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Egyházunk útján
 

D IAK ÓNIAI SZOLGALATUNK —  ÜDVÖSSÉG SZOLGÁLAT

Lukács 14,16—24

(Igehirdetés-sorozat az Országos Diakóniai Értekezleten, Győrött)
(Vázlat)

Az egyház különféle szolgálatai között a diakónia gyakorlását hajla
mosak egyesek úgy tekinteni, hogy az egészen „földi”, testi, tehát nem 
lelki szolgálat. Gondozni egy megfáradt öreget, vagy megetetni egy idióta 
gyermeket, mintha távol állna az üdvösségszolgálattól. Valóban így len
ne? A nagy vacsoráról szóló példázat elsősorban az üdvösséget példázza, 
s ugyanez a példázat tömény diakónia. A kettő szétválaszthatatlanul egy. 
Diakóniai szolgálatunk tehát üdvösségszolgálat. Megbízónk: az üdvösség 
Ura. Gondozottaink az üdvösség részesei. A diakónia munkása: az üdvös
ség szolgálja.-Végső célunk: maga az üdvösség.

I. Az üdvösség Ura

Aki a nagy vacsorát elkészítette, aki mindenről gondoskodott: maga 
az élő Isten. Diakóniai munkánknak is ő az Ura. Most, ezen az első 
áhítaton, őreá figyelünk. Nem lehet minden mástól elvonatkoztatva ki
ragadni alapigénk mondanivalói közül, „tulajdonságait” sem fogalmaz
hatjuk emberi mértékkel, mégis most arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy milyen az az Isten, aki minket elhívott és elküldött a diakóniai 
szolgálatra.

1. Cselekvő Isten. Aki őt igazán és újra meg újra, őszintén akarja 
megismerni, ezt látja mindenek előtt és mindenütt: cselekvő Istenünk 
van. Azzal kezdődött a világ élete, hogy ő cselekedett, teremtett. Izrael 
népének élete pusztai vándorlásban, vagy a célhoz érés után, mindennapi 
küzdelmében és örömében, Isten kegyelmes cselekedeteit hirdeti. A leg
nagyobbat akkor tette a világért, amikor elküldte egyszülött Fiát. Az 
egyház róla szóló bizonyságtételében ugyancsak az élő Isten volt mindig 
a cselekvő; ahogyan ez a példázat is világosan mutatja. Mi tehát nem 
egy elvtől, vagy magasztos eszmétől áthatva végezzük feladatunkat. Nem 
is egy mozdulatlan fenséget imádunk hódolattal, vagy általunk megalko
tott istenképpel igyekszünk megmagyarázni hitünket. Az üdvösség Ura 
úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki hatalmasan és erősen, bölcsen és 
szeretettel cselekedett és cselekszik mindenkor. Diakóniai munkánkban 
is ő a mozgatója életünknek és szolgálatunknak.

Intézményeinkben dolgozóknak vagy gyülekezetekben szolgálóknak 
egyaránt jó tudnunk, hogy velünk is maga az élő Isten cselekszik. Mi
lyen sokszor megfáradtunk. Ha valahol, hát öregek és fogyatékos gyer
mekek között való szolgálatban meg lehet fáradni. Hányszor éreztük már, 
hogy nem bírjuk tovább. Aztán megerősödtünk újra! Ezt is átéltük szinte 
naponként. Az üdvösség Ura cselekedett velünk kegyelmesen. Hányszor
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voltunk tanácstalanok: hogyan viselkedjünk és szolgáljunk a ránkbízot- 
tak javára. Aztán „megoldódtak” kérdéseink, feletetet kapott tanácsta
lanságunk, Urunk megint kegyelmesen cselekedett velünk. Volt panasz, 
zúgolódás is az ajkunkon. Melyikünk nem mondta még: ott hagyom az 
egészet, máshol könnyebben boldogulok. Aztán megbékéltette szívünket, 
új hittel,új reménységgel ajándékozott meg. És a közvetlenül megtapasz
talt örömök! Milyen sokat kaptunk belőlük naponként! Amikor most az 
üdvösség Urára, diakóniánk Urára figyelünk, legyen az első szavunk a 
hálaadás. Köszönjük meg, hogy kegyelmesen cselekedett velünk.

2. Cselekvést váró Isten. A cselekvő Istent nem szolgálhatja senki sem 
tétlenül. Erre is sok példát lehetne felhozni, akár Izráel történetéből, akár 
az egyház múltjából. Ebből a példázatból az tűnik ki, hogy a diakónia 
munkásaitól Isten különösen két területen várja a cselekvést. Hívásra 
engedelmesen igent mondani. Minket is hívott és hív a „nagy vacsorá
ra” . Ennek elfogadása nélkül nem teljesíthetjük másik akaratát sem: 
küldésére engedelmesen vállalni a szolgálatot. Számunkra a kettő egy
szerre feladat és lehetőség. Az üdvösség Ura nem választ külön bennün
ket gondozókra és gondozottakra, amikor hívó és küldő parancsára en
gedelmességet vár. Nyitott szívvel számít mindenkire hívása meghallásá- 
ban, és küldő szeretetét sem csak egyesek felé irányítja. Melyikünk ne 
tapasztalta volna még azt, hogy sokszor a ránkbízott, segítségre szoruló 
szava, vagy magatartása lett számunkra bizonyságtétel és erőforrás, s 
nem mi az erősek, hanem pl. egy nyomorult beteg engedelmeskedett a 
küldő szónak. Máskor erőnkön felülvalónak látszó feladatot is megoldot
tunk, mert a cselekvésre felülről való erőt kaptunk. Cselekvő szolgála
tunk sok, bennünk levő akadályba is ütközik. Testi bajaink, vagy „alkal
matlanságunk” érzése nem egyszer akarta már bénítani jószándékunkat 
és készségünket. Isten legyőzte bennünk ezeket az akadályokat is, és mi 
tovább szolgálhattunk. Máskor a konkrét tennivaló maradt homályban 
előttünk, s ez vált akadályává cselekvésünknek. Aztán Urunk megnyitot
ta a szemünket, s vagy a „nagy vacsorára” való hívásban, vagy a vacsora 
asztalánál való szolgálatban megtaláltuk tennivalóinkat. A legnagyszerűbb 
az egészben az, hogy az üdvösség Ura elfogad bennünket munkatársai
nak. Ezért a diakónia munkásainak másik nagy öröme és hálaadása az, 
hogy Isten nemcsak velünk, de általunk is cselekszik.

3. Eredményt adó Isten. Ügy is mondhatnám, hogy cselekvése és „cse
lekvésünk” nem hiábavaló. Az eredmény mindig hatalmas. A példázat
ban megtelt a ház a meghívottakkal. A mi munkaterületünkön is nagyok 
az eredmények, mégha emberi mértékkel nem is látványosak. Annak az 
öreg testvérünknek, akinek egyetlen napját boldoggá tettük, annak ez a 
megtapasztalás a hatalmas eredmény. Vagy annak a szeretetre szomjazó 
gyermeknek, akit gondozója megsimogatott, ez ad mindennél nagyobb 
örömöt. Persze, az eredmény nem mindig jön könnyen és simán; A pél
dázatbeli szolgának is sokat kellett fáradoznia, mire megtelt a ház ven
dégekkel. Fáradozása nem is volt könnyű és nem kevés ideig tartott. 

S őt, hangsúlyozza az ige, hogy „végül” adta Isten az eredményt. Mintegy 
tudtunkra adva ezzel azt, hogy nem a mi fáradozásunktól, vagy hűsé
günktől függ az eredmény és annak időpontja. Esetleg akkor adja azt az 
üdvösség Ura, amikor mi már nem is reméljük.

Ne "sürögjünk” hát az eredményért! Nem azért szolgálunk, hanem 
küldetésből. Vegyük komolyan a gyakorlatban azt, amit elméletileg ed- 
dig is olyan jól tudtunk: az eredményt az Isten adja. De ne is csüg
gedjünk az „eredménytelenség” láttán. A felmérés nem a mi feladatunk.

Semmit sem tehetünk hát az eredményes szolgálatunk érdekében? De
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igen! Egyrészt könyöröghetünk, sőt könyörögnünk is kell, hogy szolgá
latunk ne legyen hiábavaló. Ha valahol, akkor a diakóniai szolgálatban 
igen nagy szükség van a könyörgő imádságra. Másrészt soha ne szün
jünk meg hálát adni a legkisebb eredményekért sem. Bőven van mindig 
megköszönni valónk. Csak vegyük észre!

- Az üdvösség urát — Jézus példázatából is — úgy ismertük meg tehát, 
mint aki állandóan kegyelmesen cselekszik velünk, általunk, és ő adja 
az eredményt is. Ez a biztosítéka, alapja és lehetősége a szolgálatunknak. 
Mindez késztessen bennünket felelősségre, örömre és reménységre.

11. Az üdvösség részei
Az üdvösség Ura nagy vacsorát készített. Nem önmagának, hanem 

azért, hogy tele legyen a háza vendégékkel. Kik juthatnak be, kik le
hetnek örömöt adó szeretetének részesei? A nagy vacsora példázatából 
most azokra figyelünk, akikért történt minden, akiket hívott és várt az 
üdvösség Ura. Tehát mirólunk, a diakónia munkásairól és gondozotta- 
iról van szó. Nézzünk szembe a kérdéssel ilyen megfogalmazásban: mi 
a feltétele annak, hogy bejuthassunk, illetve a ránk bízottak bejuthas
sanak az üdvösségbe.

1. Vannak kívül maradók. Ez az első, amit egészen józanul és vilá
gosan látnunk kell. Mégpedig az eredetileg meghívottak közül kerülnek 
ki a kívül maradók. Tudjuk, hogy eredeti értelmében ez Izraelre vonat
kozik engedetlensége miatt. De ne* intézzük el ilyen egyszerűen, hogy 
ők kívül maradnak, mi pedig bemehetünk. Néhány évtizedes szolgálat 
után vajon bátran kijelenthetjük-e, hogy mi mindig meghallottuk a hí
vást, mindig engedelmeskedtünk, s ugyanaz a lelkesedés lobog bennünk, 
mint szolgálatunk kezdetén? Otthonokban szolgálók, lelkésztestvérek, 
nem ölte-e meg útközben valami a hitünket és szolgálatkészségünket? 
Soha nem éreztük-e, hogy gépiessé és lélektelenné vált a munkánk? Bi
zony, sok megbánni valónk van! Pedig meghívottak vagyunk, s erede
tileg igent mondtunk a hívásra. Vagy a ránkbízottak között nincsenek 
olyanok, akik mögött tartalmas, szolgáló és hívő múlt van? S a múló év
tizedek csalódásai, saját erejük megfogyatkozása görcsös önzésbe, vagy 
elfásult nihilizmusba taszította őket? Ügy szolgálunk-e közöttük, mint 
akik nem nyugodtunk bele, hogy „elherdálták” kiválasztottságukat?

Ismerjük meg őszintén önmagunkat és azokat, akiknek szolgálunk! 
Érdemes a példázatbeli hármas kifogáson elgondolkodunk. (Majd még 
lesz szó róla bővebben.) Milyen időszerű ma is éppen a pénzhez-va- 
gyonhoz, munkához és családhoz való bűnös ragaszkodás. Mindhármat 
áldásnak és örömünkre adta az Isten, s milyen sok esetben éppen ezek 
válnak az üdvösség, de a földi boldogság akadályaivá is. Legyen most az 
első, őszinte meglátásunk, az, hogy bizony bőven van megbánni valónk 
Isten hívásának meghallásával kapcsolatban önmagunk élete és szolgá
lata vonalán!

2. Nincsen feltétele a „belülre kerülésnek”. A fentiek nem azt je
lentik, hogy az üdvösség Ura előbb várt valamilyen, neki tetsző maga
tartást, s mivel ezt nem kapta meg, kirekesztette a gonoszokat az üv- 
vösségből. Minden feltétel nélkül hívta meg őket, sőt változatlanul hív
ja ma is. Még világosabb ez a feltételnélküliség akkor, ha a meghívot
tak körének következő csoportjára figyelünk. Egészen egyszerűen arról 
van szó, hogy mindenki bejöhetett: utakról, ismeretlenségből, előélet is
merete és környezetük tanulmányozása nélkül. Nem tettek a meghívot
tak semmit azért, hogy belülre kerülhessenek, nem is ide készültek, nem
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is gondoltak rá. Ki tudja, mi volt az uticéljuk, milyen gondolatok és vá
gyódások voltak bennük. Biztosan nem mentek elébe az őket hivő szol
gának, sőt egyikük másikuk formálisan is ellenkezett, hiszen a szolgának 
.kényszerítenie” kellett egyeseket a bejövetelre. Az, hogy a példázat 
külön hangsúlyt tesz a szegényekre, nyomorultakra, csak fokozza a dön
tő tényt: nincsen feltétele az üdvösségre jutásnak.

Hittételként mindezt jól tudjuk és valljuk. Jó volna azonban gya
korlati szolgálatunk közben is komolyan vennünk. Pl. magukra maradt 
öregjeink nem üdvösségük érdekében jönnek intézményeinkbe. Egészen 
mást várnak: meleg otthont, mindennapi életükről való gondoskodást, 
tehát nagyon is „emberi” szeretetet. Isten „nyitott” szeretetébe mégis be
leférnek, emberi vágyaikkal, szegénységükkel, testi és lelki nyomorú
ságukkal együtt. Ügy tekintünk-e rájuk, hogy ők is az üdvösség Urának 
a meghívottai? Vagy különcségüket, bűneiket látva megítéljük őket? Ne
tán válogatunk is közöttük, s a szeretetre „méltókat” figyelmünkkel tün
tetjük ki, a nehéz természetűekkel pedig nem törődünk. Az ítélkező, 
válogató magatartással mi rekesztjük ki őket onnan, ahova pedig Isten 
őket is meghívta. Ha viszont Krisztus szeretetével fogadjuk őket, végered
ményben többet adunk nekik, mint amennyit vártak tőlünk: múló bol
dogság helyett örökkétartó örömöt. Ilyen sok múlik azon, hogy Isten 
feltételnélküli szeretetét adja-e tovább szolgálatunk, vagy magatartásunk 
akadályozza azt. És ezzel kimondtunk egy meghökkentőnek tűnő, de 
igaz megállapítást:

3. Egyetlen feltétele mégis van az üdvösségre jutásak: eljusson a 
hívó szó a meghívottakhoz. A példázat nem beszél róla, de a gazda 
szolgája nyilván nem jutott el mindenkihez, és akiket nem hívott, azok 
nem juthattak be a nagy vacsorára. Azokat viszont, akiket elért, kivé
tel nélkül hívta. A mi feladatunk is adva van: nekünk kell továbbadnunk 
a hívó szót. (Majd még erről is hallunk részletesebben.) Érezzük át azt 
a roppant nagy felelősséget, ami rajtunk múlik! Ugyanakkor töltsön el 
örömmel az a nagyszerű lehetőség és kiváltság, hogy eszközök lehetünk 
Istenünk kezében, s többet adhatunk törékeny és bizonytalan örömök
nél. Gondozói, ápolói, legtermészetesebbnek tűnő, napi feladatainkat is ez
zel a küldetéstudattal teljesítsük!

Tehát egész szolgálatunk, igehirdetésünk vagy könnytörlésünk, ugyan
az legyen: hívás ahhoz, aki úgy szerette az egész világot, hogy kész befo
gadni mindenkit az üdvösségbe. Hogy így tudjunk szolgálni, előbb ne
künk magunknak kell meghallanunk és elfogadnunk a hívást. Tehát 
ugyanolyan érdemtelennek kell tudnunk önmagunkat, mint a többi meg
hívottat. Ez őriz meg bennünket attól, hogy Krisztus helyett öma- 
gunkhoz „hívjuk” a ránkbízottakat. Felbecsülhetetlen öröm az, ha a 
diakónia dolgozói és gondozottal között meleg barátságok alakulnak ki, 
de ez esetben sem lehetünk önzők. Nem azért szolgálunk, hogy nekünk 
legyen örömünk esetleges megbecsülés vagy barátság esetén sem. Hanem 
hogy Krisztushoz vigyük közelebb azokat, akikhez küldettünk. Így ké
rik majd egykor számon a szolgálatunkat, sőt napról napra, már most 
így vizsgázunk nemcsak Isten előtt, de ápoltjaink és munkatársaink 
előtt is.

Valamennyien meghívattunk az üdvösségbe és valamennyien el
küldettünk a hívás továbbadására. Éljünk és szolgáljunk tehát úgy, mint 
„az üdvösség részesei” . így lesz munkánk szolgálat, emberi barátságunk 
az Úrban való testvériséggé, munkahelyünk az „előkészülés ’ helyévé, 
egész diakóniánk pedig előképe a nagy vacsorának, ahova az üdvösség 
Ura munkást és ápoltat egyaránt hív.
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III. Az üdvösség szolgája

Az üdvösség Ura az üdvösség részeseit szolgája által hívja a „nagy 
vacsorára” . Most őreá figyelünk: akia küldetést kapta. Arra a kérdés
re keressük a választ, hogy mit vár az üdvösség Ura a szolgálójától, ne
künk most úgy is fogalmazhatjuk, hogy a diakónia munkásától.

1. Beszéljen. Tudjon megszólalni, amikor annak az ideje van, ne 
hallgasson, amikor a hívást tovább kell adnia. Mi a tartalma ennek a 
hívásnak? „Jöjjetek, minden kész.” Benne van a rövid mondatban Isten 
egész szeretete. Az is, amellyel naponként vesz körül bennünket, s az 
is, amellyel örökre üdvözít. Ezt a szeretet kell hallaniuk és tapasztalni
uk szolgálatunkból azoknat, akik közé küldettünk. Nem mindegy, hogy 
hogyan adjuk tovább a hívást. Újra legyen hangsúlyos, hogy nem saját 
magát helyezi előtérbe a szolga. Tolmácsként beszél, de úgy, mint aki 
teljesen egy a mondanivalójával, sőt mint aki örvendező meggyőződés
sel adja hírül Ura szavait. Egyébként nem figyelnek rá, nem hisznek 
neki, hiába erőlködik. Megszólalásának még az idejét is Urára bízza, 
aki a „vacsora idején” látta jónak elküldeni. A „cselekvő” diakóniai 
munkásoknak, akik „tettekkel” szolgálnak leginkább, olykor meg kell 
szólalniuk. Izletesebb az étel, ha szeretettel kínálják, s melegebb a 
szoba, ha a szavak is melegen hangzanak benne. Különösen, ha nem
csak a hangsúly, hanem a mondanivaló is a szeretetet, Isten szeretetét 
hirdeti ott és akkor, amikor arra szükség van. Gondolkodjunk el azon, 
hogy mit és hogyan szoktunk beszélni a ránkbízottaknak!

2. Hallgasson, amikor ennek az ideje van. Akármilyen nehéz, a 
szolgának meg kell tanulnia a hallgatást is. Anyagiakkal dicsekvő, vagy 
éppen panaszkodó meghívottaknak könnyebb lett volna megbélyegző 
és elmarasztaló szavakat mondania a példázatbeli szolgának is, — ami
kor a szántóföldet emlegették neki — mint hallgatnia. Bizonyára, lett 
volna kioktató mondanivalója azokhoz is, akik az ökreiket, a munkáju
kat hozták fel kifogásnak. Sőt, a családi élet igazi lényegét is meg tudta 
volna magyarázni annak, akit a nősülése tartott vissza a hívás elfoga
dásától De nem vitatkozott, nem is panaszkodott, hallgatott. Magatar
tása nem arra példa, hogy megalkuvó módon, hunyjunk szemet az em
berek bűnei láttán. De arra igen, hogy nem a mi dolgunk az ítélkezés, 
a megszólás, vagy a kudarcok miatt való panaszkodás. Pénzükhöz gör
csösen ragaszkodó, vagy elveszített vagyonukat sirató öregeket — akár 
csak egyszer is — tudtunk-e meggyőzni az anyagiak hiábavalóságáról? 
Munkájukkal elért eredményeiket büszkén emlegető emberek megértet
ték-e valaha is, hogy kár volt nem többet törődniük lelkűkkel? S ki- 
tudtuk-e nyitni, akár egyetlen édesanyának is a szemét, aki gyermeke 
„imádásában” odáig ment, hogy annak bűneiért mindenki mást oko
zott, csak éppen gyermekét nem? Sokat mondtunk, panaszkodtunk az 
ilyen tapasztalatok ellen, de megkeseredett szájízzel többre nem jutot
tunk. Talán magunk is rájöttünk később, hogy jobb lett volna hallgat
nunk. De itt nem tehetünk pontot. Az üdvösség szolgája egy lélegzet— 
vétellel kell, hogy hallgasson, s ugyanakkor

3. Imádkozzék, vagyis Urának mondja el őszintén mindazt, ami a 
szívében van. A példázatbeli szolga ezt azért tudta megtenni, mert bí
zott Ura igazságosságában. Tudta, hogy tud ítélni, s meg is teszi ott és 
akkor, amikor jónak látja. Ura erejében is bízott: meg volt győződve ar
ról, hogy aki őt elküldte, nagyobb az emberi kifogásoknál, nem kell 
féltenie a rábízott ügyet. Biztos volt tehát Ura győzelmében is, egy per
cig sém félt attól, hogy üres marad a ház, elmarad a nagy vacsora. Már
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emlegettük, hogy a diakónia munkásainak többet kellene imádkozniuk. 
Ha nem így van, vajon nem az-e az oka, hogy nem bízunk eléggé Isten 
igazságosságában, erejében és győzelmében? A hallgatni megtanult szol
ga töltse meg hallgatását imádsággal. Ma sem kell csalódnia annak, aki 
a diakóniai munkáért, a rábízottakért nemcsak tenni és beszélni tud, ha
nem imádkozni is. Sőt meg fogja tapasztalni, hogy munkája is, beszé
de is — még hallgatása is — így lesz igazán segítő szolgálattá.

4. Kényszerítsen bejönni mindenkit. Bármilyen meglepő is, de ezt 
is várta Ura az üdvösség szolgájától. Általában, ha kényszerítésről hal
lunk, erőszakra, hatalommal való visszaélésre gondolunk. Csak elma
rasztalással tudjuk emlegetni azokat az időket, amikor az egyházban is 
ismerős volt az ilyen fajta „kényszerítés”, és világosan látjuk, hogy meny
nyire nem hozott igazi eredményt, sőt kárára volt az egyháznak ez a 
módszer. Hatalmi szóval, külső erővel való kényszerítés valóban nem 
lehet soha az egyház módszere, a diakóniáé különösen nem. Jézus azon
ban beszélt nekünk más kényszerítő erőről is. „A gonoszt jóval győzd 
meg” — mondta, s a szolgáló szeretet ereje valóban igen sokszor bizo
nyult már a legnagyobb kényszerítő erőnek. Mindnyájunknak lehet er
re bőséges tapasztalatunk. Amikor vitatkozás, érvelés, vagy kötelező ér
vényűnek szánt kijelentés nem segített, szeretettel célt értünk a legma
kacsabb esetekben is. Ugyancsak kényszerítő erő az a „tág diakóniai lel
kűiét” is, amely nem tesz különbséget semmilyen . szempont szerint, ha
nem tud segíteni és együtt szolgálni másképpen gondolkodókkal is. Oly
kor fölvetődik a kérdés, hogy miért nem csak a mi hitünkön levőket 
vesszük föl intézményeinkbe. Láttuk, az üdvösség Ura sem válogatott, 
az üdvösség szolgái sem tehetik ezt. Azt viszont itt is hangsúlyoznunk 
kell — és ez megint kényszerítő erő — hogy a Krisztus küldetésében 
szolgáló diakóniai munkásnak szilárd alapon kell állnia hitét és meggyő
ződését illetően. Aki úgy akar Krisztushoz „kényszeríteni” valakit, hogy 
maga sincsen meggyőződve Krisztus erejéről és szeretetéről, ne csodál
kozzék, ha nem becsülik meg. Viszont megérzik az emberek, ha szilárd 
a hitük, s ez vonz, sőt kényszerít.

Az üdvösség szolgájának a feladatairól hallottunk. Próbáltunk is meg
valósítani valamit ezekből a feladatokból. Ha nem lett eredmény, ta
lán ott tévesztettük el, hogy összekevertük a tennivalóinkat. Beszéltünk, 
amikor csendben imádkoznunk kellett volna, vagy hallgattunk, amikor 
meg kellett volna szólalnunk. Magunktól nem is tudnánk eligazodni a 
tennivalóink között, erőnk sem volna rá. De már most készüljünk re
ménységgel és örömmel arra, hogy majd ha odatérdelünk az úrva
csorái oltárhoz, az üdvösség Ura nemcsak bocsánatot akar adni szolgá
inak, hanem új erőt a szolgálatra tovább, mindenkiért.

IV. Az üdvösség helye

Az üdvösség Ura hív: minket és általunk. Hova hív bennünket? Jól 
ismerjük a példázat értelmét: a nagy vacsora az üdvösség. Helyét jó
nak látta elrejteni előlünk, sőt nem is alkalmas a „hely” megjelölés, mert 
nem emberileg meghatározható területről van szó. De mi csak emberi 
módon tudjuk kifejezni magunkat, ezért beszélünk az üdvösség „helyé
ről” . Legyen hát világos előttünk, hogy nem pontos ez a megjelölés, 
és a továbbiakban mindig gondoljunk arra, hogy többet és mást jelent 
a mi megfogalmazásunknál. Azt is vegyük észre azonnal, hogy Jézus 
példázata nem beszél kiszínezett gyönyörűségről az üdvösséggel kapcso-
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latban, kíváncsiságunkat sem elégíti ki, de néhány — talán meglepő — 
vonását mégis elénk tárja.

1. Sokak helye az üdvösség. Ez az első, meglepő észrevételünk ne
künk, akiket mostani életünkben és szolgálatunkban oly nagyon befolyá
sol a „kevés” látása. Elért eredményeinkre, még a láthatókra és kézzel
foghatókra is az a legjellemzőbb, hogy a legtöbb is nagyon kevés.- Nem 
is beszélve az igazi eredményről, amit felmérni nem vagyunk képesek. 
Néhány résztvevő az istentiszteleteinken, néhány öreg, elesett testvé
rünknek való szolgálatunk, valóban befolyásoló hatással van ránk. Leg
főképpen bénít bennünket a kevésnek a látása. Állandóan ott van a kí
sértés, különösen, ha abban a néhányban sem fedezünk fel vágyódást 
az üdvösségre. Igen könnyen felelőtlenségre is csábít szomorú tapaszta
latunk. Ki kérheti számon tőlünk, ha pár öregért, vagy különösen idióta 
gyermekért „nem tesszük ki a lelkünket” ? Előfordulhat a másik vég
let is. Nem tudunk belenyugodni a kicsiny számokba, s ez emberi eről
ködésre sarkall bennünket. Csalódás, vagy önámítás a vége, de semmi
képpen sem megnyugvás. Isten nem is a nagy számokkal akar megnyug
tatni bennünket, hanem ígéretével: sokakat meghívott a nagy vacso
rára. Ez adjon a keveseknek való szolgálatunk közben buzdító erőt, nem 
lankadó felelősséget, és a magunk kicsinységét is látva, őszinte aláza
tot.

2. Szegények helye az üdvösség, ismerhetjük fel a továbbiakban a 
példázatból, de nyilván megint csak nem a mi mértékeink és esetleges 
magyarázatunk szerint. Súlyosan tévednek azok, akik a földi szegény
ség kárpótlásaként ígérgetik a mennyei gazdagságot, saját bűnös mu
lasztásaikat takargatva ezzel. Sajnos, volt ilyen bűnös értelmezése a 
múltban a diakónia értelmezésének. Mintha az Istennek az volna a 
szándéka, hogy nyomorúságban éljenek a földön az üdvösség váromá
nyosai. Azok is tévedtek, akik „igényjogosultságnak” tartották a sze
génységet az üdvösségre. Akik önmaguk számára nem kegyelemből re
mélték elérését, hanem önként vállalt szegénységgel,, kiérdemelni” akar
ták azt. Ez a „szerzetesi” diakónia is igen messze van Isten szándéká
tól. Ha „jogcímnek” tartanánk az anyagiak megvetését az üdvösségre, 
Könnyen oda vezetne, hogy ne is áldozzunk a földi nyomor enyhítésére, 
mert ezzel akadályozzuk Isten üdvterét. Isten keményen megítélte ezt 
a „szegényház” diakóniát, s mi hálásak lehetünk, hogy ítéletéből meg- 
tisztultan kerülhettünk ki, s gyakorolhatjuk az igazi diakóniát. — Mind
ez semmit nem von le az igéből megismert meglátásunkból, hogy az üd
vösség a szegények helye. Azonban ez nem a szegénység „propagálására” 
késztet bennünket, hanem Isten mérhetetlen szeretettnek a bizonyítéka: 
nem lehet olyan szegény senki sem, hogy ne lehetne helye a nagy va
csora asztalánál. Jézus példázata valamennyiünk érdemtelenségét hang
súlyozza. Isten előtt a legkülönb is nyomorult, szegény ember.

3. A teljesség helye is az üdvösség. „Mindent elkészített az üdvösség 
Ura, ami itt hiányzott. Legfőbb hiányérzete az embernek a földön az 
Isten hiányának az érzete. Milyen sokszor állunk értetlenül egy-egy em
beri sors láttán, amikor mindene megvan az illetőnek, mégsem elége
dett: mert Istene nincsen. Ott Istennel leszünk együtt, tökéletes lesz a 
teljesség. Az „emberhiány” is keserít bennünket, akárcsak a bethesdai 
beteget. Szolgáló testvér nélkül nem teljes az élet. Ott együtt leszünk a 
„testvérekkel” . Sőt, nagy vacsoráról lévén szó, ahol terített asztalok van
nak, a legbensőségesebb közösség, az asztalközösség lesz a teljesség 
jellemzője. — Jövő időben fogalmazunk. A teljesség valóban a jöven
dőben következik be. Ezért legfontosabb feladatunk az, hogy várjuk re-



ménységgel, hirdessük teljes bizonyossággal és imádkozzunk eljövete
léért hittel. De éppen diakóniai szolgálatunk az a nagyszerű lehetőség, 
hogy magányos öregeknek, vagy minden emberi kapcsolatot nélkülöző, 
lelkileg sérült gyermekeknek valamit megvalósítsunk előlegnek már most, 
az eljövendő teljességből.

4. Az öröm helye az üdvösség mindenképpen. A „vacsora” képe is 
ezt hirdeti, a párhuzamos példázatban pedig „mennyegző” -ről van szó, 
amely még szemléletesebben fejezi ki az öröm szerves hozzátartozását 
az együttléthez. Ez az ottani öröm zavartalan öröm lesz. Most sok csa
lódás zavarja örömeinket; önzés és bizalmatlanság nem engedi teljes
ségre jutni. Otthonainkban, ahol pedig mindent azért teszünk, hogy iga
zi örömeik legyenek gondozattainknak, hiszen a földön elérhető örömök 
közül az utolsókról van szó, éppen ilyen emberi indulatokból, az együtt
élés adottságaiból származó „zavarok” rontják meg az örömöket. Az otta
ni öröm valóságos lesz, az itteni mindig relatív. Öregjeink ezt különö
sen érzik, hiszen oly sok veszteséget cipelnek magukkal már, s minden 
nappal fogy a lehetőségük, hogy újabb, nagy örömökben reménykedhes
senek. Az ottani öröm örökkétartó lesz, az itteni mindig rövid. S ez a 
rövid is olyan törékeny, sokszor a szobatárs egyetlen hangosabb szava, 
vagy a gondozó legkevesebb türelmetlensége egy pillanat alatt elsöpör
heti. Igen, az ottani öröm lesz az igazi. De mindez mégsem csak ígéret. 
Az ottani öröm ígéretének a valósága erőt ad az örvendező szolgálatra 
már most, és békességet ajándékoz a szívnek addig is, amíg az üdvösség 
öröme egészen beteljesedik.

Az üdvösség eschatologikus valóság elsősorban. Mégsincs távol min
dennapi életünktől és szolgálatunktól, sőt döntően befolyásolja azt. Az 
üdvösség Ura most hív bennünket nagy vacsorájára, az üdvösség része
sei most fogadhatják engedelmességgel a hívó szót, az üdvösség szolgái 
most teljesíthetik küldetésüket és az üdvösség helye is most akar elő
revetített örömével életünk tartalma lenni. Folytassuk hát életünket és 
szolgálatunkat úgy, mint akiknek nemcsak lesz, hanem van üdvösségük, 
s ezért diakóniai szolgálatuk valóban üdvösség-szolgálat.

Bárány Gyula

Az evangélizáció
Már 1977-ben, dr. Káldy Zoltán püspök-elnök jelentésében előke

rült a misszió és az evangélizáció kérdése, mint a diakóniai teológiánk 
velejárója és feladata. Azóta többször beszéltünk az evangélizációról, de 
igen bizonytalanul. Tisztázatlan, hogy mit értünk az evangélizáció fogal
ma alatt. Rossz tapasztalatok befolyásolnak, amikor ez a munka törvé
nyeskedésbe, a megtérés sematizált formájának keresésébe fulladt, vagy 
az individualizmus egészségtelen formáját mutatta. (Csak az volt a fon- 
tos, hogy hogyan állok ÉN Isten előtt). Evangélikus vonalon talán kevés
bé, de más közösségeknél még előkerült bizonyos karizmák túlhangsú- 
lyozása, illetve az „evangélizátorok” egészségtelen szuggesztxv ranatasa- 
nak kérdése. Bennünket terhelnek ezek a rosszemlékű tévedések, ezért 
egyházunkban gyakorlatilag nem beszéltünk az utolsó 20 esztendőben
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■arról, hogy az evangélizáció szükséges jelenség és kötelező feladatunk 
lenne.

Az 1977-es püspöki jelentésben, más püspöki megnyilatkozásban, 
Sundby svéd érsek budapesti előadásában pozitív jelentésű ez a foga
lom, illetve a világkereszténység is pozitívan érti az utolsó 10 esztendőben 
(Helmut Class: Misszió és evangélizáció. Lp 1977 717. lap). Szükséges te
hát megvizsgálnunk ezt a fogalmat, bizonyos negatív jelentésektől meg
szabadítani, hogy félreértés nélkül tudjunk beszélni az evangélizációról. 
„Euangelizomai” és „euangelistes” a Bibliában 

A görög az üzenet továbbadására sok kifejezést ismer. Ezek közé 
tartozik az „euangelizomai” kifejezés is, amely a jóhír, örömhír tovább- 
mondását fejezi ki. Már Deuteroézsaiás is ilyen értelemben használja 
a LXX-ban (Ézs 52,7).

Az UT-ban Jézus az, aki meghirdeti és hozza a jóhírt (Mt 11,5. kk) 
„ . . .a  szegényeknek hirdetik az evangéliumot (euangelizontai). Lk 8,1. 
így foglalja össze Jézus munkásságát: Ezután városról városra és falu
ról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát (keryssoon 
kai euangelizomenos). De Jézus minden cselekedete és tette is evangé
lium. Ezért nevezi Lukács már Jézus születését is „nagy evangéliumnak” 
(LK 2,10).

Pálnál is középponti fogalom az evangélium. Számára azonban nem
csak Jézus születése és élete az evangélium, hanem Jézus halálában és 
feltámadásában a vilég üdvére cselekvő Istent látja (Rm 1,1 kk, lKor 
15,1 kk), vagyis eszhatologikus fogalom, amely egyben minden ige
hirdetésben valósul: üdvöt eredményez.

Az evangélista (euangelistes) kifejezés az UT-ban csak 3 helyen for
dul elő. Csel 21,8 beszél Fülöp evangélistáról, 2Tim 4,5 Timoteust biz
tatja, hogy végezze az evangélista szolgálatát, végül Ef 4,11 említi, mint 
a gyülekezetnek adott egyik kegyelmi ajándékot.

Ha összefoglaljuk a Biblia üzenetét, akkor azt látjuk, hogy az „euan
gelizomai” nemcsak egy jóhírt jelöl, hanem Jézust is, mégpedig mint 
értünk meghalt és feltámadott jelenvaló urat, aki ma is szolgál, evangé- 
lizál, missziónál köztünk. Ezt a munkát megosztja a gyülekezettel, aki
ket elhívott a szolgálatra, s akiknek igehirdetésén, szentségek kiszolgál
tatásán keresztül ma is jelenvaló úr.

Evangélizáció és misszió

Az ökumenikus mozgalmak sokszor használják ezt a két fogalmat 
egymás mellett, sőt egymás helyettesítésére is, mégsem azonos a két 
fogalom. „Az egyház missziója sokkal komplexebb szolgálat, minthogy 
azt le lehetne egyszerűsíteni a hirdetésre, nevezetesen Jézus Krisztus 
evangéliumának proklamálására . . . ” „ .. .az egyház missziója legkevesebb 
négydimenziójú szolgálat: igehirdetés, diakónia, istentisztelet és az egy
ház közösségi élete” olvashatjuk az 1977-es püspöki jelentésben. A misz- 
szió tehát magábanfoglalja küldetésünk minden formáját, az igehirde
tést is.

Az evangélizáció viszont az igehirdetés dimenzióján belül is csak egy 
lehetséges forma, feladat a többi mellett. Lk 24,47 szerint a tanítványok
nak a megtérést és a bűnbocsánatot kell hirdetniük. A megtérést úgy, 
hogy az ne a megrettent bűnös Istenhez menekülése legyen (noha ez is 
lehetséges,) hanem a megbocsátó Atyát felismerő gyermek boldog és há
lás odafordulása és Krisztus követése.
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A  m egtérés

A megtérés fogalma is többdimenziójú a Bibliában. Meg kell tér
nünk az ősbizalmatlanságból, hogy láthassuk Istenben a szerető mennyei 
Atyát (Jer 2,13. Mk 1,15). Meg kell térni, vissza kell térni a gyülekezet
be, hogy egymást erősítve járjuk a keskeny utat (Jel 2,5. lKor 12,21 2Kor 
12,21). Végül meg kell térni az emberiséghez és a természet rendjéhez 
(IMóz 4,9. Rm 3,15—17. Lk 10,27—28).

A megtérés hirdetése egyesek igehirdetésében ma háttérbe szorult, 
mivel félreértenek egy felismert igazságot: a világ nagykorúvá lett. Ez 
nem azt jelenti, hogy a világnak nem kell megtérnie, hanem azt, hogy 
az egyház ne akarjon a földi élet kérdéseiben a világ felett gyámkodni. 
Tálán éppen ezért, mert egyes teológusok megfeledkeztek a megtérés 
bibliai üzenetéről, hirdetteti Isten a megtérés szükségességét a termé
szettudósokon keresztül. Az utolsó 10 esztendőben megrendült a techniká
ba vetett vak hit, a töretlen fejlődés gondolata, mert a tudósok figyel
meztetése elérte a közgondolkodást is. Ezért kell most újraértékelnünk 
eddigi életvitelünket, meg kell térnünk az eddigi önző életfolytatásból, 
különösen az ipari társadalmaknak, ahol az energiát sokszor tékozolták, 
az ipari nyersanyagokat pocsékolták, életünket hordozó természeti vi
lágunkat károsították, s szellemi energiák nagy százalékát nem az embe
riség javára, hanem inkább elpusztítására használják. Ebbe belepusztul
hat az egész emberiség.

A természettudósok hűségesen végezték el az Istentől kapott fel
adatukat —■ noha sokan nem is gondoltak arra, hogy Istent szolgálják, 
amikor az igazságot szolgálják. Sok embert tettek újra kereső emberré. 
Talán éppen ezért beszélhetünk ma egy új vallási hullámról, mert sok 
kereső ember fordul a Biblia és Jézus felé, többen jönnek a templom
ba is . . .

Nem elég egy síkon megtérnünk, illetve ha egy síkon meg is té
rünk, abból még nem következik automatikusan, hogy a többi síkon is 
rendeződik az életünk. A tudomány hatására remélem sokan megváltoz
tatják életfolytatásukat, s a természet világában majd a jót teszik. De ez 
még nem jelenti, hogy el is járnak majd a gyülekezetbe. A gyülekezet- 
hez-egyházhoz való megtérés sem jelenti a másik két megtérési síkot. 
Sokan átérzik a gyülekezet áldását, a kis közösségek melegét, a nagy kö
zösségek ünnepélyes, sodró voltát, s ezért is ragaszkodnak körömszakad- 
tig a templomukhoz, a régi formákhoz, de személyes hitük édes kevés, kö
zösségi magatartásuk meg esetleg lehetetlen. Nem következik be automa
tikusan a teljes megtérés a személyes, az egyéni életünkben bekövetke
ző megtérésnél sem. Mivel korábban nem figyeltek erre, ezért szűkültek 
be egyes evangélizációs csoportok, s lettek befeléforduló, sokszor tör- 
vényeskedő, csak az egyéni kegyességre gondoló „közösségekké” .

Akár melyik oldalról ér is el bennünket a megtérés igéje, állít meg 
a megszokott és jónak gondolt utunkon, nekünk a teljes megtérésre 
kell eljutnunk.

Az evangélizáló igehirdetés

Az evangélizáló igehirdetésben a megtérésre felszólító bibliai ige 
személyes formában hangzik, s tudatosan az egyest szólítja meg. A bűn
bocsánat evangéliuma is egyszerűen, személyhez szólóan hangzik. Ép
pen ezért szokta mellbeütni az embereket, mert megtapasztalják, hogy
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Isten az egyest is, személyesen őt keresi. A tömegek névtelenségébe- 
„felszívódó” egyénnek külön élmény, hogy Isten őt ismeri, keresi és sze
reti. Ha a gyülekezet diakóniailag strukturált, vagyis éli a misszió több- 
dimeriziós voltát, ott ez a személyes hang nem teszi individualistává és 
beszűkültté a hallgatót.

A misszió feladatát jól végző gyülekezet viszont nemcsak az evan- 
gélizáció keretében igyekszik kézzelfoghatóvá tenni Isten szeretetét, ha
nem . minden életrezdülésével, „akaratlanul” is befolyásolja a környeze
tét. Ezt azállandó evangélizáló-missziói magatartást szükséges kiegészíte
ni egy-egy evangélizáló igehirdetéssel, amikor magyarázatot kap a gyü
lekezet diakóniai-missziói magatartására, amikor az egyesre is tudatosan 
alkalmazva, nagyon egyszerűen és közérthetően hangzik fel az evangé
lium a gyülekezetben. Ekkor azok is, akik eddig még nem ismerték az 
evangéliumot, megérthetik, illetve azok is, akik már korábban hallották,, 
de valami oknál fogva eltértek, visszatérhetnek Jézushoz.

A megismerésnek egyik, de nem kizárólagos útja az intellektuális 
megismerés. Az evangélizáció számol ezzel, s ezért igyekszik érzelmi és 
akarati síkon is elérni a hallgatókat, amikor ökumenikus magatartással, 
közös imádsággal, bűnbánattal, úrvacsorával Jézus jelenvalóságát hir
deti és éli meg. Krisztus jelenvalóságának átélése és felismerése életfoly
tatásunk megváltoztatásához vezet. A változás, a naponkénti megújulás 
a keresztyén élet velejárója mind az egyéni, mint a közösségi életben.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a munka egy-egy igehirdetői sorozat
ban, hetes sorozatban a legeredményesebb. A hét folyamán az alapigaz
ságokat több oldalról is megközelíti az igehirdetés. Mivel egymás utáni 
napokon hangzik, ezért még nem felejtik el az emberek, amit korábban 
hallottak, így inkább el tudnak jutni egy-egy döntésig, illetve kedvet 
kapnak az új életben való járásra, hisz annak lehetőségét hallják igen 
részletesen. Az evangélizáció lehet magvetés is, nem csupán aratás. Az 
egyszerűen hirdetett igének is időre van szüksége, hogy kikeljen.

Az időszakos evangélizációt az átlagosnál többen hallgatják. Az em
berek érzik, hogy valamit most elmulasztanak, ha nem jönnék. A va
sárnapi istentiszteleteknél viszont úgy gondolják, hogy azt egy későbbi 
vasárnapon úgyis pótolják. Továbbá az egy hetes időszak időileg beha
tárolt. Erre inkább mernek ígéretet tenni és el is jönnek, mert úgy gon
dolják hogy feltűnés nélkül, ígéret megszegése nélkül, elmaradhatnak a 
gyülekezetből, ha nem ragadja meg őket az ott hallott ige. Ők „csak” 
az evangélizáció idejére ígérkeztek el. Így őrzik függetlenségüket is!

Az evangélizációs sorozat felveti azt a kérdést, hogy van-e különb
ség a reformációi, imaheti, böjti alkalmak és az evangélizáció között. 
Mindegyik más, mindegyik szükséges. A gyülekezetei nem lehet min
dig evangélizálni, tanítani is kell. Nem elég mindig csak az alapot le
tenni, hanem tovább is kell azon építeni. így a böjti sorozat Isten világ- 
megváltó szeretetét mutatja be, a reformációi sorozat a történelem ol
daláról közelíti meg. Isten munkásságát, az imahét az egyéni keresztyén 
feladatokra fordítja a figyelmünket. Ezek nélkül az evangélizáció az 
egyéni kegyességre beszűkülő torz keresztyénséget hozhatna létre.

Viszont ezek sem pótolják az evangélizációt, mert elsősorban nem az 
alapokkal foglalkoznak. Nemcsak a kívülállóknak, hanem a gyülekezeti 
tagoknak is szükségük van az evangélizációra, ahol tanulják a hitről val
ló egyszerű, hétköznapi beszédét is, illetve tudatára ébredve a világért 
való felelősségüknek, felülvizsgálhatják, tisztázhatják hitük alapjait, 
hogy biztos alapról elindulva a felelősségvállalásuk ne legyen csak üres 
beszéd. (A hidak pilléreit, az építmények tartószerkezetét is szükséges
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időnként átvizsgálni, sőt meg is erősíteni!) Ne felejtsük el: Jézus küldő 
szavátmindig megelőzi a hívó szava. Csak az tud felelősen cselekedni 
az egyházban, más terhét is hordozni, aki személyesen tudja, hogy őt is 
hordozza Valaki. Ezért olvashatjuk a püspöki jelentésben: „Nem jó szer
vezőt, pénzügyi szakértőt és nem jó csevegőt keresek, ha valakit pappá 
szentelek, hanem olyan embert akarok magam előtt látni, aki az Urat sze
mélyesen ismeri, és akinek olyan evangéliuma van, amely elég nagy a 
világhoz és annak minden bajához” .

Az evangélizáció hordozója

Nem tértem ki a megtérés fogalmánál arra, hogy azt hányszor hasz
nálja a Biblia passzív formában, s ezzel mennyire érezteti, hogy a meg
térés nem egyszerűen egy emberi cselekvés. Ezt a felismerést sűríti 
Luther a Kis Káté III. hitágazatában így össze: „Hiszem, hogy saját 
eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott e l . . . ” Az evan- 
gélizációt tehát első soron Jézus Krisztus hordozza Szenttelkén keresztül.

A Szentlélek főleg a gyülekezeten keresztül végzi a munkát. Az 
Efezusi levél szerint (4,11) a gyülekezetnek adott kegyelmi ajándék az 
evangélizálás, Jézus is úgy ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman össze
jönnek, gyülekezetei alkotnak, ott van ő jelen. Az evangélizációt másod
soron a gyülekezet hordozza.

Csak harmadsoron említhetjük a karizmatikus igehírdetőt, mint az 
evangélizáció hordozóját. Az evangélizáció is karizma (Csel 21,8. 2Tim 
4,5), amiért könyörögni lehet és kell, s amit azért kapunk, hogy általa 
a gyülekezetei építsünk. Tehát nem az evangélizátornak kell „nagyként” 
az evangélizációból kikerülni, hanem a gyülekezetnek kell gazdagodnia 
és Jézust kell az evangélizáció által nagynak látni.

Az evangélizáló igehírdető jól ismeri a hétköznapi életet, hallgató
it a hétköznapi életünkben tudja megszólítani. Nem tételez fel egyhá
zi ismeretet, s ha használ is vallásos kifejezéseket — bűn, kegyelem, 
megigazulás — azokat azonnal lefordítja a hétköznapi nyelvre, hogy azt 
mindenki értse. Nemcsak tudását, a hallgatók iránti empátiáját viszi be
le az igehirdetésbe, hanem személyes hitét, az általa megtapasztalt ke
gyelmet is. Nem elég hitigazságokat „proklamálni” , a Krisztusban való 
élet lehetőségéről és szépségéről beszélni, amikor a hallgató belső gát
lásokkal, depressziós állapottal, családi konfliktusokkal és munkahelyi 
problémákkal küzd. Ha igehirdetésünk a saját életünkben megtapasztalt 
kegyelemről szóló bizonyságtevés is, akkor látja a küszködő, hogy a „cél- 
bajutptt” nem valamilyen „élsportoló” (Übermensch), akit különleges 
adottsága képesített a győzelemre, hanem olyan ember, aki megragadta 
a hétköznapi életben is megmutatkozó és megragadható kegyelmet. Be
szédet ma sokat hallanak az emberek, de a hirdetett dolgok mögött rit
kán látnak teljes és önzetlen életeket, felszabadulást sugárzó erőt. A 
személyes bizonyságtevés nem kioktatás, hanem ahogy azt Bankogban 
1972-ben a II. Világmissziói konferencián megfogalmazták: „az egyik kol
dus elmondja a másik koldusnak, hogy hol lehet kenyeret kapni’’.

helkészevangélizáció

Az első pillanatban meghökkent bennünket ez a gondolat: lelkész- 
evangéllzáció. Mondhatnánk úgy is: fából vaskarika. A lelkészeknek
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ugyanis már tanulmányaik alatt meg kell tanulni az alapvető hitigaz
ságokat, s ezért nem tud újat mondani egy-egy lelkészevangélizáció.

Az evangélizációnak nem kell mindég újat mondania, szükséges 
a régi igazságokat is újra és újra hallani, hogy hitünk ne szenvedjen tor
zulást. Léteznek foglalkozási betegségek. A lelkészekre jellemző foglal
kozási betegség — s ezért van szükségünk újra meghallani az evangé
liumot — az a téves vélemény, hogy mindenért ők felelnek. Ezért olyan 
mennyiségű munkát vállalnak magukra, hogy abba deformálódik éle
tük, egyéniségük és hitük.

Érdemes elgondolkodnunk, hogy honnan is ered ez a foglalkozási ár
talom. Ha nem élünk naponta tudatosan Isten bűnbocsátó kegyelméből, 
akkor beleesünk abba az evangéliumtól távol eső teljesítménykeresztyén- 
ségbe, amely öntudatlanul is a jó és helyes cselekedetek által akar egy
szerűen előbbrejutni. Az ilyen teljesen betáblázott, csak a teljesítmények
re figyelő élet bizony a tövény alatt áll és nem az evangéliumból él.

Ezért bűvölnek el egyeseket a számok. A gyülekezet erejét nem 
lelki hatásokban mérik, hanem lélekszámban, költségvetési adatokban 
és statisztikai jelentésekben. Tervezésnél, útkeresésnél már csak az 
egyéni képességekre, a külső adottságokra néznek, s el is felejtenek 
Istenre figyelni. Ez pedig ellene mond az UT-i képnek, amely szerint 
Krisztus az egyház feje, s nekünk, mint testnek, hozzá kell igazod
nunk. Az egyház megmaradásának döntő feltétele, hogy ezt az alapve
tő, egyszerű bibliai igazságot meghalljuk: nekünk Krisztushoz kell iga
zodnunk életünk minden pontján, ha nem akarjuk, hogy torzuljon a 
keresztyénségünk.

Beszélnünk kell azonban még a lelkészek iránti elvárásokról is, 
amik nagyon sokszor a téves irányba, a teljesítmények irányába visz
nek bennünket. Mert mit is tanulunk a jó lelkészről a teológián, mit is 
hallunk elvárásként a gyülekezeti tagjainktól? A lelkész legyen jó ige- 
hirdető, megértő lelki tanácsadó, pedagógiai érzékkel megáldott neve
lő-hitoktató; értsen az adminisztrációhoz és az építkezéshez; ismerje 
gyülekezete tagjainak egyéni, családi és hivatásbeli kérdéseit; legyen 
jó lelkipásztori kapcsolata az egészségesekkel és a betegekkel, a mun
kásokkal és a háziasszonyokkal; értsen a fiatalok nyelvén, de az öre
gekén is; a rá váró hivatali elfoglaltágokat végezze hűségesen: isten
tiszteleteket és gyermekbibliaórákat, kazuáliákat és családlátogatásokat. 
Ezen kívül ismerje és legyen jól tájékozott a legújabb teológiai peda
gógiai, szociológiai, de nem utolsó sorban a politikai kérdésekben; ve
gyen részt a közéletben, legyen úttörő az emberközeli keresztyén élet 
keresésében, írjon újságcikkeket, irányítsa jól a munkatársait. Mindezt 
egy olyan ember csinálja, aki egyben még családtag is, vagyis akinek 
hitvestársa és gyermekei iránt is van kötelessége.

Az evangélium személyes megszólaltatására van nekünk lelkészek
nek egy kiváló lehetőségünk a havonta összejövő LMK ülés. Itt arány
lag jól ismerjük egymást, s ezért közösen is tudunk egymásnak segí
teni. Törekedjünk a hivatalos részen túl az úrvacsorái és lelki közösség
re is, ahol az ige olvasása és tanulmányozása személyes hangú, gyüle
kezeti és egyéni életünk pedig közös ügy. Ha spiritualitást is mutatnak 
együttléteink, nem fogunk hivatali formákba üresedni, hanem lelki 
munkaközösséget alkotunk, ahol még együtt is tudunk majd imádkozni.

Erre figyelmeztet bennünket Pál apostol is, aki ezt írja: „Legyen 
gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha 
így cselekszel megmented magadat is, hallgatóidat is” (lTim 4,16)

Missura Tibor
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Négyszázötven éves 
az Ágostai Hitvallás

Az egyház élete és szolgálata 
az Ágostai Hitvallás alapján

Keresztyének és a törvényes világi rend

Egyházunk, amikor a 450 éves Ágostai Hitvallást megünnepli, nem
csak kegyeletes megemlékezést végez egyházunk egyik legfontosabb 
hitvallásáról, annak keletkezéséről, a benne kifejeződött reformátori 
szemléletről, hanem ugyanakkor szemügyre is kívánja venni egyházunk 
mai életét és szolgálatát az Ágostai Hitvallás alapján és ezzel a 450 éves 
hitvallás ma is időtálló megállapításait vizsgálja. Egyházunk lelkészi 
szakfolyóiratának hasábjain ebben a megemlékező sorozatban nemcsak 
a történelmi múlt örökségét recitáljuk, hanem annak vonalán, de a 
megváltozott történelmi szituációban vizsgáljuk meg a keresztyén- 
ség és a törvényes világi rend problémáit. Világosan kell látnunk, hogy 
talán éppen ez a XVI. cikk az, amely ennek a történelmi változás
nak a jeleit legjobban magán viseli. Luther idejében a lezáródó közép
kor és a kibontakozó újkor mesgyéjén alapvetően más volt a világ 
rendje a társadalom szerkezete.

Luther idejében az egyház gyámkodott a világ felett. Az egyház 
szabta meg a tudomány fejlődésének irányát Az egyház feje a római 
pápa a császár felett állt. Az egyház különféle szankciókkal, kiközösí
téssel fenyegetve tartotta hatalmában a világot. Ha egy egy országot, 
interdictum alá vetettek, ha egy ország népét a pápa feloldotta a ki
rályának való engedelmesség kötelezése alól az igen komoly és hatha
tós rendszabály volt. Tette ezt az egyház abból a hamis felismerésből 
kiindulva, hogy az egyház és a világ egymással szemben álló hatalmak, 
amelyek viaskodnak egymás ellen. Az -egyház isteni, szent, természetfe
letti, a világ pedig istenellenes, profán, földi valóság. Ez a látásmód igen 
jól fejezte ki azt a hübriszt, felsőbbrendűséget, gőgöt, amely nemcsak 
mint egyoldalúság mutatkozott meg az egyház és világ kapcsolatában, 
hanem teológiailag is a legnagyobb akadálya volt annak, hogy az egyház 

 megtalálja igazi helyét, küldetésének igazi tartalmát, szolgálatát a vi
lágban. Luther a Szentírásban elmélyedve és Jézus Krsiztus evangéliu
mának lényegét megértve, az abból következő feladatait helyesen felis
merve a reformáció szemléletéből kiindulva két tévelygés ellen harcol 
az egyház és a világ kapcsolatának akkori felfogásában. Az első tévedé
se az volt a középkori szemléletnek, hogy az egyháznak le kell győznie 
a világot, vissza kell szorítania tevékenységében, mintegy egyházia-
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sítania kell. Ebből következett a második tévedés, hogy a léel terének 
kell uralkodnia a világ tere felett. Ebből a két tévelygésből fakadt az a 
szemlélet, amely szerint csak az egyházi hivatás az igazi, a papi, a szer
zetesi életforma az Istennek tetsző. A világi hivatás, legyen az akármi
lyen munkát végző élet, vagy akár az édesanyai önfeláldozó szolgálat, 
csak másodrendű a szerzetesek és apácák tétlensége mellett. Luther re
formátort felismerése ebben a tekintetben a Szentírás alapján az, hogy 
a világ a maga egészében Isten teremtette világ és ezért az Isten tulaj
dona. A világi élet is Isten rendjében való életforma. A másik alapvető 
felismerése, hogy ugyanakkor ez a világ bűn alá rekesztett világ, amely
ben Isten teremtési rendje megromlott, és azt át meg át járja a bűn va
lósága. Ezért Isten egyrészt szereti ezt a világot, gondoljunk János 3,16- 
ra, másrészt megítéli ezt a bűn alá rekesztett világot, v.ö. Kor 11,32. Min
dig téved és hamis egyoldalúságra jut az az ember, aki e két szempon
tot nem együtt látja mert aki csak az egyiket (bármelyik legyen is 
az) hangsúlyozza ki, torz képét kapja Isten világkormányzásának.

Luther a világi felsőbbség kérdésével leveleiben majd 1522-ben Wei- 
marban tartott beszédeiben már régóta foglalkozott. Ekkor barátai sür
getésére fejtegetéseit 1523 március havában külön iratban adta ki. Von 
weltlicher Obrigkeit. címmel. Ebben Luther az evangélium alapján ha
tározottan kijelenti, hogy a világi felsőség isteni rend és éppen a papi 
hatalom az, amely emberi eredetű. Luther e nevezetes iratában, me
lyet Ö maga is nagyon szeretett az egyházi és világi rend eddig ismeret
len szétválasztásának alapelveit és a lelkiismereti szabadság végtelen 
fontos bizonyítékát látjuk.

E munkájában Luther két kormányzásról beszél. „Ádám gyermeke
it és az összes embereket két részre kell osztanunk, egyik részét Isten
országában, másik részét a világ birodalmába. Akik Istenországába 
tartoznak, ezek azok akik Krisztusban igazán hisznek. . .  ezeknek az em
bereknek nincs semmi szükségük sem világi hatalomra, sem jogra. És 
ha az egész világ igazi keresztyénekből, azaz igazi hivőkből állana, ak
kor semmiféle fejedelemre, királyra, úrra, büntető hatalomra vagy jog
ra nem lenne szükség és nem is lenne hasznos hiszen a szívünkben a 
Szentlélek van, aki őket tanítja és eszközli, hogy senki se kövessen 
el jogtalanságot, mindenki szeressen,. . .  ez okból képtelenség, hogy a ke
resztyének között világi hatalom vagy jog tenni valót találna, mivel
hogy maguktól sokkal többet tesznek, mint amennyit minden jog és tan 
követelhet.’’ Másrészről „a világi birodalom vagy törvény alá tartoznak 
mindazok akik nem keresztyének, mert miután az emberek kisebb ré
sze él keresztyén módon, úgy hogy a gonosznak ellent ne álljon sőt hogy 
maga rosszat ne tegyen, ez okból az Isten ezek részére egy más kor
mányzatot rendelt és őket a fegyveres hatalom alá vetette, hogyha szí
vesen akarnák is a gonoszságot mégsem tehetik, és ha teszik is, nem 
tehetik félelem nélkül. . .  mint ahogyan egy vad állatot lánccal 
és kötelekkel fogva tartanak, hogy természetének megfelelően ne harap
hasson és ne téphessen, jóllehet azt örömmel tenné, amire pedig egy sze
líd és engedelmes állatnál nincs szükség, mert láncok és kötelek nélkül 
is ártalmatlan.”

A lutheri reformációnak e szerint az alapvető tanítása szerint Is
ten szeretete ebben a földi életben kétféle módon válaszol a világot meg
rontó és romboló, pusztulásba taszító bűnre. Egyrészt azzal, hogy rejtett 
gondviselése eszközeivel a törvénnyel és a világi élet közösségi alapfor
máival rendet tart a világban, ez Isten világi kormányzása, másrészt az 
egyházban az igével, annak hirdetésével és a szentségekkel veszi fel a
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küzdelmet a bűn ellen és szabadítja meg az embereket a bűneik hatal
mából. Ez az Isten lelki kormányzása.

Luther ezen a világos teológiai alapon állva úgy látja, hogy Isten 
szilárd rendet állított fel a világban. Ennek a rendnek különösen is há
rom vetülete van, ezek a világi életrendek: család, földi hivatás, (mun
ka) és az állam. Az Ágostai Hitvallás XVI. cikkében ezekre mutat 
egyházunk nagy nyomatékkal. E cikkek helyes értelmezése érdekében 
még egy kis kitérést kell tennünk.

Luther két birodalomról szóló tanítását az egyháztörténelem során 
sokan félreértették, vagy tévesen magyarázták és ezért súlyos bírálatok
kal illeték. Különösen is súlyos volt e bírálata a II. világháború után, 
amikor is az állam előtti kritikátlan hódolattal, kettős erkölcsiség kép
viseletével és az eszhatologikus feszültség hiányában vádolták. Ha azon
ban ezt a tanítást nem vesszük ki a lutheri tanítás összefüggéséből és 
ezt a tanítást az új történelmi helyzetnek megfelelően átgondoljuk és 
alkalmazzuk és nagyobb hangsúlyt teszünk a keresztyének és az egyház 
közéleti felelősségére és közreműködésére a világ sorsának alakításában, 
akkor ez a tanítás alkalmas az egyháznak a világért való felelősségé
nek jobb megértésére. Ezért három ponton láthatjuk meg pozitív jelen
tőségét. 1. Világosan meghúzza a határvonalat az egyház és a világ kö
zött, és megmutatja az értelem és a természetes lelkiismeret szerepét a 
világ életében. Ezzel módot ad arra, hogy az egyház a világ nyílt vagy 
rejtett „krisztianizálásának” illúziója nélkül, egyenlő szinten tudjon pár
beszédet folytatni a világgal, látva abban Isten „másik uralmát” gond
viselő munkáját. 2. Megvilágítja a törvény és az evangélium a hit és 
jócselekedetek igazi szerepét Isten világkormányzásában. Helyére teszi 
a törvényt a világ életében, az evangéliumot az egyház szolgálatában és 
a szeretetet és a jócselekedeteket az ember és ember közötti viszonylat
ban. 3. Megmutatja a világ életrendjeiben (család, állam, munka, gazda
sági élet és kultúra) Isten gondviselő szeretetének nagy ajándékait, és 
a keresztyén felebaráti szeretet legszemélyesebb lehetőségeit és legsok
oldalúbb erkölcsi feladatait jelöli ki a világban. Ebből fakad az egyház
nak az a feladata, amely megmutatja a szolgálatának értelmét, hogy a vi
lág Isten szeretett, megváltott, megújult világ legyen. Benne az ember 
Isten szeretett gyermeke, aki a bűntől és haláltól megszabadult igazi 
emberi életre. Ezért az egyház ne szakadjon el a világtól vagy ne ural
kodjék rajta, hanem benne éljen a világban és érte fáradozzon, azaz szol
gáljon. Az egyház létének értelme: szolgálat a világért.

Ebben az aspectusban gazdagszik meg az Ág. Hitv. XVI. cikke a mai 
ember számára is különös módon. Hiszen a világi dolgokat Isten terem
tési rendjében látva, elhatárolja magát azoktól a rajongóktól, akik Jé
zus Krisztus visszajövetelének várásában az emberi munkát felesleges
nek, értelmetlennek vélik, sőt annak az emberek közötti szolgálatának 
értelmét látják. Hiszen a munka csak egy kisebb részében jelenti a ke
nyér megszerzésének eszközét. Azt is, de ezen túl az emberi élet egy
másra utalását. Hiszen az én munkám egy másik ember számára jelent 
valamilyen segítséget. Amit termelek legyen az mezőgazdasági, ipari 
szellemi tevékenységem eredménye, az mások életében tölt be bizonyos 
hiányt és teszi az életet kényelmesebbé, szebbé, kultúráltabbá. Minden 
emberi munka az egymásra utaltságunk kifejezője. Ezért a becsületes, 
hűségesen, kitűnő minőségű munka a másik ember számára is öröm, 
életét gazdagító tevékenység. Az igy értelmezett munka nem a kereset 
mértéktelen növelésének, az egymással való versengésnek ki szerez még 
többet, eszköze, hanem a szerény, mértéktartó, felelős és becsületes élet-
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nek. Egy olyan világban, amelyben a harácsolás, a pénz szerelme a fon
tos, az ilyen szerény, mértéktartó, felelős és becsületes élet egyúttal a ke
resztyén hitünk bizonyságtétele is.

Ennek a cikknek keretébe tartozik a keresztyén ember részvétele 
a közéletben is. Biztatást ad erre a részvételre, hiszen ez a társadalom 
egészének javát szolgálja. Ezt látták annak idején evangélikus őseink, 
akik egynek érezték a gyülekezetük és községük, egyházuk és népünk 
ügyét, szabadságát, szolgálatát. Ezért tudtak a sokak igazságáért, életet 
is áldozni és a sokak szabadságáért harcot is vállalni. Ez vitte őket Bocs
kai, Bethlen, Rákóczy, Thököly, Kossuth zászlói alá, a magyar történelem 
minden fontos fordulópontján.

A világi dolgoknak ilyen szemlélete kötelezte egyházunkat a tör
vényesség megtartására, amely egyformán kötelez mindenkit. Az alkot
mányos jogok, szabadságjogok tiszteletben tartására az egyéni, a társa
dalmi vagy akár a nemzetközi jog normái szerint. Érdekes az, hogy egy
házunk a lelkészképzésre szánt teológiai akadémiák mellett, jog akadé
miákat létesített, és számarányát meghaladó módon voltak tagjai kö
zött jogászok. Akik nemcsak egyházunk törvényben biztosított jogait 
védték, de védték népünk törvényes jogait a kisemmizettek jogait. Lut
her a törvényt a világi rend normájának vallotta. Ez a törvény rendet, 
fegyelmet, biztosít, különben az erőszakosok visszaélhetnének a hatal
mukkal. Ezért jó a törvény és szükséges. Van azonban a törvénynek 
pallos joga is. Ez a jog, amikor egy egy gonosztevő farkastermészete úgy 
veszélyezteti a bárányokat, hogy azok védelme érdekében a farkast 
el kell pusztítani. Ez a halálos ítélet joga. Egyházunk ezt is helyesli. 
Elismeri hogy adott esetben nincsen más mód többé a rend megőrzésé
nek, de tudja, hogy ez a végső lépés és ezért nagy körültekintéssel kell 
vele élni, nehogy elhamarkodottan ártatlant súlytson.

Az Ágostai Hitvallás XVI. cikke szól az esküről is. Igaz Luther a 
házasság kérdésében, azt világi ügynek tekintve fogadalmat ajánl. Nin
csen tehát lutheránus esketés. Arról van szó, hogy a házasfelek ünne
pélyes formában arról nyilatkoznak a templomban, hogy házasságukat 
keresztyén módon kívánják élni és abban egymást szeretetben és meg
bocsátásban elhordozni. A XVI. cikk az állami esküről szól. Amikor a 
törvény előtt, tanúvallomásként kell esküvel bizonyítani. Erre ad fel
hatalmazást. Luther ezt reális szükségnek tartja és nem hajlandó a ra
jongók módjára az eskü minden formáját elvetni. Ez is a jó rend érde
kében való. A rajongók azt vélték helyesnek, hogy a keresztyén ember 
határolja el magát a világtól. A lutheránusok éppen azt látták feladatuk
nak, hogy ne hagyják magára a világot. Az evangéliumok tanítása vezet
te őket, amikor az irgalmas samaritánus éppen nem hagyja magára 
a rablók által kifosztott embert, hanem gondozza, áldoz érte, törődik ve
le. Ez a mi szolgálatunk is, amely Krisztus szeretetével ál és segít, ál
dozatul adva önmagát.

A világi dolgok végére hagytam a család ügyét. Ebben a tekintet
ben tudjuk, hogy a reformáció a szerzetesi fogadalom feloldásával ad
ta vissza a tisztességes családi élet becsületét. A mi egyházunk egész tör
ténelme során különösen is nagyra értékelte, megbecsülte a tiszta csa
ládi életet, a sokgyermekes családot, a szülők áldozatos életét. Ebben 
mindig ragyogó példa volt Luther családi élete. Annak belső melegsé
ge, boldogsága. Közmondásos volt a lutheránus papok szép családi éle
te, amit így jelöltek meg: sok könyv és sok gyerek. Kifejezte a tudo
mányos nívót, és a sok gyermekért hordozott szeretetből fakadó áldoza
tot.
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A világi dolgokban való elkötelezettségünk a jó rend. Annak védel
me az egyéni életünkben, a munka becsületének védelmében, a vagyon 
védelmében, a család védelmében. Ezért összegezi így az Ág-Hitv. XVI. 
cikke, ezért tartozunk engedelmességgel a világi felsőségnek.

Eszmélkedésünk következő részében azokra az új problémákra sze
retnék rámutatni, amikre Luther idejében az atyák még nem gondol
hattak, de amelyek a mai életünknek lényeges elemei.

Ilyen az igazságos társadalmi struktúra kérdése. A világ gazdasági 
fejlődése, a kapitalizmus kialakulása, az ipari munkásság öntudatra éb
redése, a haszon a profit megoszlásának vizsgálata, az emberi jogok pon
tosabb megfogalmazása stb. stb. hozta magával a XIX. század szocializ
musát. Az ember kizsákmányolásának a felvetését. Nagyon megnövelné 
e munka terjedelmét ha csak vázlatosan is utalnék ezekre a dolgokra, 
amelyek forradalmasították a világ rendjét. Kialakult az a szocialista ál
lamrend, amely új típusú államot vagy ha tetszik felsőséget hozott lét
re amilyen Luther idejében nem volt.

Megszüntette a királyság — fejedelemség feudális rendszerét és 
megalkotta a köztársasági népképviseleti népi demokratikus rendet. Ez
zel a hatalom tényleges birtokosává tett a népet, a dolgozókat.

Megszüntette a korlátlan magántulajdon rendjét és a korlátozott 
személyi tulajdon alapjaira tért át. Ebben már a születési előjog nem tesz 
egyeseket eleve olyan vagyonok birtokosává, ami munka nélküli gond
talan' megélhetést biztosítana, hanem megszüntetve a tőkés kizsákmányo
lás lehetőségét mindenki a munkája után él.

Ugyanez az államrend még olyan' szociális létesítményeket is al
kotott, amelyekről Luther idejében álmodni sem lehetett, hiszen meg
alkotta a betegellátás, orvosi gondozás, öregségi nyugdíj, anyavédelem, 
gyermekvédelem, oktatási és üdültetési intézmények rendszerét és még 
lehetne sorolni a közösség érdekét célzó intézkedéseket. Az a világi fel
sőség, amely mindezeket átfogó törvényekben, tehát törvényes úton, 
a nép a dolgozó osztályok érdekében megvalósította, olyan felsőség, 
amely joggal várhatja az engedelmességet minden polgárától. Ebben az 
új társadalmi rendben kell az egyháznak is megtalálnia szolgálatát.

Tisztán kell látnunk ebben az új helyzetben az ÁG. Hitv. XVI. cik
kének záró megállapítását. T. i. a keresztyén embereknek tisztán kell lát
ni a Csel 5,29-ben meghatározott határát az engedelmességnek. Vannak 
akik ezt abban látják, hogy a szocialista állam ideológiai alapja a marxis
ta-leninista ateista fundamentum. Viszont világosn kell látnunk, hogy a 
mai államrendben félreérthetetlenül szétválasztott az egyház és állam. 
Ez a szétválasztás azt jelenti, sem az állam nem akarja megideologizálni 
az egyházat, sem az egyház nem kell, hogy ideológiai támogatást adjon 
az államnak. A szétválasztás teljes és becsületes. Ugyanakkor az egyház 
és az állam egyre több ponton találja meg az együttműködés területét és 
lehetőségét azokon a pontokon, ahol a népért, az emberekért, azoknak 
jobb, szebb, boldogabb életéért, biztonságáért, a családi élet tisztaságáért, 
a társadalom egészséges közösségi szemléletéért, munkaerkölcsért, fele
lősségért, a nemzetközi életben a kizsgákmányolás megszüntetéséért, a 
gyarmati népek felszabadulásáért, a faji megkülönböztetés kiküszöbölé
séért, a fejlődő államok megsegítéséért, a félelem nélküli békés életért. 
Ezen a széles fronton nagyon sok olyan pont található, ahol az ideológiai 
különbség ellenére nagyon jó és hasznos lehet az együttműködés a jó 
ügy szolgálatában.

Végül szeretnék ennek egy különösen fontos területéről még néhány 
megjegyzést tenni. Ez a háború illetve a béke kérdése.
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Az Ág-Hitv. XVI. cikke utal arra, hogy szabad a keresztyén embe
reknek jogos háborút viselniük.

A jogos vagy igazságos háború értelmezése a középkori gondolko
dásban azt jelentette, hogy a támadó, hódító, a dicsőség vagy nyereség- 
vágyból indított háború jogtalan és igazságtalan, viszont a védekező, a 
leigázó törekvésnek ellene szegülő háború jogos, hiszen önmagam és a 
hozzám tartozók védelme érdekében való és ezért igazságos is. A lutheri 
teológia csak erősen korlátok közé szorítva, mint elkerülhetetlen rosszat 
volt hajlandó a háborút elfogadni. Sőt később is arra törekedett, hogy a 
háború pusztítását enyhítse, a foglyok és sebesültek ügyét nemzetközi vé
delem alá helyezze. (Vöröskereszt.) Azt is világosan kell azonban látnunk, 
hogy a jogosság vagy igazságosság ismertető jegyeit egy-egy háborúnál 
nem lehetett egyértelműen, világosan megítélni. így gyakran mindkét fél 
a maga nézetét vélte igazságosnak és jogosnak.

Megközelíthetjük a kérdést egy másik oldalról is. Beszélhetünk ha
gyományos háborúról, amikor is a harcban csak a hadviselő felek vettek 
részt és az a katonák ügye volt. Igaz, hogy ekkor is volt a polgári lakos
ságnak is vesztesége, mégis a pusztulás egy szűkebb körre korlátozható 
volt. A modern háború — gondolok a II. világháborúra — azonban már 
egyre jobban elmosta a katonaság és a hátország, határait. A korlátlan 
légi hadviselés, bombázások. Az ellenséges hadi  potenciál elpusztítása 
együtt járt a polgári lakosság óriási veszteségeivel is. Ha azonban az 
atomfegyverek háborújára gondolunk ez még súlyosabbá válik. Napjaink
ban már a háború, illetve béke alternatívája az élet és halál alternatívá
ja, hiszen a sugárfertőzés következtében nincs győztes és vesztes fél, csak 
vesztes, mert a győztes félre is pusztulás vár. Az ilyen háborúnak már 
nincs józan értelemmel elfogadható funkciója, hiszen totális pusztulással 
jár, az emberiség öngyilkossága. Teológiai etikai szempontból az ilyen 
háború sátáni lázadás a teremtő, gondviselő és megváltó Isten ellen, hi
szen az egész emberiség pusztulása. Ezért a háború kérdésében ma már 
csak egyetlen Istennek tetsző döntés lehetséges, az amelyik küzd minden 
lehetséges eszközzel, végső lehelletünkig a békéért, annak megőrzéséért. 
Ezért az Ág. Hitv. XVI. cikke a mai egyház számára kizárja a jogos há
ború lehetőségét és a világ békességéért szólít harcba minden felelős em
bert, összefogásban minden ideológiai ellentéten túl. A keresztyén béke
szolgálatnak ma három nagy területe van: a szó, a cselekedet és az imád
ság. A szó a világos igehirdetés, amely mozgósít a cselekedetre, és a hű
séges imádság.

Az Ágostai Hitvallás 450 éves megemlekezésén így tanít ma minket a 
megváltozott történelmi helyzetben a világi rend dolgában a XVI. cik
kely.

Sólyom Károly



Mire szabad az emberi akarat?

Az Ágostai Hitvallás első részében a XVIII. hiteikkel tulajdonkép
pen új szakasz kezdődik. Az első tizenhét cikk a hagyományos üdvtörté
neti sorrendben, Istentől elindulva — Krisztus visszajöveteléig tárgyalja 
a teológia főbb tételeit. Az ezt követő négy cikk, mint függelék, sziszte
matikus összefüggés nélkül szól a szabad akaratról, a bűn okáról, a hit 
és jócselekedetek viszonyáról és a szentek tiszteletéről, részben vissza
térve már tárgyalt témákra.

A szabad akaratról szóló szakasszal kapcsolatban különösen is figye
lembe kell venni a hitvallás teológiai-történeti hátterét (a) és belső szán
dékát (b).

a) A hitvallásnak ez a tétele sincs ellentétben a középkori katoliciz
mus megfogalmazott és közzétett dogmáival, hanem az akkor jelentős 
hatást kifejtő pelagiamizmussal helyezkedik szembe. A pelagianizmus so
hasem lett az egyház hivatalos tanításává, sőt „eretnekségnek” számított, 
mégis nagy mértékben határozta meg a kor teológiai gondolkodását és 
kegyességét. Ezt az irányzatot különösen is megerősítette Erasmus mun
kássága, aki az 1524-ben megjelent művében (Diatribe de liberó arbitrio) 
az isteni kegyelem és az emberi akarat együtt-munkálkodásáról szólt. 
A „szabad akarat” a reformátort teológiában lényegében a pelagianizmust 
jelentette.

b) Az Ágostai Hitvallás belső szándéka szerint nem a keresztyén 
tanítás részletes és teljességre törekvő, dogmatikus kifejtését kívánta 
nyújtani. Első sorban nem teoretikus, hanem hitvalló irat, amelynek kö
zéppontjában a „Chirstus pro nobis” áll. Csak ebben a kontextusban ér
telmezhetők az egyes hitcikkek is. Az akarat szabadságának kérdése is 
így kerül elő, tehát nem filozófiai és nem pszichológiai összefüggésben, 
hanem a megigazulásról szóló központi hittétel értelmezéseként (IV. hit- 
cikk).

A XVIII. cikk, a reformátort teológia jellegzetes szemlélete szerint, 
kettős aspektusban vizsgálja az akarat szabadságának kérdését: az üd
vösség dolgában (1) és az evilági feladatok tekintetében (2).

1. Az Isten előtti igazságot (iustitia Dei, vagy iustitia spirituális vagy 
iustitia cordis) az ember nem nyerheti el saját erejéből, tulajdon érdeme 
vagy cselekedete alapján, vagyis akarata nem szabad az üdvösség tekin
tetében (servum arbitrium). Az üdvösség Isten ingyen ajándéka Krisztu
sért, aki halálával eleget tett bűneinkért. Az ember Szentlélek nélkül, 
önerejéből nem szeretheti Istent, nem töltheti be parancsait; Szentlélek 
nélkül híjával van Isten félelmének és az Isten iránti bizodalomnak is. 
Csak az evangélium keltheti fel bennünk az Istenben való igaz hitet, azt 
a meggyőződést, hogy Isten törődik velünk, meghallgat minket és meg
bocsát nekünk.

Az ember üdvössége dolgában tehát semmit sem tehet, de nem is kell 
semmit sem tennie, mert Isten mindent megtett érte. A „servum arbit
rium” ennek a meggyőződésnek következetes és végleges érvényesítése. 
Ez a reformátori teológumenon nem jelent többet és mást, mint hogy az 
ember csak kegyelemből, Krisztusért, az evangéliumba vetett hit által, a 
Szentlélek munkája révén juthat el az Isten előtt érvényes igazságra.

Ezen a területen, a lelki dolgokban, a „liberum arbitrium” maga a 
bűn, az ti. hogy az ember vakmerő módon a maga abszolutságát és ön
állóságát hirdetve meg akarja kerülni Isten kegyelmét és így lázadásá
ban Isten ítéletével találja magát szembe.
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A megigazulás helyes értelmezése áll tehát ennek a szakasznak is a 
fókuszában. A IV. cikk tartalma azonban itt jelentősen bővül a Szentlé
lek munkájának kiemelésével. Ez is azt mutatja, hogy a „servum arbit- 
rium” tulajdonképpen negatív kifejezése annak, hogy csak a Szentlélek 
teremtő munkája révén juthat az ember hitre. Mert ahogy senki sem ad
hat életet önmagának, éppen úgy a bűn miatt lelkileg halott ember sem 
támaszthatja föl magát lelki életre (Epit. II. 3.).

2 Az evilági feladatok (in rebus externis) tekintetében viszont az 
Ágostai Hitvallás szerint az ember szabad akarattal rendelkezik. Vagyis 
eljuthat a maga erejéből arra az igazságra, amit iustitid carnalis-nak,. 
iustitia cívilis-nek, iustitia humana-nak vagy iustitia phlosophica-nak 
neveznek. Ez az igazság kihangsúlyozott ellentéte az Isten előtt érvényes 
igazságnak, amit az ember önerejéből soha el nem érhet. A kétféle igaz
ságnak szembellitása is figyelmeztet arra, hogy az „akarat” -ot a hitvallás- 
nem lélektani értelemben használja. Az „akarat” nem az ember szellemi 
hármas egységének (értelem, érzelem, akarat) egyik komponensét jelenti, 
hanem inkább belső viszonyulást, alapmagatartást a lelki, illetve világi 
kérdésekben.

A szabad akarat körébe tartoznak az általános morális kérdések, az 
ember szívébe írott törvénynek való külső engedelmesség. A becsületes 
életfolytatás, a tisztességes világi élet nem a hit különleges velejárója, 
hanem általános emberi elkötelezettség és általános emberi lehetőség is. 
Éppen ezért ezen a területen jogos a fegyelmező nevelés és a büntetéssel 
párosuló felelősségrevonás. A reformátor! teológia belső logikája szerint 
ebbe a körbe tartozik az élet gazdasági, társadalmi és politikai vetülete 
is. A moralitás kollektív síkján is a „liberum arbitrium” érvényes.

Az Apológia idevonatkozó cikke figyelemre méltó módon még arról 
is szól, hogy az emberi akaratnak van szabadsága arra is, hogy Istenről 
beszéljen és Istent külsőleges cselekedetekkel tisztelje.

Mindez belső egyezést mutat Luthernek a kétféle kormányzásról szó
ló tanításával: geistliches Regiment (servum arbitrium) és weltliches Re
giment (liberum arbitrium). Tudjuk, Luther ezzel a tanításával nem a 
szekularizmus felé nyitott szabad utat a protestáns teológiában, hanem 
inkább, azt hangsúlyozta, hogy Isten uralma alá tartozik az ún. „welt
liches Reich” is, ahol azonban Isten nem evangéliumával, hanem törvé
nyével kormányoz, mégpedig rejtett módon.

A „servum arbitrium” körében csak arról a hitről lehet szó, amelyik 
vallja, hogy Isten dolgaiban kizárólag elfogadók vagyunk és amelyik így 
teret ad Isten cselekvésének. A szabad akarat területét ezzel szemben a 
ráció uralja. Az értelem Isten ajándéka, a legfőbb földi jó, amely minden 
más teremtmény fölé emeli az embert és képessé teszi arra, hogy az ún. 
kultúr-parancsnak engedelmeskedjék. Az értelem mandátuma a bűneset
ben sem veszett el. Meg tudja különböztetni a jót és a rosszat, helyesen 
dönthet gazdasági és politikai kérdésekben is. A teológiának éppen az a 
feladata, hogy a ráció Istentől kapott hatáskörét elismerje és érvényre 
juttassa a világi dolgok területén és ugyanakkor világossá tegye azt is, 
hogy az emberi értelem Isten dolgaiban „vak”, a „kereszt bolondságát”, 
Isten paradox cselekedetét nem tudja megérteni (Ratio non potest ad 
invisibla se transfere).

Mai tükröződések:

I. Ma is kísért a Jézus példázatában szereplő gőgös farizeusnak ma
gatartása, aki vallási teljesítményei alapján magát különbnek tartván le-
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nézi a kívülállókat. Ez az elbizakodottság a szellemi csírája minden fajta 
egyházi uralom-igénynek, pozíció-harcnak, amely tragikomikus pózában 
tetszelegve szembe kerül Mesterével, aki megalázza azokat, akik magukat 
felmagasztalják. — Ennek a kísértésnek gyökerét tépi ki a XVIII. cikk 
radikális mondata: az emberi akaratnak arra nincs ereje, hogy a Szent
lélek nélkül megvalósítsa az Isten előtt érvényes vagy másképpen lelki 
igazságot.

2. Az újabban jelentkező karizmatikus mozgalmakra való tekintettel 
fontos kiemelni, hogy az Ágostai Hitvallás ebben a cikkében háromszor 
is utal a Szentlélek munkájára, tudatosítva, hogy a keresztyén hit nem 
emberi igyekezet eredménye, hanem a Szentlélek munkája az emberi 
szívben. A karizmatikus mozgalmak extra és látványos jelenségeivel 
szemben a Hitvallás a Lélek tulajdonképpeni munkáját állítja a köz
pontba (az Isten előtt érvényes igazságot) és arra is utal, hogy a Szentlé
lek ezt a munkáját „per verbum”, Isten igéje által végzi el.

3. A Szentlélek munkájának kiemelése mellett éppen olyan fontos 
a másik póluson az értelem szerepének hangsúlyozása. A hit nem a ráció 
kikapcsolását jelenti, hanem illetékességi területének korlátozását a vi
lági dolgokra. Ezen a területen a választás az ész saját mérlegelése és 
döntése alapján történhet. Rajongás lenne itt a Lélek vezetéséről szólni.

4. A morális liberalizmust, amely jóváhagyólag vagy elnézően veszi 
tudomásul alapvető erkölcsi normák megszegését, a közfelfogás több ol
dalról is támogatja. Az örökléstan (determináló gének), a millió-elmélet 
(nehéz gyermekkor) vagy orvosi vélemények (az alkoholizmus betegség) 
fedezékében igyekszik az ember a felelősséget elhárítani magáról és azt 
a látszatot kelteni, mintha az erkölcsi vétek szükségszerű és elkerülhetet
len lenne. Sokszor még vallásos nézetek is erősítik ezt a felfogást- a bűn 
erejére, rontó hatalmára hivatkozva azt a látszatot keltik, hogy az ember 
a maga erkölcsi erejéből képtelen tisztességes életre. Mindezzel szemben 
nagyon aktuális az Ágostai Hitvallás mondanivalója, hogy az emberi aka
ratnak van annyi szabadsága, hogy becsületes világi életet tudjon foly
tatni. Ennek a gondolatnak természetes folytatása az emberi felelősség, a 
felelősségre vonás és büntetés lehetősége, jogossága, sőt szükségessége is.

5. A technikai haladás bűvöletében élő modern ember számára, aki 
sokszor önemésztő módon hajszolja magát újabb és újabb teljesítmények
re, ez a cikk két speciális üzenetet tartalmaz: a) A „servum arbitrium'’ 
meghirdetésével beleütközteti emberi sorsunk alapvető és kikerülhetetlen 
lehetetlenségébe: az ember nem képes önmagát megváltani, üdvözíteni. 
Ennek a határnak elismertetésével óv meg attól az önistenítéstől, amely 
rákos burjánzásával emberségünket emészti föl. b) A Szentlélek munká
jában felkínálja Isten üdvözítő kegyelmét, vagyis olyan területre vezet, 
ahol megszabadulhatunk a teljesítményre, bizonyításra elkötelezett szo- 
rongatottságunkból, ahol bevallhatjuk szegénységünket és ahol megaján- 
dékozottan lehetünk gazdaggá.

Madocsai Miklós



Milyen cselekedetre kötelez Jézus érdeme?

cselekedetek

A reformátorokat — így a reformációi tanítást is — sokan vádolták 
azzal, hogy „tiltják a jó cselekedeteket” . De bármelyik reformátor ige
hirdetését, tanítását, vagy a reformáció korában megfogalmazott hitval
lásokat vesszük is kritikai vizsgálat tárgyává a fenti vád alapján, sehol- 
sem találkozunk olyan kitételekkel, amelyek alapul szolgálnának a vád 
igazának. Egyetlenegy reformátor sem harcolt a cselekedetek ellen. Nem 
olvasható ki teológiájukból, hogy kerékkötői voltak a tenniakarásnak és 
utat nyitottak volna a tétlenségnek. De annál határozottabban foglaltak 
állást a cselekedetekkel kapcsolatos hamis tanításokkal szemben. Ugyan
akkor pedig félreérthetetlenül szóltak Isten igéje alapján a tevékeny, cse
lekvő keresztyén életről. A reformátorok, ha szóltak a cselekedetek ellen, 
csak akkor és azért szóltak, ha azokat bárki is az üdvösség elnyerése kri
tériumává tette, ha azokat Isten előtti érdemszerző céllal hangsúlyozta. 
Gondoljunk pl. Luthernak A keresztyén ember szabadságáról c. iratának 
vonatkozó részére. Ezt írja: „Nem a parancsolat vagy cselekedet, hanem 
Isten igéje és a hit által lesz (ti. az ember) kegyes és boldog. Az éppen 
az ő isteni dicsősége, hogy ő minket nem a mi cselekedeteink, hanem a 
maga kegyelmes igéje által ingyen merő irgalmasságból üdvözít. Mind
ebből könnyen megérthetjük, hogy a jó cselekedetek mennyiben állhat
nak meg és mennyiben vetendők e l . .. Mert ha az a hamis gondolat és 
visszás nézet fűződik hozzájuk, hogy mi a cselekedetek által leszünk ke
gyesekké és boldogokká, akkor már helytelenek és egészen elvetendők, 
mert. . .  meggyalázzák Isten kegyelmét, amely egyedül hit által tesz ke
gyesekké és igazakká... Azért elvetjük a jócselekedeteket: nem maguk 
miatt, hanem ama gonosz pótlék és hamis visszás nézet miatt. . . ” Világos 
beszéd. Csak a felületesség és rosszindulat állíthatja, hogy a reformátorok 
tiltották a jócselekedeteket. Csupán azt emelték ki — s itt sok esetben 
élesre töltöttek —, ha az ember Jézus érdemén kívül bármiben is bizako
dik, bármire is épít üdvössége dolgában, az ellene van Isten kegyelmé
nek. Isten megigazító ítéletének, az üdvösségnek egyedüli alapja Jézus 
érdeme. „Cselekedeteink sem Istennel kiengesztelni, sem a bűnbocsána
tot, sem a kegyelmet, sem a megigazulást számunkra megszerezni nem 
képesek, mert azokat egyedül hit által érjük el, hogy Krisztusért vétetünk 
kegyelembe, aki egyedüli közbenjárónk és engesztelőnk, aki által kien- 
gesztelődik az Atya. S azért aki abban bízik, hogy cselekedetei által nye
ri meg a kegyelmet, az megveti Krisztus érdemét és kegyelmét s Krisztus 
mellőzésével emberi erőkkel keres utat Istenhez, holott Krisztus ezt 
mondta magáról: Én vagyok az, út, az igazság és az élet (Jn 14,6) (ÁH. 
XX. 28.0.) A reformátorok, ill. a reformációi tanítást sokan itt értették 
félre, mintha csak a hitet hangsúlyozták volna és lényegtelennek, szük
ségtelennek tartották a cselekedeteket.

A megváltást Jézus egyedül végezte el. Ehhez sem hozzáadni, sem azt 
valamilyen emberi teljesítménnyel kiegészíteni nincs szükség. Ilyen érte
lemben szabadok vagyunk az üdvösség gondjától. A Krisztusban való hit 
által részesei vagyunk az üdvösség ajándékának.

Jézus érdeme hatalmas mozdító erő a jócselekedetek irányába. Gaz
dag forrás, amelyből erőt lehet és kell meríteni az ő követésére. Vagy 
másképpen fogalmazva: A hit által személyes életközösségünk Jézussal 
a jócselekedetek, a segítő emberszeretet kiapadhatatlan forrása az élet 
minden területére. „A bűnbocsánat és a kegyelem csak hit által szerez-
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hető meg. És mivel a Szent Lélek a hit által közölhetik, már azon a réven 
is megújulnak, új indulatokkal telnek meg a szívek és alkalmassá válnak 
a jó cselkedetek végrehajtására.” (ÁH. XX. 31. o.) Hit által! Ide kívánkoz
nak Luther jól ismert és mindig időszerű szavai: „Valami hatalmas erő, 
eleven és tevékeny dolog a hit, úgyhogy lehetetlen, hogy ne tenne sza
kadatlanul jót. Megsem kérdezi, kell-e jót cselekedni; mielőtt megkérdez
né, már megeselekdte és szüntelenül a jó cselekvésével van elfoglalva;” 
A cselekedet tehát nem valamiféle külön teljesítmény, hanem a Jézussal 
való közösségnek, a kegyelem evangéliumának velejárója. Isten akarata! 
„ . . .  jó tetteket művelni szükséges, de nem abban a reményben, hogy ál
taluk a kegyelmet érdemeljük ki, hanem mert azt az Isten akarja” . (ÁH, 
XX. 31. o.)

A keresztyén élethez hozzátartoznak a hit gyümölcsei. Elsősorban az 
önzetlen szeretet. Isten, aki ingyen kegyelemből hit által üdvözít, felsza
badít a felebarát iránti szeretetre. Ez a szeretet mindig konkrét formák
ban, cselekedetben nyilvánul meg. Ahogyan a felebarát képének is konk
retizálódnia kell és nem szabad elmosódnia egy általános kijelentésben, 
hogy „minden ember a felebarátunk” . Sőt, a kérdés fordítva is igaz: vá
gyóké-e, vagyunk-e felebarátja annak, akivel találkozunk, aki az „ajtónk” 
előtt van, aki éppen ott van amerre utunk vezet.

A reformátori teológia szenvedélyesen harcolt a hit által való meg- 
igazulást elhomályosító, vagy meghamisító dogmákkal szemben. De 
ugyanolyan szenvedélyesen hangsúlyozta éppen Jézus érdeme alapján, 
abból következően a felebaráti szeretet megélését. S ez nem valami járu
lékos dolog az evangéliumi üzenet mellett, hanem annak szerves része. 
A hit élete! A jó teológia — s a mi diakóniai teológiánk pontosan ilyen
— szüntelenül Jézus felől, de mindig a felebarátra és az egész világra 
tekint. Jézus szeretetszolgálata éppen úgy irányult az egyes ember felé, 
ahogyan szolgálatának egészével ellene mondott minden olyan struktúrá
nak, amelyben az ember kizsákmányoltan, jogaitól megfosztva, elnyomás 
alatt, szabadság nélkül él.

Az Ágostai Hitvallás XX. cikke nem fejti ki, hogy az egyház milyen 
cselekedetre kötelezett, amelyet és amelyeket direkt módon lehetne al
kalmazni, tenni minden korban. De utal arra, hogy „a tízparancsolatról 
és más egyebekről közzétett iratok egyforma bizonysággal tanúsítják, 
hogy az élet mindenfajta hivatására és kötelességére hasznos útmutatáso
kat adtak; egyúttal arról is, hogy mely életmód és bármely hivatásban 
mely cselekedetek kedvesek az Isten előtt” . (27. o.) Ezek a cselekedetek 
lehetnek minden korban azonosak, vagy hasonlók, de lehetnek mások, 
többek, szélesebb életterületet átölelők, a kor által adott, a helyzet által 
felvetett szükségnek megfelelőek. Tudjuk, hogy a reformátorok figyelmét
— érthető okokból — nagyban lekötötte a hit által való megigazulás 
evangéliumi üzenetének megfogalmazása, kifejtése, de nem annyira, hogy 
közben az individuális jellegű felebaráti szeretet gyakorlásának hangsú
lyozása mellett ne tértek volna ki koruk szociális, társadalmi, politikai 
problémáira. Az ÁH is inspirál arra, hogy az egyháznak mindig nyitott 
szemmel kell járnia, érzékelnie kell a való életet problémáival, tenni
valóival együtt. így keressük ma is azokat az utakat, módokat, hogy Jézus 
Krisztus érdeme, vele való közösségünk sokoldalú, segítő, leleményes sze
retetté, erkölcsi erővé legyen egyéni, közösségi életekben, társadalmunk 
és az emberiség életében egyaránt. Az egyháznak, ahogyan a reformáció 
korában, úgy minden korban meg kell vívnia a maga harcát a jó, előre
vivő etikai döntésekért, meg kell találnia szolgálatának konkrét tartal
mát. Meg kell találnunk a szeretet megélésének módjait, hogy az adott
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helyzetben mi az a jó szó, amit el kell mondanunk; a jó tett, amit meg 
kell tennünk; magatartás és lelkület, amivel hozzá kell állnunk egy-egy 
emberséges ügyhöz; mi az a segítség és szalgálat, amit meg kell adnunk és 
végeznünk kell.

Cselekedetek az egyes emberért

Az individuális jellegű, az egyes emberre irányuló felebaráti szere
tet gyakorlása felett sohasem halad el az idő. Tudjuk, hogy ez a szűkebb 
értelemben vett szeretetszolgálat nem elegendő, de sohasem elhanyagol
ható. Nemcsak a tömeget, a nagy közösségeket kell látnunk problémái
val, szükségleteivel. A tömegben, a sokaságban észre. kell vennünk az 
egyes embert. Jézus is észrevette! Az egész világért végezte nagy szol
gálatát, tömegméretekben segített adott helyzetekben. De megállt a jeri- 
kói vak mellett, hogy visszaadja szeme világát. Észrevette a sokaságban 
is magányos Zákeust és megajándékozta életét is rendbetevő közösségé
vel. Lehajolt a sírókhoz, hogy letörölje könnyeiket. Odalépett a betegek
hez, hogy meggyógyítsa őket. A nyomorúság, az ínség formái változ
hatnak, változnak is, de a változásoktól függetlenül megmarad az em
ber és meg kell maradnia a szeretet individuális megnyilvánulásának, 
amikor az egyik segít a másikon, és észreveszi, hogy milyen úton-mó- 
don lehet a másik segítő felebarátjává. Az „egy pohár víz” nyújtása min
dig szükséges, de hogy az miben realizálódik, az esetenként és irányában 
vátozik. A mi társadalmunkban nem a kenyér, a megélhetés vagy a meleg 
szoba a probléma. Nem azon vívódunk, miből vesszük meg magunknak 
és a család „asztalára” szükséges dolgokat, hol kereshetjük meg a meg
élhetéshez szükséges mindennapit. Sőt, ma már arra kell felhívni a fi
gyelmet, hogy ne legyünk pazarlók, takarékosan éljünk és gazdálkodjunk 
javainkkal. A mi körülményeink között, ha látjuk a testi szükséget, 
ugyanannyira kell látnunk az emberek testi-lelki nyomorúságát, ínségét, 
amely végtelenül sorvasztó és nyomasztó lehet. Itt is a szeretetnek olyan 
megélésére van szükség, amikor beleéljük magunkat a másik ember hely
zetébe. Látnunk kell azt, aki egyedül maradt, a segítségre szoruló bete
get, szeretni valakit, akinek élete egyetlen problémája és fájdalma, hogy 
őt senki sem szereti. Meghallgatni valakit, aki semmi mást nem kér, csak
hogy kiönthesse a szívét. Az emberi nyomorúság sokféle formát tud ölte
ni. De mögötte látnunk kell az embert, akivel törődnünk kell. Akinek 
magányosságában, tehetetlenségében, testi-lelki fogyatékosságában, belső 
vívódásaiban, félelmeiben bátorításra, társra, vigasztalásra, jó és gyógyító 
szóra van szüksége. Minden idős, segítségre szoruló embert nem lehet 
szeretetintézményekben, szociális otthonokban elhelyezni. Az egyház min
den időben, gyülekezeteiben és tagjaiban a szeretetben diakóniára köte
lezett az egyes ember felé. Akinek nem egyszerűen arra van szüksége, 
hogy valaki sajnálja őt, szánakozzék felette, hanem arra, hogy szeresse. 
Megható és megszégyenítő tud lenni egy-egy törődő szeretetet megtapasz
talt ember hálája és öröme!

Cselekedetek a szórványban élő evangélikus testvérekért

Ismeretes, hogy egyházunk legfelsőbb testületé, az Országos Presbi
térium, legutóbbi ülésén az 1980. évet egyházunkban „szórványévvé” 
nyilvánította. „Kéri az anyagyülekezeteket, a gyülekezetek vezetőit, külön
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a lelkészeket is, hogy még az eddiginél is nagyobb gondot fordítsanak 
ebben az esztendőben a szórványok gondozására, a szórvány-hívek meg
látogatására és összeírására...” Ez is diakónia! Hozzátartozik egyházunk, 
életéhez és szolgálatához. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy számba- 
vegyük és statisztikailag számontartsuk a szórványban élő evangélikuso
kat. Diakóniai szolgálatunk velük kapcsolatosan az, hogy felkutatva őket, 
akik nagy területen szétszóródva, vagy többemeletes lakóházakban, lakó
telepeken élnek, a látogatásokon, szolgálatokon keresztül is tudatosítsuk 
bennük, hogy valahová tartoznak, valamelyik anyagyülekezethez kötőd
nek és beletartoznak egész egyházunk vérkeringésébe. Családtagok egy
házunk családjában. S szeretetünket a továbbiakban úgy is kell fejez
nünk, hogy az erős gyülekezetek jobban osztoznak a kicsik, a szórvány
gyülekezetek terheiben és nagyobb anyagi áldozattal gondolnak rájuk

Cselekedetek a társadalomban
Bármennyire is lényeges a szűkebb értelemben vett, individuális jel

legű felebaráti szeretet gyakorlása, mégsem helyezkedhetünk arra az ál
láspontra, hogy ami tőlünk telt, azt mind megtettük. Jézus Krisztus sze- 
retetének, érdemének mélyebb megismerése a felebaráti szeretet hori
zontját is nagyon kitágította. így elsősorban társadalmunk irányában. Az. 
egyén, az egyes ember a társadalom közösségében él. Az egyes ember 
boldogulása, jóléte nagymértékben függ attól, hogy mit és mennyit te
szünk a társadalom közösségénekasztalára. Szocialista társadalmunk fej
lődésében egyre nyilvánvalóbb a személyes érdekeltség, és az a tény, 
hogy egyénileg is boldogulni, előbbre jutni csak az egész társadalom kö
zösségével együtt lehet.

Egyházunk egészében és tagjaiban, hitével és szeretetével van jelen, 
társadalmunkban. Egyházunk és államunk viszonya rendezett. Egyházunk 
tagjai egyenrangú állampolgárokként élnek a társadalom többi tagjával. 
Nemcsak örülünk a rendezett viszonynak, hanem az egész nép javára 
végzett közös munkával akarunk jelen lenni társadalmunk közösségébne.. 
Egyházunk tagjai a társadalom többi tagjával együtt veszik ki részüket 
a szocializmus építésében, hogy társadalmunk következetes fejlődése út
ján egyre magasabb, minőségileg is meghatározott nívón töltse be törté
nelmi rendeltetését.

Társadalmunk továbbfejlődését szem előtt tartva egyre inkább tuda
tosodik bennünk, hogy annak élete, fejlődése, gazdagodása a közös mun
kára, közös érdekekre, egymás felelős támogatására épül. Ennek megfe
lelően kell rámutatnunk a gyakorlati tennivalókra és valósítani azokat a 
cselekedeteket, amelyekkel alkotó együttműködésben vehetünk részt az 
említett cél megvalósítása érdekében.

Segítő, cselekvő részvételünket társadalmunk életében a cselekvő 
hazafiság megélésében realizálhatjuk. Ennek tartalmát kell kibontanunk, 
mélyítenünk és erre bátorítani, erősíteni egyházunk tagjait is. A cselekvő 
hazafiság többek között azt jelenti, hogy növeljük a munka becsületét és 
becsületes munkával végezzük tennivalóinkat. Jelenti, hogy tiszteletben 
tartjuk és következetesen szolgáljuk az egész társadalom érdekeit, hogy 
erősítjük a közösségi tudatot. Csak az egész társadalom összefogásának, 
céltudatos munkájának, erőfeszítéseinek lehet következménye életszínvo
nalunk emelése, kultúránk fejlesztése, azoknak a kérdéseknek a megol
dása, amelyek az egyén és a közösség boldogulását, jólétét, nyugodt, békés 
életét teremti meg. Ezzel egyidőben társadalmunk minden jóakaratú. a 
felelősséget mélyen átérző tagjával együtt küzdünk a negatívumok ellen.
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így a munka becsületét megkárosító ügyeskedések, élősdiség, jogtalan és 
indokolatlan haszonszerzés, az anyagiasság beteges eltorzulásai ellen. Sze
mélyes életpéldával is fáradoznunk kell az erkölcsi élet tisztaságáért, a 
családi élet megbecsüléséért. Hiszen az erkölcsi, családi élet bármilyen 
torzulása, kisiklása nem egyszerűen magánügy, hanem kárt okoz a csa
ládnak, közösségnek, társadalomnak. Társadalmunkért végzett tevékeny
ségünk minden területén úgy kell jelen lennünk, hogy magas erkölcsi 
követelmények szerint élünk és dolgozunk.

Cselekedetek az egész emberiségért

Egyházunk — más hazai egyházakkal együtt — már évtizedekkel fel
ismerte és diakóniai teológiájában megfogalmazta, hogy a felebaráti sze
retet köre nem zárul le az egyes embernél. Annak át kell ölelnie az 
egész emberi közösséget, így társadalmunkat is, sőt határainkon túl az 
egész emberiséget. Jézus Krisztus szeretete nem ismer határokat. Érde
me, az egész világ iránti szeretete kötelez arra, hogy szeretetével szolgálni 
tartozunk az egész emberiség javát. Amikor ma már a kitágított szeretet 
dimenzióban gondolkodunk és cselekszünk, még mindig nehezen tudjuk 
megérteni, hogy az a keresztyénség, amely hirdette a bűntől, haláltól, go
nosztól való megváltást, hogyan tudott összeférni évszázadokon keresztül 
nagy társadalmi és világméretű sebekkel, bajokkal, igazságtalanságok
kal, a bűn különböző rontásaival. Ne értsük félre, de az üdvösség íze is 
jobb, ha mindennap ízlelhetjük a földi kenyér ízét, ha nyugodtan, békés, 
rendezett körülmények között dolgozhatunk, ha nem kell pusztító bom
bák elől óvóhelyekre menekülnünk. De nem nyugtathat meg bennünket 
az, hogy mi ilyen körülmények között élhetünk. A mi századunkban 
„egy szobába került az emberiség” — mondta egy világhírű tudós. Nem 
lehetünk közömbösek arra nézve, hogy mi történik a szoba egyik vagy 
másik sarkában. Egyre jobban átéljük, hogy országok, népek, az egész 
emberiség összetartozik. A technika különböző vívmányai következtében 
a tőlünk legtávolabb élő ember is közel került problémáival, világméretű 
kérdéseivel. Láthatjuk arcát, melyről megelégedettség sugárzik. De látha
tunk betegségtől, éhségtől, fájdalomtól elgyötört arcokat. Láthatjuk szen
vedését, otthonának pusztulását, romok között hozzátartozójukat kereső 
arcokat és az értelmetlen halállal meghalt hozzátartozók felett síró em
bereket. Látjuk kenyér, szabadság, jog és igazság utáni vágyukat, harcai
kat. Látjuk és láthatjuk a világ, az emberiség gondjait, égető problémáit, 
a megoldásra váró kérdéseket, az aggasztó tüneteket.

De nem elég látni, nem elég feltérképezni. Szolidaritásra van szükség. 
Az egyháznak szolidárisnak kell lennie az egész emberiséggel. Jézus 
Krisztus is az! Ismerni, megérteni az emberiség közös problémáit és lan
kadatlanul fáradozni megoldásukért.

A megoldásra váró világméretű problémák nem kicsik, de nem is 
megoldhatatlanok. A megoldás lehetőségének komolyan vételére bátorí
tanak és további cselekvésre ösztönöznek a világ számos pontján, a hala
dó, főként a szocialista közösség erőinek segítségével, népek, nemzetek 
életében elért sikerek, eredmények. A problémák, amelyek szorongatnak,, 
ismeretesek. A háború, vagy béke kérdése a modern hadászati fegyverek 
árnyékában, népek nemzeti függetlensége, gyarmati sorstól való felsza
badítása, igazságtalan, emberellenes társadalmi, politikai, gazdasági 
struktúrák felszámolása, faji megkülönböztetés megszüntetése és egyen
lőség biztosítósa, a nemzetközi feszültségeket előidéző és kieléző, a külön-
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böző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élését megtor
pedózó békeellenes erők megfékezése, az új fegyverkezési hullám elindí
tásának és a hidegháború felszításának megakadályozása, az enyhülés to
vábbi mélyítése, éhség elleni küzdelem, környezetvédelem, az általános és 
teljes leszerelés. Ismeretes, hogy a fegyverkezésre fordított hatalmas 
összegek micsoda terheket rónak a népekre, s ezek egyre nyomasztóbbak. 
Ezeknek csökkentésével, minimálisra szorításával óriási anyagi eszközö
ket lehetne felszabadítani az emberiség javára, éhínség, súlyos népbeteg
ségek és különböző nyomorúságok leküzdésére, felszámolására. Tudjuk 
hogy ezek a problémák nem oldódnak meg egyik pillanatról a másikra. 
A fejlődés a világméretű problémákban is lépésről-lépésre halad előre. 
Az emberiségnek szakadatlanul szüksége van a szeretet cselekedeteire, 
a diakónia tágölelésű gyakorlására.

Tudatában vagyunk annak, hogy sem a társadalmi, sem a világmé
retű problémákat nem az egyház, vagy egyházak fogják megoldani. De a 
legmesszebbmenően segíthetik azokat a jóakaratú világi erőfeszítéseket, 
amelyek az emberiség számos ínségének enyhítését, sürgős, égető problé
máinak megoldását célozzák.

Egyházunk Jézus Krisztus érdemére alapozódó életével és szolgálatá
val, az egyes emberért, népünkért és az egész emberiségért történő sze
retet cselekedeteivel, megfelelő fórumokon kifejezett állásfoglalásaival, 
segítségadásával akarja betölteni Urától kapott hivatását karöltve, össze
fogva azokkal, akiknek drága az élet.

Povázsay Mihály

Az istentiszteletről —  templomban és templomon kívül

Meglepetést kelthet az Ágostai Hitvallás mai olvasójában — éppen 
mostani témánkkal kapcsolatban —, hogy a 28 hitcikk egyike se viseli 
,, az istentisztelet” címet. Helyette a XXIV. artikulus a „miséről” szól, s 
mindjárt ezzel a mondattal kezdődik: „Alaptalanul vádolják gyülekeze
teinket, hogy eltörlik a misét. A mise megmaradt nálunk és a legnagyobb 
áhítattal ünnepük.”

„A szerzetesi fogadalmakról” szóló XXVII. hitcikkben ugyan talál
kozunk az „istentisztelet” fogalmával, azonban kitágult értelemben. Itt a 
szerzetesi fogadalmakról és életformáról van szó. Ezek — a Hitvallás sze
rint — „Isten tiszteletének vétkes formái”'. Az istentisztelet fogalmát a 
Hitvallás ezen a helyen a templomon kívüli, az egész életet átfogó isten- 
tiszteletre vonatkoztatja. Az istentisztelet e tágabb értelmével később még 
külön foglalkozunk. Egyelőre csak egy szép mondatot idézünk a XXVII. 
artikulusból: „Istent igazán félni és erősen bízni és hinni Krisztusért, 
hogy Isten kiengesztelődött irántunk, — Istentől kérni és valóban tőle 
várni segítséget a hivatásunkkal járó minden dologban — eközben pedig 
az emberek között fáradhatatlanul végezni a jócselekedeteket és élni hi
vatásunknak. Ezekből áll az igazi tökéletesség és Isten igazi tisztelete . . . ”

Minket most első sorban a szűkebb értelemben vett templomi isten- 
tisztelet érdekel. Őseinknek az Ágostai Hitvallásban megvallott hite sze
rint, de a mi szóhasználatunkkal élve: ez a diakóniai életformának a. szí
ve. Ez a „belső kör” hívja életre és ez élteti a külső kört, vagyis azt,
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hogy a templomon kívüli élet is istentisztelet legyen. Jézus Krisztus gyü
lekezete, az egyház, híveinek jócselekedetei révén résztvesz a közéletben. 
Azonban diakóniánk a társadalomban keresztyénségünknek csupán hu
manitását teszi láthatóvá és nem hitünket, magát Jézus Krisztust. Az 
egyház láthatóvá a gyülekezeti istentiszteleten válik, ott sem a mi tet
teink, hanem Isten tetteinek hirdetése révén. Az Ágostai Hitvallás csak 
a Tízparancsolat két kőtáblájának szoros kapcsolata összefüggésében mer 
beszélni arról, hogy a keresztyének templomon kívüli életformája diakó- 
nia. A „szabad akaratról szóló XVIII. hitcikk szerint „az emberi akarat
nak van annyi szabadsága, hogy becsületes világi életet tudjon folytatni 
és választani tudjon olyan dolgok között, amelyek az értelem hatáskörébe 
tartoznak. De arra nincs ereje, hogy a Szentlélek nélkül megvalósítsa az 
Isten színe előtt érvényes, vagy másképpen lelki igazságot” . A diakóniát 
tehát a liturgia, a gyülekezeti istentisztelet élteti.

I. A templomi istentisztelet

Ezért fordul érdeklődésünk a templomi istentisztelet felé és ezért 
kérdezzük: miért foglalkozik ezzel a kérdéssel a „mise” címszó alatt az 
Ágostai Hitvallás? Miért hangoztatják őseink: „A  mise megmaradt ná
lunk és a legnagyobb áhítattal ünnepük?” Miért kerül az istentisztelet, a 
„mise” reformálásánál homloktérbe a szentség, első sorban az úrvacsora? 
Miért nem a prédikációt teszik első helyre? Miért foglalkozik külön hit
cikk a szentségekkel, a keresztséggel és az úrvacsorával, és miért nem 
kap külön hitcikket a prédikáció? Miért figyelmeztetik az embereket a 
szentség (az úrvacsora) méltóságára és arra is, hogyan kell élni vele? Ho
gyan értsük az ilyen mondatot: „A misét tehát azért kell megtartani, 
hogy ott a szentséget kiszolgáltassák a vigasztalásra szorulóknak?”

Van ezekre a kérdésekre egy gyors, magabiztos válasz, — a reformá
tusok válasza. Eszerint a lutheri reformáció megrekedt a félúton, nem 
tisztította meg az egyházat minden „pápista kovásztól” . Isten „lélekben 
való imádása” helyett engedményeket tett a külsőségnek. A mellékoltá
rokat ugyan felszámolta, de egy oltárt mégis meghagyott a templomban. 
A prédikációnak ugyan előkelő helyet biztosított az istentiszteletben, de 
nem állította a szószéket a templom középpontjába. — Természetesen 
kérdés, hogy a biblikus, hitvallásos kálvinizmus azonosítja-e magát ezzel 
a nézettel. Kérdés, vajon ez a magabiztos válasz nem inkább az elpolgá- 
riasodott egész protestantizmus nézetét tükrözi-e? Azokét, akik Reményik 
Sándor szavaival szólva, „gyönyörködni járnak a templomokba, mint a 
h an gversenyekre és a tárlatokra” . Azokét, akik el nem kötelező prédiká
ciót igényelnek. Azokét, akik a megtérést legföljebb megrögzött alkoho
listák, vagy hasonlók számára tartják kívánatosnak.

Aki figyelmesen olvassa a XXIV. hitcikket, nem akad fenn a „mise” 
szó használatán. Kora nyelvén beszél a Hitvallás. Ma nem ezzel a szóval 
jelöljük meg az istentiszteletet. A „mise” szó használatával kapcsolatban 
rámutathatunk arra is, hogy a reformáció nem csinált tabula rasa-t, Nem 
volt hagományellenes. Abból indult ki ami van. A hagyományt azonban 
evangéliumi kritikával kezelte és nem tekintette változtathatatlannak. 
Az un liturgikus mozgalmak gyakori hibája, hogy a múlt valamelyik is- 
tenitszteleti formáját eszményítik (pl. a lutheri liturgiát) és figyelmen 
kívül hagyják a fejlődést. Ugyanezt teszi az önkényes formabontás, ami
kor túlzott reményeket fűz „modern hangvételű” liturgiához. A XV. hit
cikk hangoztatja: „meg kell tartani azokat a szokásokat, amelyek bűn 
nélkül megtarthatók és az egyházban a béke és a jórend fenntartására
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alkalmasak”. Ugyanakkor számol a Hitvallás azzal is, hogy az egyházban 
többféle hagyomány van „de nem szükséges, hogy az emberi hagyomá
nyok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások min
denütt egyformák legyenek” . (VII. cikk).

Nem vitatható, milyen gyökeresen bírálja a Hitvallás a középkorban 
kialakult istentiszteleti felfogást és gyakorlatot. „Szentségtelennek” minő
síti, mivel hiábavalóvá teszi, lejáratja Isten nevét. Elveti a kehely meg
vonását, a magánmisét, a mise áldozati jellegét, „ex ópere operato” haté
konyságát, mágikus értelmezését, azt a felfogást, amely szerint „élőkért 
és holtakért bemutatható cselekmény lenne” mert ezzel Krisztus érdemét 
és a hit jelentőségét kisebbíti és utat nyit a pénzszerzésre. Ha a római ka
tolicizmus ma bármilyen formában elfogadná az Ágostai Hitvallást 
(amiről különben nincs szó), komoly következmények levonására kény
szerülne.

Az Ágostai Hitvallás bizonyságtétele nemcsak a katolicizmust, hanem 
a mai protestanizmust, a mai evangélikus egyházat is elgondolkodásra 
készteti. A XXIV. hitcikkben nem a „mise” szó használata a meghökken
tő. nlkább azon kell elgondolkoznunk, hogy a gyülekezeti istentisztelet 
helyes vagy helytelen gyakorlatát a szentségekkel, első sorban az úrva
csorával való élés gyakorlatán méri le. Szó sincs arról, hogy az úrvacsorát 
a prédikáció érdekében háttérbe szorították, vagy leértékelték volna 
őseink. Hangoztatják, hogy az úrvacsorát komolyabban veszik ellenfeleik
nél. „Figyelmeztetik az embereket a szentség méltóságára és arra is, ho
gyan kell vele élni.” Az elpolgáriasodott protestantizmusnak az a nézete, 
hogy az igazi istentisztelet a szentség nélküli istentisztelet, ellentétben 
áll őseink hitével. Az istentisztelet eseményeit: a bűnvallást, a kegyelem 
magasztalását, a hitvallást, sőt magát a prédikációt akkor értelmezzük és 
értjük helyesen az istentisztelet keretében, ha az úrvacsorával való össze
függésében nézzük. Nyilván nem kerülünk ellentétbe az Ágostai Hitvallás 
atyáival, ha a másik szentség, a keresztség liturgikus jelentőségét is han
goztatjuk. Ma arra törekszünk, hogy lehetőleg az istentisztelet keretében 
kereszteljünk. Ez helyes igyekezet, bár nem szabad törvénnyé tenni és 
nem jelenti, hogy a keresztség gyakorlásával kapcsolatos minden mai 
kérdésünket ezzel tisztáztuk is.

A helyes istentisztelet szempontjából oly fontos szentségek értelmé
nek és jelentőségének meghatározásával behatóan foglalkozik az Ágostai 
Hitvallás több cikke, különösen is a XIII. hitcikk, amely a szentségekkel 
való élésről szól. Megállapításait röviden így összegezhetjük. Az evangé
lium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása között szoros az összefüg
gés. Mindegyik kegyelmi eszköz. Nincsenek birtokunkban. Isten cselek
szik általuk. Irántunk való jóakaratát közli. A szentség az evangélium 
sajátos formája. Jézus Krisztus által rendelt látható jellel állítja szemünk 
elé Isten ígéretét, hogy a Szentlélek adományában részesüljünk, „aki hitet 
ébreszt, ahol és amikor Istennek tetszik, azokban, akik hallják az evan
géliumot . . . ” A szentségek nem csupán a gyülekezeti közösséget kifejező 
szimbólumok, hanem egy sokkal alapvetőbb közösség, az irántunk jóaka- 
ratú Istennel való közösség jelei, létrehozói és erősítői. Mivel a szentség 
által Isten cselekszik, akárcsak az evangélium által, az ember szerep nem 
lehet más mint a „ministerium”, a szolgálat, a diakónia. A liturgikus ma
gatartás meghatározója a diakónia, a szolgálat. Annál nem lehet több, de 
kevesebb se. Ezt a szolgálatot igényli tőlünk Isten, mert általa jutunk el 
•a megigazító hitre (V. cikk). A gyülekezeti istentiszteletet ezért két szem
pontból kell értékelnünk az Ágostai Hitvallás értelmében: Isten és az 
ember szerepe szempontjából.
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II. Az istentisztelet isteni cselekmény

1. A gyülekezeti istentisztelet nem emberi kitalálás. Isten akarja. 
A mi Istenünk, a mi Urunk akar lenni. Irgalmasságáról akar meggyőzni. 
Hitre és engedelmességre akar vezetni. Itt az Isten köztünk — pro nobis! 
— a Jézus Krisztusban. Erről van szó minden istentiszteleten. Ő  akar 
naggyá nőni, megdicsőülni közöttünk. Ez az istentisztelet alapja és célja 
is. Az istentisztelet lehet szép, lehet tanulságos és gondolatébresztő, meg
mozgathatja akaratunkat is — de nem ez teszi istentiszteletté. Isten akar
ja, és azért akarja, hogy hitre jussunk és megigazuljunk. Mással nem in
dokolható. Hit nélkül nincs istentisztelet, „mert hit nélkül az emberi ter
mészet semmiképpen sem tudja véghezvinni azokat a cselkedeteket, ame
lyeket az első vagy a második parancsolat követel. Hit nélkül nem hívja 
Istent segítségül, nem vár Istentől semmit, nem tűri el a keresztet, hanem 
embereknél keres oltalmat és emberi segítségbe veti bizalmát” (XX. cikk).

2. Az istentiszteleten Isten cselekszik — pro nobis. Ezért áll közép
pontjában Jézus Krisztus. Isten azt akarja, hogy az övéi legyünk és övéi 
maradjunk. Ezért rendelte az evangélium hirdetését és a szentségek ki
szolgáltatását (V. cikk). Igényli szolgálatunkat, de Ő szentel meg. Általa 
válunk Jézus tanítványaivá, egyházzá, szentek közösségévé (VIII. cikk). 
Az Ágostai Hitvallás VII. hitcikke szerint az egyház az istentiszteleten 
jön létre. Az V. hitcikk szerint pedig az istentisztelet által marad meg. 
Az istentisztelet tartalma Isten megszentelő munkája. Ő kezdeményezi, 
ő akarja, ő tartja meg az egyházat közöttünk, nem mi. Ez bátorította fel 
atyáinkat a merész megállapításra: „az anyaszentegyház minden időben 
megmarad” (VIII. cikk).

Az Ágostai Hitvallás nem foglalkozik külön hitcikkben a prédikáció
val. Külön hitcikk szól viszont a két szentségről. A szentségek határozzák 
meg és erősítik meg ugyanis a prédikáció tartalmát: az evangéliumot. Az 
egyház a keresztségben születik meg és az úrvacsorában marag meg. Az 
igehirdetés által nem mi adjuk Jézus Krisztust az emberi társadalomnak, 
hanem ő ad minket a közéletnek, mégpedig mint az ő tanítványait és az 
ő egyházát. Az igehirdetés vallásos ideológia propagálásává válik, ha ki
indulópontja nem a keresztség, célja nem az úrvacsora. A biblicizmus ön
magában nem biztosítja az evangélium hirdetésének tisztaságát.

A helyes, az Istennek tetsző istentisztelet kérdése ezért nem szorít
kozhat a liturgikus rend kialakításának kérdéseire. „A liturgikus rend az 
igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatásának produktuma” (Vajta Vil
mos). Szent dolgokkal való játszadozássá, liturgizmussá fajul a gyülekzeti 
istentisztelet rendjének kialakítása, ha nem az igehirdetésre és a szentsé
gek kiszolgáltatására koncentrálunk.

3. Az istentiszteleten Isten cselekszik. A gyülekezeti istentisztelet 
külső formáját is Ő határozza meg. A mi szerepünk csak a szolgálat le
het. Ezt a szolgálatot az Ágostai Hitvallás a „ministerium” fogalmával 
jelöli. Félre értjük a „ministerium” fogalmát, ha bürokratikusan, statiku
san értelmezzük. Itt eseményről, szolgálatról, diakóniáról van szó. Azt is 
Ő szabja meg, hogy mivel szolgálunk. Jézus Krisztus rendelése a dön
tő. Az igehirdetésnél az emberi beszédet, a szentségek kiszolgáltatásánál 
a vizet, a kenyeret és a bort kell használnunk. A beszéd az emberi tár
sadalomhoz, a két szentség látható és érzékelhető jelei pedig a materiá
lis világhoz kötnek. Mindegyik Isten teremtménye. Ezeket kell használ
nunk amikro kapcsolatba lép velünk. Nem önmaguktól, teremtmény vol
tuk következtében, hanem a hozzájuk fűzött ígéretek miatt hatékonyak. 
„Mind a szentségek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa foly-
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tán van ható ereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak vele” (VIII, 
cikk). Bár mi élünk és szolgálunk velük, nem mi tesszük azokat kegyelmi 
eszközökké, hanem a Szentlélek. ,,Ö támaszt hitet — ahol és amikor Is
tennek tetszik” (V. cikk).

A gyülekezeti istentisztelet formája tekintetében két fronton küzd az 
Ágostai Hitvallás az emberi önkénnyel. Küzd az eldologiasítás ellen és az 
elszellemiesítés ellen. Küzd a római gyakorlattal és a rajongók nézetei
vel. Az eldologiasítás következménye a magánmise, a kehely megvonása, 
az előírásoknak megfelelően végrehajtott szertartás mágikus (ex opere 
operato) hatása és ennek következtében egy olyan istentiszteleti forma 
kialakulása, amelyben az igehirdetés csak járulékos elem. — Az elszelle
miesítés Isten kinyilatkoztatását a belső lelki élményben keresi. Az ige
hirdetést is és a szentségeket is egyszerűen ennek a belső lelki élménynek 
a megjelenítésévé, jelképpé teszi. Az elszellemiesítés következtében olyan 
istentiszteleti forma alakul ki, amelyben a szentség csak járulékos elem; 
a keresztség a megtérés, az úrvacsora a megtértek közösségének szim
bóluma.

Két megjegyzést fűzünk mindehhez.
Az istentisztelen más szimbólumokat is használunk: jelképes gesztu

sokat, színeket, iparművészeti és művészi alkotásokat. Ezek nem jelenítik 
meg az evangéliumot. Egy lila oltárterítő, egy szép oltárkép, maga a fe
szület sem prédikál. Hálánk, hitünk kifejezői lehetnek ott ahol eleven az 
igehirdetés, önmagukban azonban könnyen öncéllá válhatnak.

A másik Vajta Vilmos egy figyelemre méltó megjegyzése: „A szent
ségek külső jelei útján a gyülekezeti istentisztelet, mint sajátos ünnep, 
szoros kapcsolatba kerül a hétköznapok istentiszteletével, s annak mint
egy szentségi mélyésgét tárja fel. Liturgia és diakónia a gyülekezet is- 
istentiszteletében egybefonódik.”

III. Az istentisztelet hívő szolgálat

Az Ágostai Hitvallás a gyülekezeti istentiszteletet nemcsak Isten 
oldaláról nézi, hanem az ember szempontjából is vizsgálja. Az istentisz
telet csak akkor szolgálat részünkről, ha hitben történik, mégpedig ab
ban a hitben amelyet az igében és a szentségekben jelenlevő Jézus Krisz
tus által, — az Immánuel által! — a Szentlélek teremt meg bennünk 
és közöttünk. Luther szerint az igazi istentisztelet maga a hit. Istent 
azzal tiszteljük, hogy bízunk benne és engedelmeskedünk neki. Ezt té- 
telasen nem mondja ki ugyan az Ágostai Hitvallás, de ezzel a meggyő
ződéssel szól az ember istentiszteleti tevékenységéről. Ez a hit hűséges, 
bizalmas és hálás hit.

1. Az ember oldaláról nézve az istentisztelet alapja a hűség. A hű
ség nem bizonyos kialakult hagyományok és szokások megtartásán mú
lik,̂  hanem az igehirdetés tisztaságán és a szentségek helyes kiszolgálta
tásán (VII. cikk). Ez nem jelent közömbösséget az egyházi szokások és 
hagyományok iránt, mert ezek „az egyház békességét és jó rendjét szol
gálják.” „De intik az embereket, hogy ilyen dolgokkal meg ne terhel
jék. lelki ismeretüket, mintha az ilyen külső kegyességgyakorlás szüksé
ges volna az üdvösséghez.” (XV. cikk).

A z  Ágostai Hitvallás részletesen foglalkozik a hagyományokkal és 
a szokásokkal kapcsolatban „a megszüntetett visszaélésekkel” . Ilyenek: 
kehelymegvonás, körmenet (XXII), papi nőtlenség (XXIII), latin nyelv 
kizarolagossága, magánmise, miseáldozat (XXIV), valamennyi vétek fel-
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sorolása gyónás alkalmával (XXV), ételek megkülönböztetése (XXVI)V 
szerzetesi fogadalmak (XXVII), egyházi és világi hatalom összekeverése 
(XXVIII). Ugyanakkor hirdetik' atyáink, hogy „meg kell őrizni mind
azokat a szokásokat, amelyek bűn nélkül megtarthatók” (XV). Mégsem 
konzervatívok, de formabontók se. A helyes istentisztelet kritériumát a 
hűségben látják. A hűség viszont kritikus magatartás is. Ezért nincs, 
lezárt, változtathatatlan liturgia.

2. A gyülekezet istentiszteletén a Szentlélek támaszt hitet — „azok
ban, akik hallják az evangéliumot” — mondja az V. hitcikk. Az isten- 
tisztelet tartalma — az ember szempontjából — az evangélium hallga
tása. A hit és a hívők gyülekezete az evangélium hallgatása. A hit és a 
hívők gyülekezete az evangélium meghallása útján jön létre, és a gyüle
kezetnek azért kell újra meg újra összejönnie, hogy hallgasson az evan
gélium szavára. Ez az evangélium szavára való hallgatás, odafigyelés, 
a lelkészekre is vonatkozik. Miképp hirdetnék az evangéliumot, mikép
pen szolgálhatnának helyesen a szentségekkel, ha nem ők lennének a 
gyülekezetben az evangélium első számú hallgatói.

E a figyelmes hallgatás komoly összeszedettséget, türelmet, elmé
lyülést igénylő fáradozás. Áldozat? Igen, de hálaáldozat! A gyülekezeti 
istentiszteletnek ezt a tartalmát semmi más emberi cselekedet: karitatív 
tevékenység, közösségi élmény, ismeretterjesztés nem pótolhatja. Ezek 
a maguk helyén szükségesek, de nem vezetnek hitre és nem tartják meg 
a gyülekezetei. A hit hallásból, az evangélium szavának befogadásából 
és -nem aktivizmusból, információból, vagy kegyes gyakorlatokból szár
mazik.

Az evangélium befogadása nélkül a szentségek a mi céljaink eléré
sére bitorolt eszközökké válnak. Az Ágostai Hitvallás ez ellen küzd. 
A gyónást és az úrvacsorái közösséget azért kapcsolja össze, hogy a szent
ség által megpecsételt evangélium befogadásra találjon. Viszont termé
szetesnek tartja, hogy az evangélium feloldozó szavát a szentség erősíti 
meg a látható jelekhez kapcsolt ígérettel. Amikor őseink azt mondják: 
„A mise megmaradt nálunk” — tiltakoznak a rágalom ellen, mintha 
semmibe vennék a szentséget, sőt komolyabban veszik mint ellenfeleik, 
mert náluk az istentiszteleten kommunió van, még hozzá két szín alatt. 
..Megszokta a nép, hogy akik elkészültek, együtt éljenek a szentséggel” 
(XXIV. cikk). Elgondolkoztató!

3. A gyülekezeti istentisztelet — ha az ember szempontjából foglal
kozunk vele — szertartás. Meghatározott rendben történik. Őseink a 
szertartásokban jelentkező római önkény ellen és nem a szertartások el
len küzdöttek. A szertartások formáját a szabadság és a hála határozza 
meg. „A szabadság az emberi eredetű szokások tekintetében nem volt 
ismeretlen az atyáknál sem. Keleten más időben tartották a húsvétot, 
mint Rómában” (XXVI. cikk). A VII. artikulus szerint az egyház egy
ségéhez „nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az em
beri eredetű egyházi szokások egyformák legyenek.”

A hálaadást az Ágostai Hitvallás nem említi, de az Apológia rész
letesen foglalkozik vele. „A hálaáldozat nem érdemel ki bűnbocsánatot, 
vagy engesztelési —, hanem azok mutatják be, akik már engesztelés- 
ben részesültek, hogy hálát adjunk, vagy kifejezzük hálánkat a nyert 
bűnbocsánatért és egyéb jótéteményért.” (354,19). A szabadságnak is és 
a hálaadásnak is azonos a forrása: „Isten megigazító és megszentelő mun
kája, az evangélium és a szentségek által.” Nem emberi természetünk
ből erednek, hanem a hit gyümölcsei (VI cikk). Hálaáldozat az istentisz
telet minden eleme: az ének, imádság, a hitvallás, a kijelölt zsoltár és
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igeszakasz. Hálaáldozat az egyházművészet szerepe is (és nem az igehir
detés!). Az Apológia rámutat a művészet istentiszteleti szolgálatának le
hetőségére, de korlátjára is: „A templomok valódi ékessége a kegyes, 
hasznos és érthető tanítás, a szentséges áhitás vétele, buzgó imádság és 
hasonlók. Gyertyák, aranyedények és hasonló díszek helyénvalók ugyan, 
de nem ezek a tulajdonképpeni ékességei a templomnak.” (364,51). Az 
igehirdetésnek is, mint emberi tevékenységnek, hálaadó jellege van, 
mert Isten jóságát magasztalja. Hálaadás az úrvacsorával való élé
sünk is. „Ezért nevezik eücharisztiának (magyarul hálaadásnak)” — de 
mint „hálaadó áldozat nem érdemli a kiengesztelést, hanem ezt azok 
végzik el akik részesei lettek a kiengesztelésnek” (368,67). — Az Ágostai 
Hitvallás azért nem említi az istentisztelet hálaáldozat jellegét, mert el 
akarja kerülni, hogy az „áldozat” szó félreértést keltsen és érdemszer
ző cselekedetté minősüljön.

A kegyesség gyakorlásának formáját a szabadság fogalma mellett 
még három olyan fogalommal határozza meg a Hitvallás, amelyre fel 
kell figyelni. Ez a három fogalom: az engedelmesség, a szeretet és a 
béke. Meghatározott nyelvterületen, vagy államhatárok között kívána
tos bizonyos egyöntetűség a jó rend érdekében. Zavart kelt, ha az is
tentiszteleti hagyományok sokfélesége nehezíti az istentiszteleten való 
részvételt. A szeretet arra kötelez, hogy ne csak magunkkal, hanem a 
másikkal is törődjünk. Ezért a püspöknek és a lelkészeknek jó rend kia
lakítására kell törekedniük s ennek a gyülekezetek engedelmeskedni 
tartoznak. Ezért hangoztatja az egyházi hatalomról szóló XXIV. hitcikk: 
„a püspöknek, vagy a lelkészeknek szabadságukban áll rendszabályokat 
hozni, hogy az egyházban rend legyen.” „Helyes dolog, hogy a gyüleke
zetek az ilyen rendtartásoknak a szeretet és a béke kedvéért engedel
meskednek . . .  hogy egyik a másikat meg ne botránkoztassa, hanem 
zavartalanul történjék minden a gyülekezetekben.” — A liturgikus sza
badság tehát nem szabadosság (libertinizmus). Szabadságunkat — mint 
folyót a medre — a partok között tartja a másikat figyelembe vevő sze
retet. Hála, szabadság, szeretet és a béke érdekében vállalt engedel
messég: e fogalmak határozzák meg emberi magatartásunkat, szolgála
tunkat, kegyességünk gyakorlását istentiszteleti tevékenységünk közben. 
Egyik se érdem. Mindegyik a hit gyümölcse. Éppen ezért a templomon 
kívüli istentisztelet módját is meghatározzák.

IV. A templomon kívüli istentisztelet

Már a bevezetésben megmutattuk, hogy őseink számára az Isten tisz
teletre milyen ágfogó jelentőségű volt. Isten tisztelete átfogja az egész 
életet. Nem korlátozható a templomi istentiszteletre. A hit által megiga
zított életű ember kilép a templomkapun. Istentisztele folytatódik a 
társadalomban, a hétköznapi életben. A templomon kívüli istentisztele
tet az Ágostai Hitvallás „Az új engedelmességről” szóló VI. hitcikkben 
körvonalazza röviden: ,,A hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie” . Nem 
azért mintha a hit valami elmélet lenne amelyet a gyakorlatnak még 
ki kell egészítenie. Nem a jó gyümölcsök teszik érvényessé a hitet. For
dítva: a hit szolgálja az erkölcsi cselekvés megújulását. A hit diaíkóniá- 
ja nélkül nincs diakóniai életvitel. Az Isten és emberek előtt való érdem
keresés görcséből hit által felszabadulva válunk szabaddá „világi köte
lességeink” teljesítésére. „Az Isten parancsolatába foglalt jócselekedete
ket azért kell megtennünk, mivel ezt Isten kívánja: nem pedig abban
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bizakodva, hogy ezekkel a cselekedetekkel lehetünk Isten színe előtt 
érdemessé és a megigazulásra.”

A templomi istentisztelet és a hétköznapok istentisztelete, a liturgia 
és a diakónia szoros összetartozásának figyelembevétele nélkül félre
értjük az Ágostai Hitvallást amikor különböztet egyház és társadalom 
ill. ennek szervei (állam, család) között. Más feladat elé állít bennünket 
Isten a templomban és más feladatok elé a társadalomban. A templomi 
e gyüttlétnek az a feladata, hogy hitre jussunk és a hitben megmaradjunk. 
A társadalomban pedig az a feladatunk, hogy a hit jó gyümölcseivel szol
gáljunk. „Nem szabad összekeverni az egyházi és a világi hatalmat” — 
olvassuk a XXVIII. hitcikk elején. „Isten parancsára mindegyiket félő 
tiszteletben kell részesíteni és úgy kell megbecsülni mint Isten földi jóté
teményeit” . „A  világi hatalom nem az emberek lelkét, hanem testüket és 
javaikat védi nyilvánvaló jogtalanságok ellen. Fegyveres hatalommal és 
testi büntetéssel tart fegyelmet az emberek között. Az evangélium vi
szont a lelkeket védelmezi istentelen nézetek és az örök halál ellen. 
„Ezért szoktunk beszélni — helyesen — arról, hogy a keresztyén ember 
„két világ polgára” .

A félreértés akkor áll be amikor ezt a megállapítást csak az em
ber oldaláról nézzük, vagyis amikor csupán azt hangoztatjuk: benne 
élünk az egyházban is és a társadalomban is. Az Ágostai Hitvallás 
ezt a „két világot” mindenek előtt Isten szempontjából nézi. Mind a ket
tőben Isten az Urunk. Mindkettő Isten legnagyobb földi jótéteménye. Tu
dathasadás, kettős erkölcsiség forrása az a nézet amely szerint az egyház
ban Istennek, a társadalomban pedig az államnak engedelmeskedünk. Ez 
a nézet jelentős mértékben segítette elő a fasizmus uralomrajutását, a 
társadalom és szerveinek elembertelenedését. A keresztyén ember akkor 
tudja megadni a császárnak ami a császáré (nem többet, de kevesebbet 
se!), ha megadja Istennek ami az Istené. Ha helyesen értjük ez a ke
resztyén ember „politikai istentisztelete” az Ágostom Hitvallás alapján 
így valósul a gyülekezet és a hivő keresztyén diakóniai jelenléte a tár
sadalomban.

Meg kell mondanunk, hogy az Ágostai Hitvallás nem ad eligazí
tást a „templomon kívüli istentisztelet” sok mai kérdésére. Elhallgat 
amikor szívesen hallgatnánk tovább. Néhány példa a XVI. hitcikkből, 
amely a „világi dolgokról” szól. „A törvényes világi intézmények Isten 
jó alkotásai” — olvassuk. Mi ennek a szónak: „törvényes” — tartalma? 
Milyen törvényről van szó? Mi a törvényesség kritériuma? „A keresz
tyén embereknek szabad jogos halálos ítéletet hozniuk, jogos háborút 
viselni” . — Miért jogos? Mi a jogos? A „jogos háború” fogalma az atom
korszakban problémásabb mint valaha. „A keresztyéneknek szabad sa
ját tulajdonnal rendelkezni” — mi lenne a tartalma a szocializmus építé
sének a korában? Kifejezi-e eléggé a keresztyének közéleti elkötelezett
ségét a Hitvallás által említett és aztán különösen a németországi lut- 
heranizmusban oly meggondolatlanul hivatkozott engedelmesség fogal
ma” ? Hivatkozhatnak az Ágostai Hitvallásra akik a felelősség alól a 
„parancsra tettem” indokával igyekeznek kibújni. Ezeket a példákat most 
csupán azért említjük, hogy rámutathassunk az Ágostai Hitvallás nyi
tott voltára, arra, hogy nem mentesít a továbbkérdezéstől és a helyes 
válaszok keresésétől. Az Ágostai Hitvallás nem lezárt dogmatikai rend
szer. Hitvallás, amely a hit megvallására késztet változott, körülmények 
között. Egyházunk diakónia-teológiája ennek a feladatnak a végzésére 
vállalkozott,

Benczúr László
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A 450 éves Ágostai Hitvallást vizsgálva meg kell állapítanunk, 
hogy a címben megadott témák közül csak az elsőnek, az „egyházi ha- 
1;alom”-nak szentel külön cikket. A Hitvallás a XVI. cikkben szól a Vi
lági dolgokról, azonban ott nem a hatalom oldaláról vizsgálja a kérdést, 
hanem a világi intézmények és a keresztyén ember hozzájuk való vi
szonya szempontjából tárgyalja a felvetődő problémákat. Az Ágostai 
Hitvallás XXVIII. cikke tehát nem teszi lehetővé, hogy a világi hata
lomról szóló reformátori tanítást olyan részletességgel kifejtsük, mint 
az egyházi hatalommal kapcsolatos kérdéseket.

E g y h á z i  h a t a l o m  é s  v i l á g i  h a t a l o m

A hatalom

Mindenek előtt a hatalom szót vizsgáljuk meg. Már a Bibliában is 
előfordul. A magyar fordítás az ekszousia görög szót fordítja hatalom
nak. Az Ágostai Hitvallás szintén a hatalom szót használja. (A német 
szövegben: Gewalt, a latin szövegben: potestas.) A Hitvallás és Luther 
eltérnek a szóhasználatban. Luther a bibliafordításában az ekszousiát 
felsőbbségnek fordítja (Obrigkeit). Luther, amikor a világi hatalomról 
szól, szívesebben használja az Obrigkeit szót. Ez az eltérő szóhasználat 
azonban nem zavar a „hatalom” fogalmának a megértésében. A bibliai 
hatalom szó jelentése: szabadság (azt tenni, amit akarunk), jog, jogo
sultság, képesség, hatalom, erős, hivatalos hatalom, jogkör, uralom, telj
hatalom és hatóság. Jelenti még a kormányzás képességét és hatalmát 
személyekre és hatóságokra vonatkozóan is. A Hitvallásban szereplő 
kifejezés, a német és a latin egyaránt jelent erőt, hatalmat, politikai ha
talmat és uralmat. A hatalom szó mai jelentését a Magyar értelmező 
Kéziszótárból vesszük. A hatalom eszerint „a kormányzásnak és az 
igazságszolgáltatásnak a lehetősége, joga, illetve gyakorlás” , továbbá „a 
kormányzást gyakorló, irányító személy vagy szervezet.” Az elmondot
takból kitűnik, hogy a hatalom szó jelentésében nincs jelentős eltérés 
a Bibliában, a Hitvallásban és a mai értelmezésben. A továbbiakban te
hát az itt körvonalazott jelentésnek megfelelően fogjuk a hatalom szót 
használni.

A hatalom kezdete — eredete — és vége

A Szentírásnak a hatalommal kapcsolatos klasszikus igehelye: Róm 
13,1 kk. egyértelműen kimondja, hogy minden hatalom forrása, birtoko
sa és ajándékozója Isten. Pál ezt így fejezi ki: „nincs hatalom mástól, 
mint Istentől.” A nyomaték kedvéért hozzáteszi: „ami hatalom pedig 
van, az az Istentől rendeltetett.” Az Ágostai Hitvallás itt tárgyalt cik
ke a hatalom isteni eredetét azzal hangsúlyozza, hogy azt mondja: a ha
talom „Isten ajándéka.” Ő adja tehát az embernek, kormányzó testü
leteknek akkor is, ha azok nem keresztyének. A hatalom isteni eredeté
ből egyenesen következik, hogy a hatalom birtokosa Istennek tartozik 
számadással. A Hitvallásnak ebben a cikkében az akkori római katoli
kus egyházi hatalom birtokosaival való vita hevében leírt mondatot így 
találjuk: „hogyan adnak majd számot Isten színe előtt. . . ” Ez a számadá
si kötelezettség a hatalom valamennyi birtokosára vonatkozik. Isten ad
ja tehát a hatalmat, de vissza is veheti. Sőt, a Szentírás tanítása szerint
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egyszer minden hatalom vége elérkezik, amikor Jézus ígérete szerint 
visszatér e világba és „eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat 
és erőt” (1 Kor 15,24). Ebben nemcsak a kozmikus és démonikus, de a 
földi hatalmak is benne vannak.

Kétféle hatalom

A Hitvallás a Szentírás alapján kétféle hatalmat különböztet meg. 
Az egyiket egyházi hatalomnak, más kifejezéssel „kulcsok hatalmának” 
a másikat világi hatalomnak, másként a „kard hatalmának” nevezi. Az 
egyik hatalom eredetét Máté evangéliuma 16,19—20. és 18,18. versekben 
találjuk meg. Az előbbi igehelyen ezt olvassuk: „Neked adom a mennyek 
országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyek
ben is.” Amit itt Jézus egyes számban mond Péternek, azt az utóbbi 
igehelyen többes számban is elmondja valamennyi tanítványnak. Má
té evangéliumában fordul elő a kötés és oldás hatalmával kapcsolatban 
a kulcs szó. Innét a „kulcsok hatalma” kifejezés eredete. A „kard hatal
ma”, más szóval a világi hatalom már a korábban idézett Róm 13-ból 
ered. A 4. versben ezt olvassuk: „nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen 
ő  Isten szolgája.”

A kétféle hatalom egyezősége és különbsége

Az előbbiekben már említettük, hogy mindkét hatalom Isten aján
déka. Más esetben a Hitvallás „Isten legnagyobb földi jótéteményeinek” 
nevezi mindkettőt, az egyházit is és a világit is. A Hitvallás tehát nem 
rangsorol, nem tesz értékbeli különbséget a két hatalom között. Egy szin
ten említi mindkettőt. Nem rendeli alá vagy fölé egyiket a másiknak, 
mintha valamelyik csak a másik fennhatósága, irányítása vagy enge
délye alapján tölthetné be funkcióját.

Mindkét hatalom tehát ugyanannak az isteni hatalomnak a része, 
amelyből Isten ajándékozott az egyháznak is és a világnak is. A két hata
lom abban is egyezik, hogy Isten emberekre ruházta ezt a hatalmat. Az 
egyházi hatalmat püspökökre — ez tükröződik a XXVIII. cikk német 
feliratában is —, lelkészekre, a világi hatalmat pedig fejedelmekre, illet
ve mai szóhasználattal élve államfőkre, kormányfőkre, stb. ruházta Is
ten, hogy a kapott hatalomnak megfelelően szolgáljanak vele.

Ugyanakkor, amikor az egyezőségről beszélünk, meg kell látnunk 
a különbözőséget is. A legfőbb különbség a hatalom gyakorlásának az 
eszközeiben és céljában van. Az egyházi hatalom gyakorlásának az esz
köze a „kulcs” , vagyis az evangélium, amellyel feloldoz, és Isten törvé
nye, amellyel megkötöz. A világi hatalom eszköze a „kard” , vagyis a kü
lönböző rendszabályok és a fegyver amellyel védelmez vagy fegyelmez. 
Az egyházi hatalom célja az, hogy a „lelkeket védelmezze” , a világi ha
talom „nem az emberek lelkét, hanem testüket és javaikat védi.”

A különbségtétel szükségessége

Miért kell különbséget tennünk a két hatalom között, ha (nindkettő 
azonos gyökérből ered és mindkettő ugyanannak az embernek az oltal
mazását szolgálja? — kérdezhetjük. A válasz rövid: azért mert össze-
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zavarták a kettőt, és ebből idők folyamán igen sok bonyodalom támadt. 
A tárgyalt hitvallási cikk ezzel kezdődik: „Régebben nagy viták foly
tak a püspökök hatalmáról; ezek során egyesek helytelenül összezavar
ták az egyházi hatalmat a világi hatalommal.” . a pápák a kulcsok 
hatalmával visszaélve — nemcsak új vallási cselekményeket rendeltek 
el és a lelkiismeretet gyötörték, hol a feloldozás visszatartásával, hol 
erőszakos kiközösítéssel, hanem még azt is megkísérelték, hogy földi 
országokat másoknak adjanak és császárokat fosszanak meg hatalmuk
tól.” Az itt körvonalazott visszaélésekben a csúcsot Hildebrand, a későb
bi VII Gergely pápa jelentette, aki már három elődje, IX. Leó, II Mik
lós és II. Sándor pápák idején is nagy befolyással rendelkezett, sőt 
mondhatjuk, hogy az ő elgondolásai érvényesültek ezeknek a pápáknak 
az uralkodása idején is. Amikor azután ő került a pápai székbe, hatá
rozottan fogott hozzá világuralmi terveinek a végrehajtásához. „Az. 
egyház teljes függetlenségének elérését vallotta céljának.” „A császár
tól és minden világi fejedelemtől teljes engedelmességet követelt.” Azt 
vallotta, hogy a „császár is Szent Péter hűbérese.” (D. DR. Ottlyk, Az 
egyház története 103. o.) Ennek a törekvésnek egyenes következménye 
lett IV Henrik német királynak az ún. Canossa-i útja. VII. Gergely 
„1076. elején egyházi átokkal fenyegetőzve követelte a királytól, hogy 
tanácsosait végleg bocsással el, maga pedig hagyjon fel erkölcstelen életé
vel. Henrik a wormsi zsinaton Gergelyt pápai trónjától megfosztottnak 
nyílvánította. Válaszul Gergely a római zsinaton kimondta Henrikre .. .  
az egyházi átkot, s a királyt trónvesztettnek nyílvánította.” (D.Dr Ott
lyk, i. m. 104. o.) IV. Henrik, hogy trónját mentse, Canossa várába za
rándokolt az ott tartózkodó pápa elé. 1077. január 26—28-ig, három na
pon át mezítláb, szőrcsuhában, böjtölve várt a vár belső udvarában, míg 
VII. Gergely fel nem oldotta az egyházi átok alól. IV. Henrik megígérte, 
hogy aláveti magát a pápa akaratának. VII. Gergely ezzel a győzelem
mel. amelyet ha ő nem is élvezhetett sokáig, megerősítette az uralkodó 
egyház eszméjét, amely még napjainkban is érezteti negatív hatását.

A lutheri reformáció tanításával és ezzel a Hitvallással is sokat 
tett azért, hogy az egyházi hatalmat helyes mederbe terelje és a világi 
hatalomtól megkülönböztesse. „A mieink tehát, hogy az emberek lelki
ismeretét tanítsák, kénytelenek voltak megmagyarázni a különbséget az 
egyházi hatalom és a világi hatalom között” — olvassuk a Hitvallásban.

A világi hatalom

Már a bevezetőben utaltam rá, hogy az Ágostai Hitvallás nem fog
lalkozik külön cikkben a világi hatalommal. Az egyházi hatalomról szó
ló XXVIII. cikkben csak annyit közöl a világi hatalomról, amennyit a 
különbségtétel érdekében szükségesnek tart.

Luther a Világi Felsőbbségről (Von weltlicher Obrigkeit) című, 1522, 
decemberében megírt tanulmányában foglalkozott részletesen a világi 
hatalom kérdéseivel. Ebben a cikkben azonban nem lehet feladatom, 
hogy reformátorunknak ezt a jelentős művét ismertessem. Azt azonban 
látnunk kell, hogy az 1530-ban megalkotott Hitvallásnak a hátterében 
ott van ez a munka is, és Melanchton bizonyára ebből merített a világi 
hatalomra vonatkozó megállapításainál.

A tárgyalt hitvallási cikk a világi hatalmat is „Isten legnagyobb föl
di jótéteményének” tekinti. Luther az előbb említett művében szól ugyan 
arról, hogy az igazán hivő keresztyéneknek nem lenne szükségük vilá-
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gi felsőbbségre. de a világ és a tömeg nem lesz keresztyén még akkor 
sem, ha mindenkit megkeresztelnének és keresztyénnek neveznének is. 
„A keresztyének, — amint mondani szokták — egymástól messze lak
nak.” Ezért a világot nem lehet evangélummal kormányozni. Szükség 
van a világi hatalomra. Luther és a Hitvallás a realitásokra épít, és nem 
kergetnek elérhetetlen vágyálmokat a világ krisztianizálására vonatkozó
an. Ebben a helyzetben a világi felsőbbség, a világi hatalom tehát Isten 
nagy jótéteménye az emberiség számára.

A világi hatalomnak megvan a maga munkaterülete, annak korlát
jaival együtt. „A világi hatóság. . .  az emberek. . .  testét és javaikat vé
di.” A világi hatalom hatásköre tehát az ember fizikai létére terjed ki. 
Ebben a világban anyagi testben élünk. Testi létünknek vannak szük
ségletei, de vannak ellenségei is. Szükségletünk a munka, a munka ered
ménye- az anyagi és szellemi javak, testi életünk és javaink biztonsága, 
egyszóval a megfelelő életfeltételek. A világi hatalomnak a feladata 
ezeknek a létfeltételeknek a megteremtése, folyamatos biztosítása és az em
beri élet biztonságának a garantálása. Ebben a világban ugyanis olyan 
erők is munkákodnak, amelyek az emberi életet és a munka erdményét 
is veszélyeztetik. Ezt a Hitvallás egy szóval fejezi ki: „jogtalanságok.” 
Ezek az erők tehát az embert az őt megillető jogaiban: az élethez, a mun
kához, a javakhoz, stb. való jogaiban gátolják, vagy éppen lehetetlenné 
teszik számára, hogy ezekkel éljen. A világi hatalomnak tehát ezeket 
kell biztosítania az alattvalók számára.

Az elmodottakból egyenesen következik, hogy a világi hatalom nem 
lépheti túl hatáskörét. Nem avatkozhat be az ember lelki ügyeibe, lelki- 
ismereti és vallási szabadsága dolgaiba. Ez már nem az illetékességi 
területe. De nem is rendelkezik megfelelő eszközökkel lelki téren..

A világi hatalom kormányzásának az eszköze a „kard” és a „tör
vény” . „Fegyveres hatalommal és testi büntetésekkel tart fegyelmet az 
emberek között” — olvassuk a Hitvallásban. Ott, ahol az evangélium nem 
használ, mert nem fogadják el, a törvény és a fegyver megfélemlítő ha
tásának kell érvényesülnie a rendbontókkal, bűnt elkövetőkkel szemben, 
a többi ember érdekében. Az ember a iustitia civilis-t meg tudja való
sítani életében, ha Isten ezt az igazságot nem fogadja is el az üdvösség
re, mert Ö „több igazságot” , a Krisztus által szerzett és tőle kapható 
igazságot akarja látni életünkben. Mégis Isten a polgári igazságnak meg
felelően élő embereket is védelmezi a felsőbbség által, hogy békességben 
élhessenek és dolgozhassanak, használhassák a világ javait földi boldo
gulásukra.

Isten a világi hatalom által azonban nemcsak azokat védelmezi, akik 
bár hit nélkül, de a közösségi normákhoz alkalmazkodva élnek, hanem 
védelmezi a Krisztusban hívőket is testi létükben és anyagi javaikban. 
Hiszen az emberi együttélés szabályait semmibe vevő bűnözők a keresz
tyéneket éppen úgy veszélyeztetik, mint a nem keresztyéneket.

Isten gyermekei éppen ezért Urunk iránti hálával fogadják el a vi
lági hatalom szolgálatát és ezért a világi felsőbbséget „félő tiszteletben 
részesítik.” Nem tekintik tehát ellenséges hatalomnak, a „Sátán szol
gáinak” , hanem Istentől rendelt jó eszköznek az emberi élet fennmara
dására. Amikor a keresztyének „félő tisztelet” -ben részesítik a világi 
hatalmat, akkor az anyagi világ területén Isten képviselőjét tisztelik 
benne. Sőt életükkel jó példát mutatnak a felsőbbség tiszteletére és meg
becsülésére, hogy az a reá bízottak érdekében minél jobb munkát vé
gezhessen.
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A Hitvallás szól arról is, hogy a keresztyének részt válalhatnak a vi
lági hatalomból. Erről a világi dolgokról szóló XVI. cikk ír részletesen. 
Ott azt olvassuk: „A  keresztyéneknek szabad hivatalt viselniük, bírás
kodniuk, . . .  éi-vényben lévő törvények szerint ítélkezniük.” stb. Ezekre 
a funkciókra a világi hatalomnál elmondottak érvényesek. Természete
sen a keresztyén ember a világi hatalom birtokában is keresztyén ma
rad, gondolkodását és cselekedeteit a Krisztustól kapott bűnbocsánat 
hatja át, de világi hatalma gyakorlásában nem az egyházi hatalmat kép
viseli, nem egyházi törvények szerint jár el, hanem az „érvényben lévő 
— állami — törvények” szerint. Mindezt nem lelkiismereti kényszer alatt 
teszi, mert tudja, hogy világi hatalmával is Istennek szolgál.

K e re sz tyé n e k  v ilá g i hata lm a

Egyháziak világi hatalma

A Hitvallás elismeri, hogy az egyházi szolgálatban állóknak; püs
pököknek, lelkészeknek világi hatalmuk is lehet. Erről ezt olvassuk: „Ha 
a püspököknek valamiféle világi hatalmuk van, az nem mint püspököket 
és nem az evangélium parancsára, hanem emberi jogalkotás alapján il
leti meg őket: a királyoktól és császároktól kapták javaik külső rend- 
bentartására. Ez azonban másféle tevékenység, mint az evangélium szol
gálata.” Világi hatalmukat az egyházi szolgálatban állók mint állampol
gárok kapták és gyakorolják, nem keverve össze az evangélium szolgá
latából adódó egyházi hatalmukkal. A Hitvallás csak a „javaik külső 
rendbentartására” kapott hatalomról szól, azonban püspökök, lelkészek 
régebben és ma is részt vesznek különböző törvényhozó (országgyűlés) 
és végrehajtó testületek (tanácsok) munkájában. Jó ha tisztán látják vi
lági hatalmuk eredetét és célját, hogy felelősséggel szolgálhassanak 
abban.

Egyházi hatalom

Ha a világi hatalomról azt mondtuk a Hitvallás alapján, hogy az 
Istentől ered, akkor nem kétséges, hogy az egyházi hatalomnál ezt még 
nyomatékosabban kell hangsúlyoznunk. Isten Jézus Krisztus által hív 
el és ruház fel hatalommal. Jézus, „miután összehívta a tizenkettőt, erőt 
és hatalmat adott nekik minden ördög felett, valamint a betegségek gyó
gyítására is. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát” 
(Lk 9, 1—2). Ez a hatalom az evangélium hatalma. A Hitvallás János 
evangéliuma 20, 21—23. verseket idézi: „Krisztus ezzel a megbízatással 
küldi szét tanítványait: Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen 
küldelek titeket. Vegyetek Szentlelket! Akiknek bűneit megbocsátjátok, 
megbocsáttatnak azoknak: akikéit megtartjátok, megtartatnak.” Jézus 
itt nyújtja tanítványainak a „kulcsok hatalmát” oldásra és kötésre. „Az 
evangélium szerint a kulcsok hatalma vagy a püspöki hatalom Istentől 
eredő hatalom, illetve megbízatás” — így fogalmazza ezt a Hitvallás.

„Ezt a hatalmat — az elhívásnak megfelelően — csak az evangélium 
tanítása vagy prédikálása és a szentségek kiszolgáltatása útján lehet gya
korolni.” Az egyházi hatalomnak nincsenek és nem is lehetnek más esz
közei. Az igét és a szentségeket kegyelmi eszközöknek nevezzük. Ezek
kel az eszközökkel nem lehet sebet ejteni, nem lehet életet elvenni. Ezek
kel Isten kegyelmét közvetíthetjük a kegyelemre szoruló bűnösnek. Ez-
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zel oldhatjuk fel a bűn bilincseiben vergődöt, hogy Isten gyermekeinek 
tökéletes szabadságára elvezessük. A kötés szolgálatát azzal gyakorolja 
az egyház, hogy a kegyelmi eszközökön keresztül áradó kegyelmet meg
vonja azoktól, akik tagadó, kihívó, cinikus magatartásukkal méltatlan
nak bizonyulnak arra. Az ilyeneket bűnében hagyja az egyházi hatalom 
és hirdeti nekik Isten törvényébe foglalt ítéletét.

Míg a világi hatalom az ember testi, fizikai létére terjed ki, addig 
az egyházi hatalom az ember lelki életére tekint anélkül, hogy testi létét 
figyelmen kívül hagyná. Nem akarja az embert két részre osztani, mint 
ahogyan Jézus sem tette ezt, mert az éhezőnek enni adott a bűnben ver- 
gődőnek pedig bocsánatot. Az egyházi hatalom elsődleges feladata azon
ban az örök javak közvetítése, mint amilyen az „örökkévaló igazság, 
Szentlélek és örök élet”. Ezeket nem tudja nyújtani a világi hatalom.

Az egyházi hatalom, ha Isten akaratának megfelelően végzi szolgá
latát, tevékenységével nem korlátozza a világi hatalmat. „Mivel tehát 
az egyházi hatalom örökkévaló javakban részesít és csak az igehirdetés 
szolgálatán keresztül gyakorolható, azért az állami kormányzatot épp
oly kevéssé akadályozza, mint ahogyan az énekművészet sem akadály az 
állam kormányozásában.” Ez azonban csak akkor áll fenn, ha az egyházi 
hatalom valóban rendeltetésének megfelelően végzi szolgálatát. Ezért 
óvja a Hitvallás az egyházi hatalmat, amikor azt mondja: „Ne avatkoz
zék idegen hatáskörbe: ne osztogasson földi országokat, ne érvénytele
nítse hatóságok törvényeit, ne oldjon fel a törvényes engedelmesség 
alól, ne akadályozza az igazságszolgáltatást semmiféle világi rendelke
zés vagy szerződés dolgában, és ne akarjon törvényeket szabni a világi 
hatóságoknak az államforma kialakításában!”

Az egyházi hatalomnak azonban nemcsak a világi hatalom illetékes
ségi területe szab korlátot, hanem az Isten parancsa is. Nem taníthatnak 
tehát e hatalom birtokosai saját okoskodásaiknak és elképzeléseiknek 
megfelelően. Mert „ha az evangéliummal ellentétben tanítanak vagy 
rendelnek el valamit, akkor ott van Isten parancsa a gyülekezetnek, 
amely megtiltja az engedelmességet: 'Őrizkedjetek a hamis prófétáktól!’ 
(Mt 7, 15). És: 'Ha mennyei angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, 
átkozott legyen! (Gál 1, 8)”. Isten nemcsak a hatalom birtokosainak, de 
az alattvalóknak is feladatává teszi, hogy a hatalom képviselőinek te
vékenységét figyelemmel kísérjék, és ha az Isten parancsának ellent
mond, akkor tagadják meg az engedelmességet, mert „Istennek kell in
kább engedelmeskednünk mint az embereknek” (Csel 5, 29)

Végül a Hitvallás felveti azt a kérdést, hogy „joguk van-e hozzá 
a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be 
az egyházba és törvényeket hozzanak...?” A válasz ez: „a püspököknek 
nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el 
valamit.” Ugyanakkor „a püspököknek vagy lelkészeknek szabadságuk
ban áll rendszabályokat hozni azért, hogy az egyházban rend legyen; 
de nem azért, hogy ezekkel tegyünk eleget a bűnökért, vagy a velük 
megterhelt lelkiismeret azt vélje: megtartásuk Isten tiszteletének elen
gedhetetlen része.” A gyülekezeteknek pedig azt javasolja a Hitvallás, 
hogy „az ilyen rendtartásoknak a szeretet és békesség kedvéért engedel
meskedjenek, hogy. . .  zavartalanul történjék minden a gyülekezetben.”

Kritika, értékelés
Az Ágostai Hitvallás XXVIII. cikke hivatkozik Péterre, aki „meg

tiltja a püspököknek, hogy uralkodjanak és hatalmaskodjanak a gyüle-
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kezeteken (1 Pt 5,2 k.)” . A pozitívumig azonban nem jut el, nem mond
ja ki, hogy az egyházi hatalom feladata az uralkodás helyett a szolgálat. 
Ezt azonban a Hitvallás szerkesztőjének nem lehet felróni, ha figyelem
be vesszük a reformáció korának sajátos helyzetét, azt a küzdelmet, amit 
a római katolikus egyház üdvözülés-tanával szemben vívott. A reformáció 
a főhangsúlyt az „ingyen, kegyelemből, hit által való megigazulás” ta
nítására tette. Mindent ebből a szempontból mérlegelt. Küzdött az ér
demszerző jócselekedetek ellen, hogy az addig elhomályosult üdvözü- 
tő kegyelem diadalmaskodjék. Innét érthető, hogy a diakóniai szempont 
háttérbe szorult az egyházi hatalom birtokosainál és az egyháztagoknál 
egyaránt, nehogy félreértésre adjon okot azoknak, akikbe beleivódott az 
•érdemszerző cselekedetek hajszolása. Éppen ezért nagy pozitívumnak szá
mít az uralkodó egyház korszakában annak kimondása, hogy az egyházi 
hatalomnak meg az a feladata, hogy uralodjék és hatalmaskodjék.

Az elmondottakon túl az Ágostai Hitvallásnak ez a cikke jó szol
gálatot végzett az egyházi és világi hatalomnak egyaránt azzal, hogy a 
kettőt megkülönböztette. Ezzel ugyanis hozzájárult a két hatalom felada
tainak a tisztázásához, a határok meglátásához és fenntartásához. Mind 
ezzel hozzásegített a korábbi bonyodalmak elkerüléséhez, a saját fel
adatra való koncentráláshoz és azok jobb, az alattvalók érdekeit szolgáló 
ellátásához. Ugyanakkor a két hatalmat hozzásegítette ahhoz, hogy egy
mást tiszteletben tartsák. Hazai vonatkozásban ez tükröződik az Egy
házi Törvények Ünnepélyes Nyilatkozatában, ahol egyházunk azt vallja, 
hogy a „Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megbecsülésével, 
a megkötött egyezmények szerint a kölcsönös bizalom és megértés szel
lemében végzi igehirdető munkáját”. Alkotmányunkban pedig irántunk, 
minden vallásos ember és az egyházi hatalom iránti megbecsülés nyil
vánul meg, amikor alaptörvényünk biztosítja a lelkiismereti és vallás- 
szabadságot minden állampolgárnak.

Végül Hitvallásunk tárgyalt cikkének a tanítása hozzásegítette az 
evangélikus egyházat ahhoz, hogy ne hagyja magát megtéveszteni az 
uralkodó egyház Szentírás-ellenes eszméjétől. Ennek következtében nem 
szövődött össze a világi hatalommal. Az egyház és állam szétválasztásá
nak eseményét nagyobb megrázkódtatás nélkül élte át egyházunk, és 
mind ez arra serkentette, hogy az új helyzetben megtalálja az egyetlen 
helyes utat, a diakónia, a szolgáló szeretet útját.

Pintér János
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Tanulmányok

Mikko Juva:

Az egyház családi tanácsadó munkája 
Finnországban

A munka kezdete és kialakulása

Egyházi törvényünk úgy határozza meg a diakónia munkáját, hogy 
a segítő szolgálatnak arra kell irányulnia, ahol a szükség nagy, s ahol 
más segítség nem várható. Nyugodtan állíthatjuk, hogy egyházunk csa
ládi tanácsadó munkája ezen az alapon indult el és fejlődött ki mai for
májában.

A családi tanácsadás munkája közvetlenül a második világháború 
befejezésének idejéhez kapcsolódik. Akkor a családi élet rendkívül ne
héz helyzetben volt. Ezt mutatja a válások száma, amely igen hamar 
a háború előttinek a háromszorosára nőtt.

A családi tanácsadás kiszélesedésének másik jelentős kiváltó ereje 
az akkori társadalomban végbement iparosodás és városiasodás folya
mata volt. A válások számának emelkedését ebben a folyamatban is 
meg lehet említeni. A helyzet világosan mutatja, hogy ahol az iparoso
dás és városiasodás előrehaladt, ott a válások száma megnőtt.

A szervezett családi tanácsadás kezdeti eseménye egy kicsiny új
sághirdetés 1944 őszén. Abban az időben az újságokban bőven voltak 
ügyvédi hirdetések arról, hogy válásokat gyorsan és szakszerűen intéz
nek. Tamperében a városi misszió vezetője akkor egy fiatal lelkész volt: 
Matti Joensuu. Ö is feladott egy hirdetést, amelyben arra biztatta a 
házaspárokat, hogy mielőtt a válás mellett döntenének, jöjjenek beszél
getni házasságuk problémáiról. Igen sokan keresték fel. Ugyanezekben 
az időkben Helsinkiben mintegy 30 lelkész inspekciós szolgálatot szer
vezett, amelyen segítő beszélgetést kínáltak a házaspároknak családi 
problémáik tisztázására. Ezt a szolgálatot igen nagy számban vették 
igénybe.

Így tehát a családi tanácsadás egyes lelkészek lelkigondozó szolgá
latával indult. Hamarosan azonban jelentkezett két figyelembe veendő 
körülmény, amely hozzásegített a munka továbbfejlesztéséhez.

— A házassági problémák időt igénylő munkát adnak. A nehézsé
gek egyáltalán nem oldódnak meg egy vagy két beszélgetés keretében. 
Mivel az új paciensek egyre csak jöttek, a házassági tanácsadásban a 
napi munkájuk mellett részt vevő lelkészek időhiányba kerültek.

— A puszta jószándék nem volt elegendő. A családi tanácsadásban 
szakértelemre volt szükség és a szolgálatban való jártasságra. Bár már 
egész az elején a munkában felhasználtak psychiatriai és jogi konzultá
ciókat, ez nem oldotta meg az alapvető kérdéseket. A kezdeti lelkesedés 
után ezért a lelkészek közül sokan túl nagynak találták a követelménye
ket, s elmaradtak.
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Ezért arra döntésre jutottak, hogy bizonyos személyek teljesen 
erre a munkára szánták magukat. így ők egész munkaerejüket erre for
díthatták s jobban elmélyedhettek a munkában.

Egyházunk családi tanácsadó munkáját úttörőként és fejlesztőként 
az előbb említett lelkész, később teológiai doktor, Matti Joensuu veze- 
te.

A családi tanácsadó munka szervezete

A családi tanácsadó munka megszervezése az ötvenes évekre nyú
lik vissza. Ez kétszintű. Az egyik az egyház egészének a szintje, amelyen 
a munka megtervezése az egyház családügyi bizottságának a feladata. 
A másik a helyi gyülekezet szintje, ahol a voltaképpeni ügyfélfogadás 
folyik a családügyi központokban.

Az egyház családügyi bizottsága. Az egyház családügyi bizottsága 
a zsinat által felállított állandó szakértői szerv, amelynek feladata az egy
házi családi tanácsadás munkájának tervezése, fejlesztése és koordinálá
sa. Ezt a bizottságot az egyházi közpénztár fizeti.

A feladatok a következőképpen csoportosíthatók:
— A családi tanácsadás szervezetének fejlesztése s a helyi család

ügyi tanácsadóközpont segítése a munka módszereinek kérdéseiben.
— A tanácsadó munka fejlesztése, nyomon követve a munkamód

szerek változásait Finnországban és külföldön, valamint vizsgálva ezek 
célirányos alkalmazását.

—- A családi tanácsadás végzői számára a különleges iskoláztatás 
megszervezése.

— A családnevelés tevékenységének fejlesztése egyházunkban. Eh
hez tartozik többek között a konfirmációi oktatásban a családi életre 
nevelés, a házasságot és a családot érintő előadások, szülők nevelése, és 
a házastárs-csoportok. A gyülekezeti munkásokat meg kell próbálni ezek 
megvalósítására nevelni.

— A házasság mai képének és a korszerű .etikai problémáknak fel
tárása.

— A társadalom családot érintő törvénytervezeteinek és szociálpoli
tikai tevékenységének figyelemmel kísérése. Az államhatalom általában 
igényli az egyház megnyilatkozásait a házasságra, családra, vagy család- 
politikai tevékenységre vonatkozó törvénytervezeteivel kapcsolatban. Ha 
a szükség megkívánja a zsinat felszólíthatja a családügyi bizottságot 
az előkészítő munkában való részvételre. Kisebb kérdésekben az állam- 
hatalom közvetlenül a családügyi bizottságtól kérhet véleményt.

Az egyház családügyi bizottságának munkaszervezete az egyház csa
ládügyi hivatala. Ebben hatan dolgoznak, mindegyiküknek külön fel
adatköre van: családügyi titkár, iskoláztatásügyi titkár, családnevelési 
titkár, telefonszolgálati titkár, psychiater és hivatali gondnok.

Az egyház családügyi hivatala folyamatos kapcsolatot tart a helyi 
családügyi tanácsadóközpontokkal, akikkel igen szoros működési egység 
alakult ki. A családügyi hivatal végez pl. alkalmassági vizsgálatot, ha 
új szolgálattevőt választanak a tanácsadó központokban. A családi ta
nácsadóknak évente közös értekezteleket és továbbképzést rendeznek. 
A központok vezetői évente 2—3-szor gyűlnek össze, megbeszélni a mun
kával összefüggő gyakorlati kérdéseket.

A helyi családügyi tanácsadó központokat a helyi gyülekezetek, vagy 
gyülekezeti központok tartják fenn. Jelenleg 24 működő családügyi ta-
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nácsadó központ dolgozik szerte az országban. Jelenleg hazánk lakossá
gának 55%-a lakik olyan helyen, ahol fenntartanak családügyi tanácsadó 
központot.

A családügyi tanácsadó központok működését annak vezetősége tá
mogatja. A szolgálatot a központokban egy vagy több főfoglalkozású szol
gálattevő látja el, akik külön kiképzést kaptak feladatuk teljesítésére. 
A kiképzést az egyház családügyi hivatala szervezi s az 3 évig tart. A 
kiképzés törzsét a munkarend alkotja, amit kiegészít a szemináriumi 
munka.

Tanácsadó szakértőként minden központban rendelkezésre áll egy 
psychiater s egy jogász, akiket tevékenységük mértékében díjaznak. A 
legtöbb központban két családi tanácsadó és egy irodai alkalmazott van. 
A legnagyobb központ Helsinkiben működik, ahol jelenleg 14 családi 
tanácsadó és 2 irodai alkalmazott dolgozik, összesen a családügyi ta
nácsadó központjainkban az elmúlt évben 129 alkalmazott dolgozott. 
Közülük 69 volt a képzett családi tanácsadó. Az alkalmazottak között 
37-en alapképzettségük szerint teológusok, 17-en psychológusok, és 15- 
en szociális dolgozók. A 69-ből 40-en nők, 29-en férfiak.

A családügyek tanácsadó központjainak tevékenysége a következő 
feladatokra oszlik:

— Tanácskozás az érdekeltekkel. A munkaterülethez tartozik az if
júság tanácsokkal ellátása is. 1979-ben a központokban 10.943 érdekelt 
fordult meg. A megjelentek legtöbb esetben a házasfelek közötti kapcso
lat megzavartsága, a házasságon kívüli kapcsolat, az alkoholizmus prob
lémája, szexuális és nevelésügyi problémák miatt jöttek. Sok esetben 
olyan kérdésekkel álltak elő, amelyek elsősorban nem is családi prob
lémák. Ezek kb 8%-ot tesznek ki.

— Családnevelési feladatok. A családügyi tanácsadóktól előadáso
kat kérnek a családi élet kérdéseiről, amelyeket a gyülekezetek által 
rendezett alkalmakon tartanak. Ezek lehetnek előadássorozatok tanin
tézetekben, családnevelési órák iskolákban, konfirmációi órákon. Ifjú 
pároknak és idősebbeknek is rendeznek kurzusokat, valamint házaspá
roknak csoportokat szerveznek, vagy hétvégi szemináriumot tartanak, 
amelyeken a házassággal és az egymás közötti kapcsolattal foglalkoz
nak.

— Iskolázás. A  családi tanácsadók igen nagy arányban igyekeznek 
oktatni a helyi gyülekezet munkásait. Az utóbbi időben különösképpen 
is célkitűzés volt ebben az oktatásban, hogy a helyi gyülekezet munkásai
ban erősítsék a lelkigondozó készséget a családi krédésekben.

A családügyek tanácsadó központjaiban jelenleg az a legidőszerűbb 
kérdés, hogyan tudják megtalálni a különböző feladatok között a leg
fontosabbat. Az érdekeltek oly mértékben jönnek a személyes beszél
getésekre, hogy nem képesek mindenkit azonnal fogadni. Másfelől az 
eleve kérdéses családnevelői tevékenységet célravezetővé kell tenni s így 
kell megadni a kellő súlyát. Más szolgálattevők tanításának ezekben a 
kérdésekben igen átgondoltnak kell lennie. A munkamódszerek iránti 
kérdések bőven érkeznek a családügyi előadókhoz.

Korszerű kérdések

A családi tanácsadó munkában szemtől szembe kerülnek az emberi 
élet egészével. A család abban az értelemben is fontos központ, hogy a 
követelmények belőle sokfelé ágaznak. Ezúttal három területre mutatha
tunk rá, amelyekre fel kell figyelnünk:
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— Társadalom és közösség. A család létére jelentősen hat az, hogy 
milyen lehetőségek nyilnak a társadalomban kinek-kinek a munkára, 
a lakásra, az iskolázásra és a megélhetésre, valamint, hogy a törvényes 
rendelkezések miként veszik figyelembe a család érdekeit. Továbbá 
a család létére hat a szűkebb közösség, amelyben a család elhe
lyezkedik. A figyelem arra irányul, milyen ez a szűkebb közösség a csa
lád, különösen a gyermekek szemében. Az elé a kérdés elé kerülünk 
hogy miképpen lehet a közösség kialakításából eltávolítani a család szem
pontjából negatív elemeket s a család szempontjából barátságosabbá for
málni azokat. Továbbá fel kell tennünk a kérdést, miképpen tudná se
gíteni pl. a gyülekezet a családokat, hogy döntsenek az együttlétet aka
dályozó nehézségek dolgában és találják meg maguk a pozitív lehető
ségeket az együttes életben a közösség ismert körülményei között.

— A család mint kisközösség s az ember legközvetlenebb kapcsola
tainak helye. A családi élet uralkodó formájává a különálló-atom-csa- 
lád lett. A városi és gyári közösségekben ez meglehetősen elszigetelt és 
éppen ezért igen érzékeny pont a megzavart házaspároknak. A házasfe
leknek szükségük van segítségre különösen abban, hogy megtanulják 
egymás között elintézni a felmerülő krízishelyzeteket. Másfelől a csalá
doknak szükségük van pozitív közösségre a rokonságon belül, valamint 
más családokkal.

— A házasság mai helyzetének s etikai kérdéseinek megvilágítása. 
A házasság és család problémáinak felvetése elkerülhetetlenül szembe
állít azzal a kérdéssel, hogy miképpen viszonyulunk az ismert mai je
lenségekhez, mint a válások megnövekedése, a házasság eszméjének és 
egyes szexuál-etikai kérdéseknek viszonya. Ez a kérdés az egész nyugati 
kultúra és élet formáit érintő kemény kérdés. Ez a normák formájának 
és értékének kérdése: hogyan értékelik egy társadalomban a családot, 
a házasságot, a házassági hűséget, az apai és anyai szerepet. Az utóbbi 
évtizedekben e területen nagy változásokat éltünk át.

Világosan kell látnunk, hogy a házasság és a család szilárd, fon
tos helyet foglalnák el az ember létének egészében. Visszatérve a szer
vezet működésére, az megérdemel minden támogatást, hogy betölthes
se fontos feladatát.

(Köszönetemet fejezem ki a finn egyház családügyi munkája veze
tőjének, Kaarlo Viika-nak, aki ezen előadáshoz az adatokat rendelkezé
semre bocsátotta.)

(Ford. Dr. Koren Emil)

A  , , k em én y erkölcs ű "  
S z tá ra y  M ih á ly

Sztáray munkásságával összefüggő újabb kutatás eredménye ne
gyedszázadon keresztül nem jelent meg, de két világháború közötti ta
nulmányok eredményeit sem vették figyelembe többször az utóbbi évek
ben megjelent írások. (1) Legutóbb 1959-ben fedezte fel Stoll Béla az 
„éneklő reformátor” eddig ismeretlen bibliai históriás énekét, mellyel
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azoknak száma hatra szaporodott. (2) 1549-ben keletkezett, miként az. 
Ácháb királyról szóló, s befejező sorai hasonlóak hozzá. A 34 versszakos 
ének az igazság erejéről szól.

Sztáray drámáját, az Igaz Papság Tkörét 1559-ben nyomtatta ki 
Huszár Gál. Miklós Ödönnek 1942-ben tett megállapítása szerint azt 
1557-ben irta. (3) Tőle függetlenül, vele egyidőben ugyanennek az idő
pontnak megállapítására jutottunk. (4) Szerinte a helyes évszám megálla
pításának kulcsa az, hogy a drámában idézett Gergely pápáról írja Sztá
ray: „Ha volt pedig, az mikoron ő római püspök volt a Krisztus szüle
tésének utánna ötszázkilencven esztendőkben. lm mostanában pedig 
ezerötszázötvenkilenc esztendőben írnak. Am ezer és negyvennyolc esz
tendeje vagyon, hogy ezt írta.” Miklós szerint Sztáray itt hibás kivonást 
végzett. Gergely pápa intronizációjának az éve ugyanis 590. Sztáray vi
szont felcserélve a két utolsó számjegyet 509-et vont le a mű keletkezé
sének. évéből, amely esetben 1559 helyén eredetileg 1557-nek kellett áll
nia, mert csak így kaphatta az 1048 esztendő időrendi távolságát.

Miklós Ödön feltevése helytállónak látszik. Az eredeti szövegben 
azonban a Gergely pápára vonatkozó mondatban az évszám betűvel ki
nyomtatva nem ötszázkilencven, hanem ötszázkilencben. Nem Sztáray 
követte el a hibás kivonást a kéziratban, hanem a másoló vagy nyom
dász, jelen esetben Huszár Gál magyaróvári prédikátor vagy szedője 
az eredeti szöveget tévesen olvasta és szedte. Ennek megfelelően javí
totta a két dátum különbségét. így is a mű keletkezésének éve az 1557. 
esztendő.

Miklós Ödön egy másik tanulmányában ismerteti Sztáraynak 1551- 
ben írt levele eredetijét, melyet a zürichi Staatsarchivban a Bullinger- 
levelek között megtaláltak. (5) Kinyomtatva régen közkézen forog. Cím
zettjét téves olvasása folytán Tuknai Miklósnak nyomtatták, későbbi 
egyh. történészek Tolnai Miklósnak vélték. Legutóbb is az előbbi né
ven szerepel egyik Sztáray-tanulmányban. Miklós Ödön rámutat arra, 
hogy egyik sem helyes, mert az eredeti levél perdöntően bizonyítja, hogy 
címzettje Tétényi Miklós ráckevei notá rius volt. Tőle jut a levél Fejértói 
János bécsi magyar kancelláriai titkárhoz, aki azt 1551. okt. 10-én Buliin
gerhez írt levelének mellékleteként csatolta,

Tétényi Miklóst szoros barátság fűzte Sztárayhoz. Testvére lehetett 
az egyidőben budai bíróságot viselő Tétényi István, aki szintén literátus 
ember lévén, könyvek árulásával is foglalkozott; tőle vásárolt több mű
vet 1553-ban Sztáray ellenfele Erdélyi Józsa tolnai plébános. (6) Tété
nyi Miklós egyengethette s támogathatta Szegedi Kis István útját, mie
lőtt 1552-ben Tolnára megy, nála húzódhatott meg Ráckevén Tasnádról 
történt elűzetése után. Tétényi Miklós leszármazói Dunántúlon evangéli
kus lelkészek, Tétényi Dániel peresztegi lelkész 1596-ban aláírja a Con- 
cordia könyvet, 1625-től esperes Hidegségen. Meghal 1630-ban. Fia a kö
vetkező évben Nádasdy Pál alumnusaként tanul. Tétényi Kevi Dániel 
testvére Imre cenki lelkész 1551-ben jelen volt a csepregi kollokviumon, 
1601-ben már özvegyéről szólnak az írások. (7)

Miklós Ödön tanulmányában összehasonlítja Száray két ismert le
velének, —■ az 1551-ben Tétényihez és az 1570-ben a soproni tanácshoz 
küldöttek kézírását. Gót, kurzív típusából azt a következtetést vonja le, 
hogy nem hatott reá az állítólagos olasz tanulmányút.

A két írást grafológiai vizsgálat alá vétettük s nagyon meglepő kö
vetkeztetésekre jutott tanulmányozójuk, melyek teljesen fedik Sztáray 
jelleméről, fennmaradt tettei alapján kialakított véleményünket. Sajnos 
csak a facsimile írás állt rendelkezésre az eredeti helyett, így is messze-
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menő következtetéseket lehetett levonni a 20 év eltelte két írás között. 
(8) Alábbiakban ismertetjük a két levélről készült grafológiai vizsgálat 
eredményét:

„A későbbi írást összehasonlítva a korábbival, feltétlenül észrevehe
tők elernyedések, a fáradtság jelei, amit maga az életkorban való előre
haladás nem tenne egészen indokolttá, tehát azt is következtethetjük eb
ből, hogy 20 évvel kérőbb kissé csalódott, kiábrándult lehetett, mint á'ki 
lelkileg felad valami küzdelmet, nem váltak be küzdelmeihez fűzött re
ményei, érzékenyebb és visszahúzódóbb lett. Ezt különösen a középső zó
na balról jobbfelé induló vonalai árulják el, amelyek már nem annyira 
megnyomottak, lágyabbak — az alsó zónában pedig balfelé megtört vo
nalakat látunk, az érzékenységnek és a megbántottságnak jeleként. A  
sorok is kissé hullámosabbak, viszont a kötöttség foka erősebb, mint ko
rábbi írásában, ami részben leszűrtebb gondolkodást jelent itt, de azt is, 
hogy kevésbé tépelődő és kevésbé kezdeményező. — Korábbi írásában 
legpregnánsabb az aláírás „M” betűje, a „h” betű feltűnő nagy burkolása 
(lent) és ugyanakkor az egész aláírás egyszerűsége. Mindez együtt azt je
lentené, hogy személyében nagyon puritán volt, de ha eszmékről volt szó, 
tudott súlyt adni személyének, tudott harcolni, bátran és semmitől vissza 
nem riadva fogott mindenhez hozzá, puritánsága azonban nem jelenti azt, 
hogy bizonyos életörömöknek ne tudta volna magát átadni. Az egész írás 
telt, színes, eleven, nagyon mozgékony, állandóan tevékeny, nyugtalan, 
temperametumos, magát mindenbe szívvel és lélekkel belevető ember 
lehetett. A jó szó és sorközök fegyelmezett gondolkodásra, világosságra 
való törekvésre és jó debatteri készségre vallanak, de az egész írás azt 
mutatja, hogy nem volt száraz racionalista, hanem érzelmei, indulati be
állítottsága vezették legtöbbször gondolkodásában, tehát kissé szubjektív 
volt, inkább azt tudta elfogadni, ami kedélyének felel meg, mint azt, ami 
pusztán józan megítélésének.”

További kommentárt nem is fűznénk hozzá, de a fenti sorok igazát 
bizonyítai kívánjuk néhány példával, melyet Sztárayról feljegyeztek 
kortársai. Első megállapításra, hogy 20 évvel később kissé csalódott, ki
ábrándult volt, nem váltak be reményei, elég ha utalunk küzdelmes pá
lyafutására, életművének, a laskói, tolnai egyházépítő munkájának össze
omlására. (9) Érzékenységére, megbántottságára az alább közölt, eddig is
meretlen levélen kívül Bornemissza Péter egyik feljegyzése bizonyító erő
vel hat. (10)

Az 1551-ben keletkezett levél idején heves hitvitázó, 120 gyülkezetet • 
alapító reformátor megfáradt, nem vállalja 1570-ben Sopronban felkínált 
magyar prédikátorságot. Jellemének fő vonásai: puritánsága, egyben op
timista, a humort kedvelő egyénisége, aki az életörömöket sem veti meg. 
Kortársainak róla szóló megemlékezéseiből több epizódot sorolhatnánk 
fel említett jellemvonásaira. A legnagyobb veszedelemben sem hagyja el 
humorérzéke. Életére törő ellenségeinek éjszaka idején feje helyett karó
ra tűzött tököt dug ki, melyet azok szétvernek, Sztáray pedig kacag raj
tuk. Bornemissza írja róla hogyan tudták rászedni akaratán kívül a bor- 
italra, s meg is feddi érte: „Megbírja niha az harag, niha az bor is.” (11)

írásai a nyugtalan, mozgékony, kiváló vitatkozó képességű egyénisé
get tükrözik. Mindkét drámája, egyéb írása, róla fennmaradt kortársi 
megemlékezések ezt bizonyítják.

Régebbi és egyes újabb életírói Méliusz Juhász Péternek abból a 
megjegyzéséből, hogy Pápát 1565-ben „félpápistának” nevezi, arra követ

keztettek tévesen, hogy Sztáray már ekkor itt tartózkodott, s reá vonat-

432



kozott e csípős megállapítás. Zoványi ezt tagadta, dokumentálni azonban 
előttünk nem tudta.

Sztáray Baranyából történt távozása után rövid ideig Gyulán tartóz
kodott. (12) Onnan Sárospatakra ment, ahol egykor megkezdte pályafu
tását. 1565-ben ott ítélkezik az egyházatyákkal egy házassági pörben. (13) 
Mindössze két esztendőt tölt itt, s távozása nagy port vert fel. 1567 no
vember elején számadatlan távozik, holott december 10-én telne ki esz
tendeje. Távozásának okát Siklósi András deák Sárospatak város és vár 
provizora Torda Zsigmondnak, Paczolt János császári és királyi taná
csosnak, nem különben a Szepesi Kamarának küldött jelentésében vá
zolja. A válasz Schwendi Lázár felsőmagyarországi főkapitány parancsá
ra készült. Az evangélikusokkal szimpatizáló Schwendi felszólította léé 
vélben a provizort, hogy adjon számot a pataki papi jövedelmekről. Nem 
akarunk elébe vágni e levélnek bővebb magyarázattal, előbb álljon itt 
teljes egészében:

„Egregie domine, mihi observandissime: Servitiorum meorum fide- 
lium semper paratam commendationem etc. Énnekem írt Swendi Uram, 
hogy megírnám ő nagyságának az itt való plébánosnak jövedelmét ki 
szedné be, kit kegyelmetek az önnön levelének másából meg ért: kit fel 
kültem kegyelmeteknek. Azért én meg írtam hogy semmi kezemet egye
bet hozzá nem avattam, hanem az bírókkal jámbor személyekkel gyűj
tettem be az plebánossághoz való jövedelmet mind dézsmájával egye
temben, és ugyan azon falukon jakják be, hogy ha más plébánosunk le
szen, készen adhassak kezéhez. Én semmiben egyébben el nem járok, ha
nem csak abban az mit kegyelmetek énnekem meg mondott. Hiszem, 
hogy doctor uramtul kegyelmetek nyilván meg érthette, minémű ok nél
kül Ztaray Minály a plébános innét el ment. Csak azon bosszankodék 
meg, hogy kegyelmetek ő felségének rendelé az faluknak szolgálatját, 
adóját, borárultatását. Igaz, eleget marasztám, hogy el ne menne doktor 
uram által, az bíró által, az önnön maga mestere által, Ferenc pap által 
az újhelyi prédikátor által, ezek mind bizonyságim. De az ő elvégezett 
kemény erkölcsét és haragját meg nem bírhatta, éjjel hír nélkül szám 
adatlan ment ki az hostatból, kinek még esztendeje ki nem telt, hanem 
karácsony havának 10. napján telnék ki esztendeje. De az telhetetlensé- 
gét meg mutatta mindennek előtte mind az város előtt és egyebek előtt. 
Mely dolgon csudálkoznak mind az keresztyén prédikátorok. Az tanuló 
deákoknak is szőlőjöket ő bírta azoknak is semmi számot nem adott 
számadatlan ment el. Azért ha kegyelmetök valami dologról kérdi Swen
di uram, kegyelmetek mindent szólhat felőle etc. (A levél további része 
egy révhajóról történő intézkedésről szól.) Befejezése: Ex civitate Saros- 
pathak 7 die novembris 1567. Andreas literatus de Suklios arcis et civi- 
tatis Sarospathak provisor etc. (14)

A levél keletkezési körülményeihez szükséges tudnunk, hogy Sáros
patak ura Perényi Gábor 1567. június 28-án meghalt. Vagyona utód hiá
nyában a kincstárra szállt. így érthető meg, hogy halála után a Szepesi 
Kamara a király számára rendelte el a faluk szolgáltatását, adóját, bor
árultatását. Siklósi állítása szerint Sztáray ezen bosszankodott meg s há
borodott fel annyira, hogy állásától megvált. Hiába marasztalta a doktor 
által, aki nem más, mint Perényi Gábor egykori udvari orvosa Balsaráti 
Vitus János, iskolatanítója, azaz mestere pedig Szikszai Fabriczius Vazul 
lehetett, aki búcsúverset mondott Perényi sírja felett. (15) Az újhelyi Fe
renc prédikátor Kopácsi István veje Czeglédi Ferenc lehetett, Sztáray 
utódaként került Patakra — református prédikátorként. Ahogy a levél
ből megtudjuk, Sztáray a diákok szőlejét is bírta. Az képezte az alum-
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neumnak egyik jövedelemforrását. Sztáray utólag feltétlenül elszámolt 
azzal is. A levélből kitűnik, hogy nem a várban, hanem a Hostátban, a 
külső városban lakott. A levél írója talán annak a Siklósi Mihály prédi
kátornak a fia volt, aki a Baranya megyei Perényi birtokokon reformált 
s a törökkel szemben esett el 1543-ban Siklós vár védelmében.

Torda Zsigmond pedig azonos Gyulai Torda Zsigmonddal, aki 1551. 
okt. 10-én Melanchtonhoz ír levelet, tudósítva éppen Sztáray és környeze
tének reformátori munkásságáról. (16) Paczolti János nemes 1563-ban Tö- 
keterebesen ura, Perényi Gábor nevében Balsaráti Vitus János doktorral 
vezette azt a tárgyalást, mely Thury Pál prédikátor ellen folyt, mivel 
ostya helyett kovászos kenyeret osztott az úrvacsorában, vagyis a refor
mátus hitet követte. Thury ellen a vádat Paczolti terjesztette elő. (17) 
A vádlott e g y  ideig meghátrál, félve Perényi haragjától, később többek
kel együtt elhagyja földesüra birtokait. Így távozott Kopácsi István is 
Patakról 1564-ben s helyébe lépett Sztáray az év vége előtt december 
10-én. Perényi halálával ismét megerősödik a református irányzat Pata
kon és a környéken, s nem véletlen, hogy az evangélikusokat pártoló 
Schwendi, valószínűleg Sztáray panaszára rendel el vizsgálatot.

Sztáray lelnevült viselkedésének indító rugóját inkább abban látjuk, 
hogy Perényi halála után elszigetelődött Patakon s Zemplén és Abaúj 
prédikátorai most már szint mertek vallani a református hit mellett. Be
fejezésül szóljunk Sztáray pápai tartózkodásáról. Meliusz 1565-ben fél
pápistának nevezi e várost. 1542-ben Pápán a plébánoson kívül Péter pap, 
Imre pap, András pap, Demeter pap és több pápai polgár bírja a sómló- 
vásárhelyi apácák szőlőit s adózik utána megfelelő cseber borral. 1570- 
ben, tehát Sztáray ott-tartózkodása idején csupán az esperes és pápai 
polgárok neve szerepel az adózók felsorolásában. (18)

Általában elfogadott Sztáray halálának éve 1575-ben. Korábban sem
miesetre sem távozott az élők sorából, mert ez év január 4-én még Thal- 
lóczi Bánffy Ferenc testamentuma egyik végrehajtójának kéri fel. (19) 
Ebben az esztendőben kiadott munkájában hivatkozik Károlyi Péter „a 
mi meghalt atyánkfiai . . .  Petrus Melius és Sztárai Mihály . . . ” szemé
lyére. (20)

A nagy reformátor egyéniségére néhány szempontot nyújtó s élet
rajza hiányzó láncszemének megoldása reméljük hasznosan gyarapította 
a magyar reformáció egyháztörténeti ismereteit.

Jakus Lajos

JEGYZETEK
1. Az utóbbi években Sztárayról m egjelent tanulm ányok: dr. Ottlyk E rnő: Sztá

ray M ihály (Evangélikus Élet, 1961. január 22—29.), dr. Fabiny T ibor: A z éneklő 
reform átor (Lelkipásztor, 1964. október), Matuz L ászló: Sztáray M ihály (Evangé
likus Élet, 1967. február 26.), Sztáray-em léktábla avatás Szekszárdon (Evangélikus 
Élet, 1968. m ájus 19.).

2. Stoll Béla: Sztáray M ihály ismeretlen bibliai históriája (Irodalom történeti 
K özlem ények, 1959. 520. 1.)

3. M iklós Ödön: Sztáray drámáinak: egyháztörténelm i háttere (Protestáns 
Szem le, 1942. január. 23. 1.)

4. A  szerző 1941 őszén beküldte tanulmányát a  Protestáns Szemle szerkesztősé- 
ségének, s Á prily Lajos szerkesztőtől azt a választ kapta, hogy várja  m eg a fo ly ó 
irat következő számát, m elyben a M iklós-féle tanulm ány érinti témáját, s annak 
ism eretében dolgozza át sajátját. Közben a háború m egakadályozta ennek valóra 
váltását.

5. M iklós Ö dön: V alóban két Sztáray M ihály élt-e? (Protestáns Szem le, 1938. 
október. 378—84. 1.)
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6. Lam pe—Em ber 667. Tétényi István budai bíró szem élyére 1. Takáts Sándor: 
R a jzok  a török  világból I. k.

7. Payr Sándor: A  dunántúli ev. egyházkerület története I. k. 134., 143., 537. 1.
8. A  két levél grafológiai vizsgálatát dr. Bendetz M óricz, több grafológiai mű 

szerzője  végezte 1941. XI. 9-én.
9. Zoványi Jen ő: A  reform áczió M agyarországon 1565-ig, 441. 1.
10. Sárospatakról történt távozására célozhat Bornem isza Péter: „N agy ret

tegést és keserves sírást hoz ezls sokaknak szívébe, m időn az urak, nem esek és 
polgárok el ü ldözik az efféle lelki pásztort, kik őket a bűnről untalan meg szó
lítják és azok helyett hízelkedőket hoznak ; m ely dolog Sztárai M ihályonis, én ra j
tam . . . sokaknak keserves sírására és nagy kárára lön .”  (Föl. P. IX. b.)

11. Régi M agyar K öltők Tára V. k. és Bornem isza: Postilla IV. 910.
12. G yöngyössy  úgy véli, h ogy  nem  a Békés m egyei Gyula város, hanem  az 

egykori Pécs és M ohács között, m ég 1829-ben is 10—12 házból álló falu volt Sztá- 
ray Laskóról való távozása utáni állom áshelye. (Tud. G yűjtem ény, V. k. 1830.) Mi 
az előbbi mellett foglalunk állást.

13. Tört. Tár, 1900. 476. 1.
14. Orsz. Levéltár. Szepesi Kam ara levelezése: Minutae. E levélből két sort k ö 

zölt Takáts Sándor: R ajzok a török  világból I. k. 10. 1.
15. Szikszal Fabriczius Vazul 1564-ben eltávozott K olozsvárra, azonban 1567— 

68-ban már ism ét Sárospatakon hét hordó bort kap javadalm ában.
16. Gyulai Torda Zsigm ond iskoladrám át is írt. M egjelent 1558-ban. L. Bernát 

L ajos : A  prot. iskoladrám ákról (Prot Szemle, 1902).
17. L. Zoványi id. műve.
18. A  vásárhelyi apácák története.
19. M agyar Prot. Egyh. tört. Adattár. XII. 1928. 18. old.
20. Zoványi Jen ő : M ikor halt m eg Sztáray? (Prot. Szemle, 1915.) Horváth Já

n os: A  reform áció jegyében  (1957.) 62—78. 1. Sztáray irodalm i m unkásságának rész
letes elem zését adja.

Nem kell szégyenkeznünk, ha egyházunk múltját vizsgáljuk. Sok je
les emberre, lelkészre, tanárra, tudósra akadunk, akik a maguk idejében 
össze tudták egyeztetni hitüket, Isten-imádatukat a haza, az embertársak 
szeretetével. Most Bél Mátyásra tekintünk ebben a sorozatban, akiről a 
magyar irodalom-történet is így emlékezik: korának „legnagyobb ma
gyarországi tudósa, az államismeret kiváló művelője” . (A magyar iroda
lom története, II. k. 467. lp.) Munkásságát a szakirodalom részletesen tár
gyalja, elismerő szavakkal emlékezik úttörő kutatásairól, munkájának 
eredményét pedig még ma is forrásként használja a tudományos világ. 
Most nem egyszerűen az életrajzát tekintjük át, hanem arra próbálunk 
feleletet keresni, hogy mire tanít bennünket ma áz akkori evangélikus 
lelkésztanár magatartása, munkássága, élete?

1. A hit nem tesz zárkózottá, nem fordít el az élet örömeitől vagy 
harcaitól, sőt inkább arra indítja a keresztyén embert, hogy a világ hala
dását elősegítse. Ezt bátran elmondhatjuk Bél Mátyásról, aki teológiai ta
nulmányait Halléban abban az időben folytatta, amikor a Francke-féle 
pietizmus iránya volt uralkodó. Ügy szokták őt emlegetni, mint a hallei 
pietizmus magyar talajba való átültetőjét. Hazatérése után előbb a besz
tercebányai, majd a pozsonyi evangélikus iskola rektora lett s mindkettőt 
a Halleban megtanult elvek szerint az akkori idők legkorszerűbb magyar 
tanintézetévé fejlesztette. S hogy szolgálatát tisztán lássuk, tegyük hozzá
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még ehhez: haláláig megtartotta lelkészi jellegét is: a pozsonyi gyülekezet 
papja is volt.

Ha valaki azt gondolná, hogy teológiai munkásságát félretéve „ki
rándult” más, „világi tudományok” területére, az téved, mert élete művei 
között egyaránt megtaláljuk a kegyességi irodalom termékeit és a tan
könyveket, tudományos értékű földrajzi-történelmi, sőt nyelvészeti mun
kákat is. Kempis Tamás: Krisztus követéséről szóló művét sajtó alá ren
dezte és kiadta. Az Üjszövetséget — Károli fordítását — javított kiadás
ban jelentette meg, de átdolgozta Krmann Dániellel együtt a szlovákok 
által használt ún. „králici bibliát” is. Talán éppen Kempis könyvének 
kiadása mutatja legjobban azt, hogy nála a hittan nem dogmatikai isme
retek halmaza, hanem gyakorlati Krisztus-követés, — keresztyén hit 
és élet egységének követelése, ahol a hit meg is termi a maga gyümöl
cseit a szeretetben, a másokért való életben, a szolgálatban. Éppen ezért 
reformálja meg a gondjaira bízott tanintézeteket is. Bevezeti a „reális is
meretek” tanítását, hogy felkeltse az érdeklődést a természet, Isten egész 
teremtett világa iránt. De ez sem önmagáért, vagy a „kor divatjáért” tör
ténik, hanem azért, hogy az így nyert tudományos ismereteket a gyakor
lati élet szolgálatába állítsa. Ezt látta és tanulta Halléban is. Itthoni lel
készi és tanári munkásságával pedig bebizonyította, hogy a keresztyén 
hit nem harcol tudomány és művészet ellen, nem dicsekszik tudományta
lansággal. Amikor pedig a keresztyén ember a tudományt műveli, vagy 
a művészeteket szolgálja, ezt mindig az emberért, az emberek világosabb 
látásáért, haladásáért teszi. A maga idejében a Rákóczi-szabadságharc- 
eal szimpatizálva, annak leverése után azt látta feladatának, hogy a ma
gyar polgárságot műveltségében, öntudatában erősítse s ezért inkább tar
tott kapcsolatot a haladó erőkkel; mint a maradi nemességgel. (Részletes 
adatok ehhez a munkásságához bőven találhatók Dr. Ottlyk Ernő: Hűség 
Istenhez és a népünkhöz egyházunk történelmében, 97—101. lpk.)

2. Iránymutató Bél Mátyásnak az a munkássága, melyet az országban 
akkor megtalálható három legnagyobb népcsoport irányában tett. Részre
hajlás nélkül igyekezett szolgálni magyarnak, németnek és szlováknak, 
mindhármai egyenlőnek tartotta az ország határain belül. Jól beszélte 
mindhárom nyelvet. Tudományos munkáit a kor követelménye szerint 
latin nyelven írta, de a kegyességi irodalomban, egyházi művekben, al
kalmi verseiben felváltva használta mindhármat. Az iskolai tantervben 
nagy súlyt fektetett arra, hogy az egy országban lakó nép egymás nyelvét 
ismerje. A magyarok számára német nyelvkönyvet, a németül beszélők 
számára magyar nyelvtant írt. Szlovák tankönyvet ugyan ő maga nem írt, 
de támogatásával és előszavával jelent meg egy kortársának szlovák-cseh 
nyelvkönyve.

Bél Mátyásnak ez a maga korában tanúsított „nemzetiségi-elve” vi
lágos tanítást ad nekünk mai embereknek a sovinizmus-mentes, minden 
embert embernek tartó magatartásra. A nem-, faj-, bőrszínkülönbség sze
rinti osztályozás olyan idegen és távoli a hitben élő embertől, hogy arra 
még gondolni sem képes. Az „egy Atyának gyermekei” még ha különböző 
nyelveken beszélnek is, csak testvérként lehetnek együtt egy hazában, 
mert a szeretet egymás felé fordító szolgálata ezt követeli. És még egy 
dolog: A nemzetiségek a tudomány, a gondolkodás, az öntudatosodás, a 
haladás útján is egyenjogúak. Bél Mátyástól idegen az a politika, mely 
egyik nemzetiséget azzal akarja a másik alá gyűrni, hogy műveletlenség- 
ben tartja, ill. elzárja a műveltség lehetőségétől.

3. A keresztyén hit nem a magános zárkózottság felé, hanem a kö
zösség. a közös munkavégzés felé irányít. Ezzel a mondattal próbálom
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magyarázni Bél Mátyásnak azt a munkásságát, melyet élete főművének 
elkészítése érdekében fejtett ki. A mű címe: Notitia Hungáriae novae his- 
torico-geographica. Öt kötete jelenhetett csak meg nyomtatásban, a többi 
kéziratban maradt. Az öt kiadott kötet a felvidéki megyék anyagát tar
talmazza, ezután következett volna a Dunántúl, majd az ország többi ré
sze. Kéziratának anyaga az Országos Levéltárban mikrofilmen található 
és kutatható. Ezt a hatalmas munkát nem végezhette egyedül. Nem is 
kergette valamiféle dicsőségvágy, önzés. Munkatársakat keresett és to
borzott, tanítványaiból kutatócsoportokat szervezett, őket tudományos 
megfigyelési célokkal az ország különböző megyéibe küldte és az így 
gyűjtött anyagot rendezte tudós-társaival a sajtó alá. Ö maga is sokat 
utazott, adatait többször ellenőrizte, javította és a munkaközösséget mind
végig fenntartotta. Tudós-társai között találunk mérnököt, aki a térképe
ket rajzolta neki, történészt és természetrajzost egyaránt. Az egyes me
gyék történelmét, földrajzát, természeti-, táji adottságait, a mezőgazdasági 
művelést vagy a bányászatot egyaránt kutatja és rögzíti munkájában. S 
tagja, vezetője válik belőle. Hite, a jó ügyért való küzdelme, a tudós alá
zatossága egyaránt formálják őt, hogy ezzel a nagy művel ne kitűnjön, 
hanem szolgáljon népének, hazájának. Rengeteg nehézséget kellett le- 
küzdenie: a vármegyék maradiságát, főúri családok zárkózottságát, mert 
nem engedték meg a kutatást családi levéltáraikban, sőt a sok utazgatás 
folytán a bécsi udvar is gyanakvó szemmel nézett reá, kémgyanús volt 
előttük. Sok tanácskozás után Bécs azzal egyezett bele a munka folyta
tásába, hogy egy-egy megye elkészült anyagát az illetékes megyéhez kell 
felülvizsgálatra beküldenie. Érthető, hogy ennyi akadály miatt csak az 
első öt kötet jelenhetett meg ebből a pótolhatatlan értékű tudományos 
munkából, melyet egy evangélikus lelkész-tanár által összefogott mun
kaközösség oly nagy lelkesedéssel állított össze.

Bél Mátyás munkáját az akkor ismert tudományos világ is elismerte. 
Szíve és szeme nyitva volt a hazai és az egész világ tudománya, kultú
rája felé. Nem tett mást, csak azt, amit evéngéliumi keresztyénsége foly
tán tehetett: buzgón imádta Istenét és odaadással szerette az embereket, 
mindenkit, akit ebben a hazában Isten melléje rendelt. S amit ő kapott, 
azt maradéktalanul és mindenkinek igyekezett tovább is adni.

Tóth-Szöllős Mihály

Mélységes csalódás Hollandiában: 
a püspökök a reform-ellenesekhez csatlakoznak

XXIII. Jánosnak az evangéliumból vett és ezáltal mind időileg, mind 
pedig emberileg közelivé lett újítási törekvése sehol másutt nem vezetett 
olyan sajátlagosan akadálytalan benső-katolikus és ökumenikus követ
kezményekhez, mint éppen Hollandiában. Ez minden bizonnyal összefüg
gésben van az emancipációra és az önállóságra ottan jellegzetesen mutat
kozó hajlandósággal. A hagyomány falainak ilyetén való hatékony áttö
résében az ottani egyház-tartomány hierarchiájának jelentékeny és tá
mogató szerepe volt. Jóllehet a püspökök már korábban is fáradoztak 
azon, hogy csupán olyan események történjenek, melyek nem vezetnek
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egyház-szakadáshoz — mégis a második vatikáni zsinat után — más 
püspökségekkel összehasonlítva —, ők óriási lépéseket tettek egy meg
fiatalodó keresztyénség felé.

Róma tudta, hogy a vezetés síkján kell támadnia, így száműzni akarta 
azt a „holland veszélyt” , amely természetesen nemcsak a Rajna és Maas. 
partjain elterülő kis országra, (a katolikusság közösségének mindössze egy 
százalékára) korlátozódik. Az a tény, hogy néhány évvel ezelőtt konzer
vatív gondolkodású egyének kerültek két püspöki székbe is, valósággal 
belső töréshez vezetett a püspöki konferenciában és az egész egyháztar
tományban jelentékenyen az aggodalomaskodás irányában hatott.

Kétely és bosszúság

II. János Pál véget akart vetni ennek az állapotnak. Erre eszközül 
az szolgált volna, hogy — az egyháztörténetben először — külön az ő ve
zetése alatt püspöki zsinatot hívott össze és ez január 14-től január 31-ig 
ülésezett Rómában. Ennek alapvető célja volt az, hogy újból helyreállítsa 
közösséget a „pásztorok” és a „nyáj” között. Nem sokat jelentett az sem, 
hogy a reformok felé nyitott püspökök mellett ezen a vatikáni zsinaton 
a Kuria képviselői is részt vettek, mégis reményteljes várakozással te
kintettek a dolgok elébe. Sőt az egyház népének a megújulásra figyelő 
részében is mélyreható kételkedés lett úrrá. Nem rejtették véka alá nem
tetszésüket a tekintetben sem, hogy az egész közösséget érintő döntő fon
tosságú kérdést gyakorlatilag csak a főpapság körében vitatják meg. Jól
lehet a holland püspökök a régóta szokásban levő „egyházi-demokrati
kus” játékszabályokhoz tartották magukat — és a zsinat napirendjét meg
tárgyalták , hátországukkal” —, de ahhoz nagyon is kevés idő állt ren
delkezésükre, hogy megnyugtató tanácskozások történhessenek. Bizony a 
zsinat titkos eljárása is erőteljes tiltakozásokat váltott ki sokakból és 
valószínűleg nem csupán elvi-demokratikus indokokból. Milyen könnyen 
válhat bizalmatlansággá a bizalom, akkor, ha az embereknek nem szabad 
tudniuk azt, hogy püspökeik miként is viselkednek bizonyos tekintetben, 
— védelmezik-e a megújulás álláspontját, vagy pedig restaurációs enged
ményekre kényszerítik őket? —• Az a kevés is — ami a tárgyalásokról ki
szivárgott és nem tett lehetővé tárgyilagos véleményalkotást, — keserű 
gyanút ébresztett, amely azután a sajtóban és a televízióban kendőzés 
nélkül meg is nyilatkozott. A püspökök alkalmi nyilatkozataiban tükrö
ződő mosolygó megelégedettséget azonban sokan nem érték fel ésszel. 
Még 1979 tavaszán is lehetett hallani olyan püspöki reakciókat, melyek 
a konzervetív kollégák túlkapásaival szemben nyilvánultak meg és ame
lyek nem voltak hajlandók a pápa konzervatizmusával való összhangra 
sem. Most viszont egy teljességgel enyhültebb légkörről hallják őket nyi
latkozni. Sőt látszólag már a múlthoz tartoznak a holland püspöki karon 
belül megvolt sarkallatos ellentétek is.

Lecsendesített megrázkódtatás

Egyébként a Rómából érkező mégoly csekély értesülések is megtet
ték azt a szolgálatot, hogy megőriztek sok hollandot egy bénító megráz
kódtatástól, mert biztosan ez éri őket, a zsinat végén, ha nem készültek 
volna fel reá valamiképpen. Már azért is csillapult a megrázkódtatás, 
mert már jó előre sejthető volt valami abból, ami mint végeredmény mu-
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latkozott meg. Ez a végeredmény (így magyarázták meg a püspökök),, 
a második vatikáni zsinaton szorgalmazott teljes egyetértés a pápa és a 
püspökök között. A két zsinati társelnök közül az egyik, a belga primás. 
Dannéels, biztosított afelől országa televíziójában, hogy nincsenek sem 
győztesek, sem vesztesek, sőt maga a pápa és a pápai udvar sem tekint
hető győztesnek.

Ennek az eseménynek kétségkívül nemzetközi jelentősége van. Nyil
vánvalóvá lett az, hogy a katolikus egyházban a reformok tekintetében 
milyen messzire lehet elmenni — semmivel sem tovább, mint ameddig 
azt Róma akarja. A második vatikáni zsinatot követő években pedig nem. 
titkolták el egyáltalán azt, hogy mit is ért Róma a reformakaraton — 
gyakorlatilag.

A zsinat eredménye pedig 46 kötelező érvényű és pápailag megerő
sített  záradékban mutatkozik meg. Ezekből pedig világosan kitűnik az, 
hogy a holland püspökök újból csak teljességgel Róma gyámsága alá ke
rültek. Bár a múlt szabadság- és demokratizálódási szándékának némely 
érdemi részét elismerő szavakkal méltatták, de nagyon is felismerhető 
a hierachizmus visszaállításának szándéka. A püspökök számának növelé
se az egyházmegye minden eseményénél a legmesszebbmenően biztosít
hatja a püspöki jelenlétet. A pápai udvarral való szoros együttműködés, 
meg kell, hogy szüntesse az eddigi római—holland ellentéteket. A főpa
pok majd nagyon ügyelnek arra, hogy az elkerülhetetlen, többféle meg
nyilvánulás meg ne zavarja a hívőket. Majd mérséklik a bíráló csopor
tokat és figyelmeztetik őket arra, hogy az egyház hitbeli és törvénybeli 
előírásaitól el ne térjenek.

Előírt ösvények

Most újra a papi nőtlenséget ellenző papsággal fordulnak szembe és 
a papjelölteket fenyegető szekularizációs veszélyt akarják elhárítani az
zal, hogy szemináriumok és bentlakásos tanintézetek létesülnek, ezáltal 
pedig a nem szeminárium jellegű intézmények (főiskolák) nagyon szigorú 
püspöki ellenőrzés alá kell, hogy kerüljenek. A házas papokat eltiltják 
a szentségi szolgálatoktól és a (föl nem szentelt) „pásztori munkások” 
számára csak az alsóhb papi fokozat lesz elérhető, áldozópapok nem le
hetnek. 

A gyóntató szék visszanyeri újból régi jelentőségét. A liturgiának új
ból kizárólag a hivatalos egyházi agendák szerint kell folynia. A hitok
tatás számára csak a katolikus dogmatika előírt ösvényei járhatók, azaz 
engedélyezettek. Ami pedig az ökumenét illeti, nos ott nyomatékosan 
hangsúlyt kap az, hogy a szakadár testvérekkel való úrvacsorái közösség 
semmiképpen néni lehet válasz Jézusnak a teljes egységre irányuló fel
hívására.

Aki valóságban ismeri a holland egyházi tartományt, az tudja, hogy 
a holland katolikusság nagy részét ökölcsapósként éri a zsinat 46 zára
déka, ezek az ökölcsapások pedig nagyon súlyosak. Kétségtelenül igaza 
van áhnak a belga televízió-kommentátornak, aki azt mondta, hogy a 
holland egyházba ismét beleépítik a vertikális tekintély rendszert, (pe
dig némely tekintetben attól már megszabadult). Az a (hivatalosan ta
gadott) vélemény, hogy a Küng eset és a holland zsinat egymással bi
zonyos vonatkozásban vannak, inkább bizonyított, mintsem tagadható. A 
restauráció minden eszközt megragad ahhoz, hogy célját elérje.
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K ia la k u l az e llenzék

A  püspökök nem hallgatták el annak a csomagnak súlyos voltát, ame
lyet Rómából hoztak magukkal. De az még nem mondható meg jelenleg, 
hogy van-e belső egyházi „polgárháborúhoz” való puskapor, vagy esetleg 
egy föld alatti kitöréshez vezet az egyházból a dolog. A (protestáns) hol
land—hervormdeni egyház főtitkára aki jól ismerte az adott helyzetet 
nagyon is közel járt az igazsághoz, amikor is így jövendölt: „Az egyház
tartomány ezt le nem nyeli.”

Nagyon nehezen megmérhető annak a csalódásnak a mélysége, ame
lyet a reformisták éreztek. Ez nemcsak közleményekben jut kifejezésre, 
hanem papok és pásztori munkások olyan nyilatkozatában, hogy kellene 
egy aktív ellenzéki csoportosulást létesíteni, az azután minden valószí
nűség szerint átfogná az ország papságának felét. Még az elszakadás sem 
lenne elgondolhatatlan. Még a megfontoltabb emberek sem titkolhatták 
nemtetszésüket. Haarsma, a katolikus ökuménikus professzor kijelentet
te, hogy mélyebben csalódottnak érzi magát, mint ahogy várta volna. W. 
Goddijn professzor a katolikus reformkorszak egyik vezéralakja nagyon 
kevéssé evangéliumiaknak találta a Rómában alkotott rendszabályokat, 
vagyis azok csak nagyon szerényen vannak összhangban az evangélium
mal, pedig azt most mindennek középpontjául újra felfedezték, hogy az
után ahhoz mérhessenek minden egyházi szerkezetet és szabályt. Nagyon 
figyelemre méltóan hangzik az utrechti érsek a nyugalmazott Alfrink 
kardinális megnyilatkozása, akinek az volt a nézete, hogy mindig „Jézus
sal először’', mégis (egészen az önmegtakadásig) mindent megtett azért, 
hogy Rómával a törés elkerülhető legyen habozása, hogy ti. a zsinat mel
lett nyilatkozzék, megmagyarázhatatlan volna, ha valami pozitív jelzést, 
biztatást kap.

Súlyos csapás

A püspökök a zsinati eljárás gyümölcseit a Szentlélek javára írják, 
Ezzel szemben a kritikusok úgy vélik, hogy Carol Vojtyla lélektani erősu
gárzása nem korlátozódott csupán a „nyájakra, tömegekre”, hanem eléri 
szinte a hierarchia szintjét. Bizonyára ebből akart valamit Goddijn pro
fesszor megmutatni akkor, amikor megállapította: „püspökeinket becso
magolták” . A reform-püspökök „pálfordulása” láttán, ami sokak számára 
hihetetlen, Goddijn végül is megfogalmazhatta azt a minden várakozás 
között a leglogikusabbat, amikor a „becsomagoltakra” nézve hozzáfűzte: 
„De majd újra kicsomagolják őket.” — Nos ez, természetesen nem je
lenti azt, hogy a holland egyházi-tartománynak nem kellene súlyos csa
pást elhordoznia.

A református ökuménikus C. P. van Andel véleménye szerint az öku
ménikus kapcsolatoknak is el kell viselniök e súlyos csapást. Viszont meg 
van győződve, „hogy sok ökuménikus kibontakozás folytatódik. Az utóbbi 
évek alatt az együttműködés annyiféle formája növekedett, hogy azokat 
egy kézlegyintéssel elintézni nem lehet. . .  A történelem kereke nem for
gatható visszafelé.” Egyáltalán nem lenne nagyon csodálatos az, ha ilye
tén meggyőződések — titokban, de sértetlenül, — a püspökök között is 
éledeznének.

(Lutherische Monatshefte, 1980. 3. számban megjelent cikk: 
Erwin Kleine: Tiefe Enttaeuschung in Holland)

Fordította: Jakab Miklós
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Evangélikus sajátosságaink
A Szentírás —

hitünk és életünk zsinórmértéke
1. A Szentírás iránt újabban fokozódó érdeklődés állapítható meg. 

Nemcsak az egyházon belül. Itt is elég csupán arra gondolnunk, hogy 
1980-ban az Ütmutató 250. évfordulójakor ez a kis könyvecske kb. 
1 250 000 példányban, 25 nyelven jelent meg és nem vitás, hogy ennek a. 
számnak a többszöröse olvassa naponként rendszeresen az írást. Vagy 
vegyük számba egyházunk kiadásában megjelent, a Szentírással foglal
kozó kommentárokat, tanulmányokat, ezek is mind ennek a fokozott ér
deklődésnek, illetőleg igénynek kézzelfogható jelei. De nemcsak az egy
házon belül állapítható meg a Biblia jelentőségének újra való felismeré
se. Olyanok is, akik ebben a könyvben csupán vallástörténeti dokumen
tumot, történelmi forrásmunkát, vagy kizárólag irodalmi remekművet 
látnak, leplezetlen érdeklődéssel fordulnak feléje. Talán elég a Magyar 
Rádióban elhangzott beszélgetésekre, előadásokra utalni, amelyek később 
a „Biblia Világa” címen könyv alakban is megjelentek, többszörös kiadás
ban és sok nem keresztyén olvasó könyvtárában megtalálható. Az 1967— 
68. tanévben teológiánkon szigorlati dolgozat témája is volt ezen a cí
men: „A Szentírás értelmezése a mai teológiában.” Az 1972. évi országos 
teológiai konferencián a legsúlyosabb mondanivaló abban az előadásban 
hangzott el, amelynek a címe: „A Szentírás értelmezése” volt. A kérdés 
azóta sem került le tanácskozásaink és közös erőfeszítésünk asztaláról, s. 
minden jel arra mutat, hogy a 80-as években is a Szentírás, annak jelen
tősége, értelmezése és megszólaltatása áll majd az érdeklődés előteré
ben. Ez az érdeklődés természetesen nem tévesztendő össze azzal az éh
séggel, amelyről Ámos próféta tud: „Jön majd oly idő, így szól az ÜR, 
az én URam, az ÚR, amikor éhséget bocsátók a földre. Nem kenyérre 
fognak éhezni és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÜR igéjének 
hallgatására.” Túlzás és rajongás lenne ezt az érdeklődést a megjöven
dölt éhséggel azonosítani, de hitetlenség volna abban, ami ma a Szent
írás körül történik, a számban és színvonalban is jelentős kommentárok
ban, az új bibliafordításokban, valamint a nem hivő ember felfigyelésé
ben meg ne látnunk Isten kezének munkáját, Lelkének hatását. Hitben 
járó embernek nem lehet kétsége afelől, hogy ezt a könyvet, a benne 
szóló üzenetet egyedül Isten adhatja, ajándékozhatja újra népének, s raj
ta keresztül a világnak is.

A bennünket foglalkoztató téma azonban nem általános jellegű. Hi
szen a főcím: „Evangélikus sajátosságok” egészen határozott irányba te
relik érdeklődésünket és szűkíti le a mondanivalót is. A sajátosság ter
mészetesen nem különcködés és lényege nem abban található meg, hogy 
mindenképpen más, vagy pláne különb akar lenni, mint a többi. A cél 
nem az elkülönülés, hanem a kiegészítés, annak a hangsúlyozása, hogy 
evangélikus egyházunkban és teológiánkban mi az a sajátos, amely eb
ben a kérdésben: „A Szentírás hitünk és életünk forrósa” is szembetűnő. 
Mi sem természetesebb, hogy először Luthert kérdezzük és hallgatjuk 
meg, hiszen az ő felismerései és tanítása idevonatkozóan egyedülállóak. 
Jó lesz újra felidéznünk azt, amit valószínűen úgyis mindannyian tudunk, 
hogyan lett az ő életében a Szentírás hitének és életének egyedüli zsinór- 
mértéke. Ö valóban megszállottja volt az Írásnak, helyesebben az Igé-
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nek, s az is maradt élete végéig. Élete alkonyán egyszer így vallott : „Kép
telen vagyok dolgozni, beszélni is alig tudok már, egyetlen, utolsó mes
terségem és tennivalóm csupán a Bibliát tolmácsolni együgyű módon, 
mert ez használ igazán. Ebben van élet, vigasztalás, erő, tanítás és művé
szet. Minden egyéb hiábavalóság.”

Persze ezzel egyidejűen azt is tudom, hogy Luther tanításánál és 
mondanivalójánál nem állhatunk meg. Lehetetlen figyelmen kívül hagy
ni azt az 500 évet, amely az ő kora óta napjainkig eltelt, de még azt a 
tényt sem, hogy az idői távolságtól függetlenül ma nem eg.y kérdést más
ként látunk és ítélünk meg, mint ahogyan azt az ő korában tették, nem 
szólva arról, hogy nekünk olyan kérdésekkel is kell foglalkoznunk és vá
laszt keresnünk rájuk, amelyek Luther idejében ismeretlenek voltak. 
Luther egyik jeles ismerője és nagy tisztelője, Hermann Sasse írja le a 
következő figyelemreméltó sorokat: „Egy bizonyos tanítás attól még nem 
lutheri (evangélikus), ha azt Luther alapozta meg és képviselte. Ha a lu
theri (evangélikus) egyház tanítása azonos lenne Luther Márton tanítá
sával, akkor egyházunk tkp. Luther-szekta volna.” Köztudott, hogy ezt 
Luther akarta legkevésbé és ő tiltakozott ellene legélesebben. Hiszen az 
is evangélikus sajátosság, amit egyházunk egyik püspöke így fogalmazott 
meg: „Mi evangélikusok nagyon tudatosan valljuk, hogy az Evangélikus 
Egyház nem szakadt ki az egy keresztyén anyaszentegyházból, hanem 
abban benne vagyunk. Egy részének tekintjük magunkat az egyetlen 
anyaszentegyháznak. Mi sohasem mondották azt, hogy az evangélikus 
egyház „az” egyház — tehát a többi nem az, de ugyanakkor egyértel
műen elutasítjuk, ha bármelyik keresztyén felekezet magát állítja oda, 
mint „az” egyházat. (Evangélikus Élet 79—10—28) Végül még egy vallo
más: Evangélikus lelkész, meggyőződésem szerint, csak úgy foglalkozhat 
érdemlegesen teológiai kérdéssel, ha tisztán látja, hogy a teológia és a 
.gyülekezet összetartoznak. Tanulmányom elkészítésében a rendelkezé
semre álló irodalom olvasása közben mindig szem előtt tartottam nem
csak azokat a lelkészeket, akik ezeket a sorokat olvassák, hanem azokat 
a gyülekezeteket is, amelyekben ők szolgálnak. Ott, ahol a teológia és 
a gyülekezet között szakadék tátong, súlyos veszély áll fenn. Talán nem 
is értékeljük eléggé, s nem vagyunk elég hálásak érte, hogy a mi egy
házunkban nem ez a helyzet és híveinknek, amikor teológusainkat haíl- 
ják, nem kell arra gondolniuk, úgy látszik, hogy ‘ezeknek más Bibliá

juk van.
2. Luthernek a Szentírással kapcsolatban különösen két felismerését 

szokták emlegetni. Az egyik a „sola scriptura” elv, amely több volt, mint 
egyszerű jelszó. Fontos itt tudnunk, hogy Luther a sola scriptura elvet 
á helytelenül alkalmazott római katolikus hagyomány ellen vetette be. 
„Luther úgy látta, hogy kénytelen a római katolikus hagyomány ellen 
harcolni. Ebből a harcból ered a sola scriptura jelszava.” (Lelkipásztor 
1969, 391. old.) Ez a felismerés és tanítás tehát történelmi szükségszerű
ségből született, ebben található rendkívüli jelentősége, de határa is. Nem 
vitás, hogy Luthernek ez a felismerése helyes volt és sok kísértéstől, sőt 
kudarctól kímélte meg általa az egyházat. De ne gondoljuk azt, hogy 
Luthernek a sola scriptura ilyen erőteljes hangsúlyozása olyan könnyű 
volt. Egyáltalán nem volt az. Több okból kifolyóan is. Ő ui. nagyon jól 
tudta, hogy az evangélium — mert számára az írás végeredményben az 
evangéliumot jelentette — lényege és jellemzője nem az, hogy leírták. 
A betű, az Írás, a könyv nem az evangélium jellemzője, hanem a tör
vényé. Nagyon elgondolkoztatóak Luthernek idevonatkozó megállapítá
sai. Csupán egyet említek: „Az evangélium eredeti és igazi formája, 
amelyben hozzánk eljut, a szóbeli hirdetés (die Verkündigung). Az írás
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a törvény jellemzője, nem az evangéliumé. Az evangélium tkp. nem 
egyéb üzenetnél, kiáltásnál, mégpedig Isten kegyelméről és nagy könyö- 
rületességéről, amelyet Jézus Krisztus halálával szerzett nekünk. Nem 
az az evangélium, ami könyvekben és betűkben található, sokkal inkább 
szóbeli, élő ige, hang, amelyet az egész világba belekiáltanak, hogy min
denütt meghallják.” Ezzel kapcsolatban Luther elmegy odáig és azt vall
ja, hogy az evangélium megírása feleslegességből történt. Persze ez fé- 
leslegesség (Überfluss) nem utolsó szava ebben a kérdésben. Nagyon jól 
tudja, mennyire szükség volt, hogy az evangélium megírattassék, hiszen 
enélkül tartalmát könnyen a meghamisítás veszélye fenyegette volna és 
eredeti formája nem lett volna biztosított. Ez éppen a rendkívüli és cso
dálandó a reformátornál, hogy ugyanakkor, amikor ezt felismerte és val
lotta, páratlan hűséggel ragaszkodott az írott Igéhez, tehát a Szentíráshoz. 
„Mindent eltűrök, pápát, püspököt, az egyház hatalmaskodását, meg is 
teszek mindent, amit meg kell tennem, de a Szentírástól nem tudok el- 
tántorodni, belőle nem adhatok fel semmit, hiszen nem az enyém, hanem 
Úristené.”

A Szentírásnak ilyen páratlan megértése és nagyraértékelése ugyan
akkor nem akadályozzák meg abban, hogy egyes könyvek között ne te
gyen értékítéletet, sőt ki nem mondja azt, vannak benne homályos és 
érthetetlen részek is, és egy alkalommal egyszerűen vakmerőnek bélye
gezte azt, aki azt állítja, hogy a Szentírásnak csak egy könyvét is, min
den részében megértette volna. Tagadhatatlan, hogy van a Szentírásban 
homályos és érthetetlen történet vagy igehely. De ennek oka nem az ige 
fenségében rejlik, hanem a mi elégtelen felismeréseinkben, s itt teszi fel 
Luther ezt a sorsdöntő kérdést: „Lehet-e a Szentírásban még valami el
rejtett, miután a pecsét letöretett, a követ a sír szájáról elhengerítették, 
s napvilágot látott a legmélyebb titok, ti. az, hogy Krisztus, Isten Fia em
berré lett, hogy Isten szentháromság, s Krisztus meghalt értünk és örök
ké uralkodik? Nemde ez még az utcákon is közismert, erről énekelnek 
■ott. Vedd el Krisztust az írásból, mi egyebet találsz még benne?” Luther 
számára tehát a Szentírás —- Isten Igéje, Isten igéjének lényege az evan
gélium, az evangélium közepe és tartalma pedig a feltámadott Jézus 
Krisztus. Ezt a súlyos kérdést „Vedd el Krisztust az Írásból, mi egyebet 
találsz még benne?” Luther Erasmusnek tette fel,,kora nagy tudós feje
delmének, akinek azonban, amikor, a Szetitírás igazi megértéséről vitat
koztak, csak ellene mondani tudott. Erasmus történetfilölógiai módsze
rével szemben, amely a Szentírásban elsősorban irodalmi emléket lá
tott, a maga valóban forradalmi felismerését, hogy ti. a Szentírás egyet
len tartalma Jézus Krisztus, s ennyiben isteni és tökéletes, másrészt a 
Biblia könyvei emberi eredetűek, s ez természetesen hiányokkal és .töké
letlenséggel jár együtt — hangsúlyozta. Ennek ellenére Luther példátlan 
hűséggel ragaszkodott a Szentíráshoz; mint könyvhöz is. 1531. december 
11-én, Róma 15,2—4 alapján tartott igehirdetésében például ezt mondja: 
„Ellenségeim azt tesznek velem, amit akarnak. Kardot ragadva rámtör
hetnek, ők pénzzel, földdel, emberekkel rendelkeznek, ezzel szemben 
mim van nékem? Ez a könyv. Ezzel védekezem, nincs más vigasztalá-  
som, mint ez a papírkönyv.” S ugyanakkor nem engedte, hogy a Bibliá
ból papír-pápát csináljanak, és ő maga nem lett „Buchstabenknecht” , a 
betű rabszolgája.

A másik felismerés, amelyről Lutherrel kapcsolatban' legtöbbször 
hallunk a „Was Christum treibt!” elv. Ezzel a reforrriátor a Biblia, főleg 
az Újszövetség könyveit értékelte és mérte. A sola sriptura, mint emlí
tettük, történelmi szükségszerűségből született állásfoglalás volt. A ró
mai katolikus egyház helytelenül alkalmazott hagyományértékelésének

443



ellensúlyozására hirdette Luther a Szentírás mindenekfelettiségét. A. 
„Was Christum treibt!” ezzel szemben teológiai értékelés és ítélet. A so
kat idézett kifejezés összefüggésében így hangzik: „Abban valamennyi 
igaz és szent könyv egyetért, hogy kivétel nélkül Krisztust prédikálják 
és hirdetik. Ez egyúttal valamennyi könyv igaz próbaköve, hogy nyilván
valóan Krisztust prédikálják-e vagy sem .. .  Ami nem Krisztust tanítja, 
az nem apostoli, még ha szent Péter vagy Pál tanítaná. Ugyanakkor, ami 
Krisztust prédikálja, az apostoli, ha mindjárt Júdás, Annás, Pilátus vagy 
Heródes tenné!”

Azt gondolom, mélyebben és helyesebben alig ítélte meg és értékelte 
valaha is a Szentírásnak, mint egésznek és egyes könyveinek a jelentősé
gét. A döntő persze az, hogy Luther az Újszövetségen belül egy érték
mérőt; mércét állított fel, amelyen valamennyi könyv mérendő. Krisztust 
prédikálja-e vagy sem! Ha egy újszövetségi könyv ennek a követelmény
nek megfelel, akkor apostoli, s mint ilyen magától Istentől való. A mér
ték tehát maga az evangélium, amely 'azonban csak az írásból ismerhető 
meg. De ez az írásban megtalálható evangélium, az Írás előtt és írás fe
lett való. Luther ismert szava: „Scriptura sacra sui ipsius interpres” mel
lé feltétlenül odahelyezendő ez is: ,'Scriptura sacra sui ipsius critica” (P. 
Althaus)!

Tehát az Írás nemcsak az önmaga magyarázója, hanem a mértéke is. 
Ez a zseniális felismerés, amely biztosan nem a reformátor éles eszének 
és teológiai tudásának a gyümölcse, hanem felülről adatott megvilágosítás 
eredménye, tette Luther számára lehetővé, hogy egyrészt teljesen az írás 
foglyának tudta magát, másrészt hallatlan szabadsággal olvasta, értékel
te, magyarázta a Biblia egyes könyveit.

Idevonatkozóan főképp az 1522-ben megjelent Újszövetséghez írt elő
szavát szokták idézni, amelyben Luther azt állítja, hogy Jakab levele, 
vagy a Jelenések könyve egyes részeiben ellentmondanak a Szentírás egé
szének, ugyanakkor más újszövetségi könyvet, pl. János evangéliumát, a 
Római levelet különös szeretettel emlegeti. Utóbbiról pl. azt mondja, 
bogy ezt a levelet kívülről kellene tudni és belőle naponként táplálkozni. 
Hogy a „Was Christum treibt!” felismerés mennyire evangélikus sajátos
ság, ez persze kitűnik akkor is, ha összehasonlítjuk Kálvin, fölfogásával 
és tanításával. Kálvinnál a kulcsszó nem az „evangélium"  hanem „Is
ten Igéje”, „das Wort Gottes!” Az ő számára a Szentírás; ezt ő azonosí
totta a Kánonnal, minden vitán felül álló. A Biblia Isten igéjét tartal
mazza, s ezt a Szentlélek diktálta. Ami megíratott az szükséges és elég
séges az üdvösségünkhöz. Hogy életet nyerjünk a törvényhez, a próféták
hoz és az evangéliumhoz kell fordulnunk. Az Íráson, a kánonon kívül 
csak tévedés, ördögi mesterkedés, őrület uralkodhatnak. A Szentleiket 
káromolnánk ha azt hinnénk, hogy valamit tanított, amire nekünk nincs 
szükségünk. A Biblia minden egyes könyve Isten királyi akaratának ins
pirációja és következménye. Talán elég ennyi, hogy lássuk a különbséget 
Luther és Kálvin szentírás-értelmezése között.

3 Mi lett Luthernek ebből a két alapvető felismeréséből? A Szent
írás központi jelentősége az egyház történetében volt volt vitás, értel
mezése azonban már korán eltéréseket mutat. Az Újszövetségben is 
találunk idevonatkozó adatokat. Gondoljunk arra, amit Pál apostol ír: 
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, 
ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. (Galáciai 
levél 1,6) Bizonyára az sem véletlen, hogy az evangélium szó csak egyes
számban fordul elő a Bibliában. Ennek az egy evangéliumnak az értel
mezése és értékelése már nem ilyen egységes. S itt kell rámutatnunk né
hány helytelen értelmezési felfogásra, amelyek közül az egyik ugyan a
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régi időbe nyúl vissza, de hatása nemegyszer a jelenben is érezhető. A 
verbális inspirációra gondolunk, amelyről általában azt állítják, hogy a 
protestáns ortodoxia találmánya, és tkp. nem egyéb, mint kísérlet, hogy 1 

az abszolút tekintélyű Bibliával védekezzenek az abszolút tekintélyű 
pápasággal szemben. Ennek az állításnak a téves voltára mutat rá Prőhle 
professzor egyik előadásában. „A Tridenti Zsinat 1546. április 8. IV. 
szessziójában a Szentírásból és az apostoli hagyományról alkotott dog
mában megállapítja: Az írott és íratlan hagyományokat „magának” 
Krisztusnak a szájából kapták az apostolok, vagy maguktól az aposto
loktól, a Szentlélek diktálása nyomón, mintegy kézről kézre adták to
vább. Nem áll tehát az, hogy a protestáns ortodox teológusok találták ki 
a verbális inspiráció tanát.” A Tridenti Zsinaton valójában az történt, 
hogy amit a római egyház évszázadokon keresztül vallott és tanított, most 
a zsinaton dogmává emelte, amelyet hinni kellett. Íme néhány idézet an
nak szemléltetésére, miképpen vélekedett Róma kezdettől fogva a Szent
írásról. Római Kelemen állítja, hogy a szenf iratok igazak és a Szentlé- 
lektől adattak be nekünk. Alexandriai Kelemen olyan dolgokról szól, 
amiket a Szentlélek a mi üdvösségünkre mondott el. Origenes szerint eze
ket az írásokat maga a Szentlélek írta le. Augusztinus a Szentlélek cso
dálatos írótollát magasztalja. Nagy Gergely pedig a Jób könyvével kap- 
csolatban így nyilatkozik: felesleges azt firtatnunk, hogy ki írta ezt á 
könyvet, hiszen az a bizonyosságunk, hogy a szerző maga a Szentlélek 
volt. A Tridenti Zsinat ezeknek a tanításoknak és felfogásoknak össze
foglalását, dogmává emelését hajtotta végre.

A protestáns ortodoxiát egyrészt a Rómától való elhatárolás, más
részt a rajongókkal való szembenállás vezette arra, hogy a Szentírás ab
szolút tekintélyét hirdesse és követelje. A baj akkor következett be, ami
kor nem elégedtek meg azzal, hogy a Szentírás a Jézus Krisztusról való 
igaz és csalhatatlan bizonyságtétel és tekintélye ebben ismerhető fel, ha
nem a könyv kapott természetfeletti tekintélyt, mégpedig nemcsak teoló
giai mondanivalójában, hanem történeti vonatkozásában is, méghozzá min
den részletében. Nem elégedtek meg azzal a bizonyossággal, amelyre Is
ten igéje vezeti el az embert, hanem biztonságot akartak. E szerint a 
.Szentlélek diktálta a próféták és apostolok írásait, s ezeknek a szent ira
toknak nincs is emberi szerzője, csak íródeákja. Nem nehéz felismerni, 
hogy ez a teológia figyelmen kívül hagyja az Újszövetség történetiségét, 
.■sőt magát az írásban kinyilatkoztatott történeti Jézust is háttérbe állít
ja. Ennek a teológiának a képviselői úgy látták, hogy Isten hatalmát és 
nagyságát azzal mutatta meg, hogy egy tökéletes könyvet íratott meg szá
mukra. S a gyakorlatban ez tkp. azt jelentette, hogy a Szentírásban való 
hit kell hogy megelőzze a Jézus Krisztusban való hitet. Ezt a súlyos té-  
védést egyházunk egyik tanítója ezzel a rövid megállapítással utasí-  
tóttá vissza és érvénytelenítette: Die Bibéi kann nicht mehr, wie Chris- 
tus. A Biblia nem tud többet, mint Krisztus! (M. Káhler) Ez a felismerés  
megóv egyrészt attól, hogy a Szentírásból bálványt formáljunk, és a „meg 
van írva” jelszóval szeretetlenül és szakszerűtlenül szóljunk az igéről, 
másrészt attól is, hogy hitetlennek bélyegezzük azokat a teológusokat, 
akik kritikával közeledtek az Íráshoz. Az ortodoxia elfelejtette, hogy a 
teljes Biblia nem jelenti a Biblia minden könyvét, még kevésbé annak 
minden versét. Tévedésük az volt, hogy a könyvnek hittek és nem Is
tennek. Az isteni kinyilatkoztatás számukra csak múlt, hiányzik a jelen
re való vonatkozás. Ezzel egyidejűen Isten igéje életiszerűségét és eleven
ségét is elveszítette, hiszen az azonos egy könyvvel.

Ennek a teológiai gondolkodásnak tévedése az is, hogy ahol Isten 
cselekszik, ott az embernek csak passzív szerep juthat. Mintha Isten nem
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tudná az emberi értelmet, gondolatot, szolgálatot céljaira felhasználni. 
Prőhle professzor szerint is ez a teológia ellenkezik a reformáció, alapál
lásával, s modern változata a fundamentalizmus, a legreakciósabb pro
testáns körök mentsvára. 

A Szentírás értelmezésének egy másik véglete a történetkritikai mód
szer, amelyről csak röviden szólunk. Nem véletlen, hogy első jelentősebb 
képviselői Franciaországból kerültek ki. A 17., illetve a 18. században már 
többén állítják és bizonyítják, hogy Mózes öt könyve nem származhat 

-Mózestől, mint szerzőtől és kimutatják azokat a forrásokat, amelyekből 
ezek'a könyvek keletkeztek. A történetkritikai módszer a 19. században 
élte virágkorát, amikor irodalmi, történelmi, szövegkritikai módszerekkel 
vizsgálták a Szentírás egyes könyveit és nemegyszer meglepő eredmé- 
nyöket mutattak fel azok keletkezési ideje, szerzője és tartalmi megbíz
hatósága tekintetében. Vitathatatlan érdeme ennek az irányzatnak, hogy 
a kinyilatkoztatás történetiségére nyomatékosan utalt. Isten a történe
lemben cselekedett. De szinte törvényszerű hibája, hogy nem elégedett 
meg az írás eredeti szövegének, hátterének feltárásával, hanem elkezdte 
ezeknek a magyarázatát, s ez lett a veszte. Ugyanis a Szentíráson kívüli 
szempontok kerültek alkalmazásra, s ezek alapján hamis eredmények 
születtek. A figyelem most már nem Isten tetteire és cselekedeteire irá
nyult, hanem azok emberi kihatására és ezzel a maguk akaratát és szem
pontjait kényszerítették a szóban forgó bibliai könyv írójára.

Szinte természetes az is, hogy ez a módszer az evangéliumból min
den csodával kapcsolatos részt kiselejtezett, S a z  „egyszerű evangéliumot” 
szembeállította Pál teológiájával.

Ennek következménye azután nem is lehetett más, mint az evangé
liumok meghamisítása és az evangéliumra adott válasz és döntés elhall- 
 gattatása.

Ha az eddig elmondottakat önmagunkra vonatkoztatjuk, s minden 
teológiai munkának ez is a célja, akkor befejezésül még három tanulsá
got, figyelmeztetést és bátorítást mondhatok el. Az első ismét Luther 
egyik szavával kapcsolatos. Korának teológusaira gondolva így panasz
kodott: „Ezek az emberek jófejűek és jól felkészültek, előadásaik során 
meg is öregedtek, de Krisztusról semmit sem értettek meg, mert megve
tették a bibliát s egyikük sem olvasta azt a hitnek gyakorlására, hanem 
tudományos felismerések céljából, mint valamilyen történelmi könyvet.” 
Felette komoly szavak, amelyek attól óvnak, hogy a Szentírásban csu
pán, vagy elsősorban történelmi könyvet lássunk, amelyet érdemes és 
érdekes tanulmányozni s n egfeledkezünk arról, hogy a hitünk gyakor
lására is adatott. Olvassuk, betűzzük, imádkozzuk így is Istennek ezt a 
nagy ajándékát. A történetkritikai iskola egyes képviselői csupán anya
got látták a biblia egyes könyveiben és tudósításában, melyet vizsgál
ni, értékelni, magyarázni és kritizálni kell, s közben megfeledkeztek ar
ról, hogy az írásban Isten maga szól és szólít — és döntés elé állít! Lu
thernál látjuk ezt is nagyon világosan, amikor ő a teológiai tudományok 
doktora, nemegyszer éles kritikával olvasta az Írást —, de Krisztus felől 
— ami azt jelenti, hogy ugyanakkor önmagát a Szent írás által Isten íté
lete és vádja alatt tudta magát. Ez az oka annak, hogy olyan alázatos 
is tudott lenni, amilyen éppen volt. Tegyük fel a kérdést: Merünk-e a 
bibliánkkal egyedül maradni. Teljesen egyedül, kommentár és szótár, út
mutató és leszakítós naptár (!) nélkül? Egyedül Isten előtt, aki maga te-
szi fel a döntő kérdést: Hiszel-e az Írásoknak? luther előbb említett ag
godalma, úgy gondolom — ma is — sajnos -— időszerű.

Második megjegyzésünk: Jézus Krisztus igazsága, munkája és szol
gálata nagyobb, átfogóbb, mint ahogyan azt az evangéliumban megtalál-
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juk. Az út világos: A Szent Lélek az Írásból vagy által az Evangélium
hoz vezet, ez pedig az élő Jézus Krisztussal szembesít, de ez az élő Jézus 
Krisztus minden korban és minden nemzetség számára más és több, mint 
volt az előbbi időben.

Már 40 évvel ezelőtt tanította P. Althaus: Jesus wird in jedem Gesch- 
lecht ein neuer! S valóban, igazságának és szolgálatának mindig egy-egy 
új oldalát láttatja 'meg egy-egy kor keresztyénéivel s így túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy a keresztyénségben, ami végeredményben a gyüleke
zetét jelenti számunkra, ez az élő Úr teljesebben és gazdagabban van je
len, mint az Üjtestámentomban! Hogy ez valóban így van, annak mi is 
tanúi lehetünk. Ez persze nem mond ellene annak, hogy Ö tegnap, ma és 

 mindörökké ugyanaz. Ellenkezőleg! Ebben az értelemben szólhatunk ma 
erőteljesebben, mint annak előtte Jézus Krisztusról a Szolgáról, aki hi
tünk szerint, ma sokkal buzgóbban és hűségesebben szeretné egyházát a 
szolgálatban látni és abban megáldani, mint valaha!

Végül: az igehirdetés mai legcélszerűbb formáját valaki ebben a szó- 
ban jelölte meg: Tanevangélizáció. (Lehrevangelisation) Ez a kifejezés 
az angol William Barclaytól való, aki vele kapcsolatban ezt mondja: „Ko
runk evangélizációs munkájának eredménytelensége azzal is magyaráz
ható, hogy az az embert csupán érzelmében szólította meg s nem volt 
tekintettel az emberi értelemre. A hit kudarca nemegyszer abból adó
dik, hogy lusták vagyunk gondolkodni. Komolyabban kell venni a gyü
lekezet tanítását. Az egyház igen drága árat fizetett azért, hogy ezt ti. a 
tanítást a maga idejében elmulasztotta.” Ezért kerül sor újabban mind 
több gyülekezeti munkában a tanevangélizációra, amely nemcsak az em
ber érzőimét, s elsősorban nem azt, hanem az egész embert szólítja meg, 
értelmével együtt, hiszen az igazi megtérés magában foglalja értelmün
ket is. — örvendetes, hogy egyházunkban is ez a felismerés kap nemcsak 
hangot, de gyakorlatot is. — Isten nekünk az Evangéliumban drága kin
cset adott, ezt nem múlta felül semmi még és nincs is, ami felérje! Az 
arany értékjelzés nélkül is kincs, de ha sárgarezet vonunk be s látunk 
el régi értékjelekkel, ez bizony hamisítás. Ettől kíméljen meg minket az 
egyház Ura!

Weltler Ödön
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Könyvszemle
Szimbólumok, párkapcsolat, szenvedély-betegségek

Manfred Lurker (szerk.): Wörterbuch der Symbolik. Kröner Verlag, 
Stuttgart, 1979. 686. oldal, zsebformátum. Tág horizontot nyit az iroda
lom, zene, képzőművészet, vallás, bölcselet, ősi kultúrák és modern tu
dományágak, pl. a lélektan és a szociológia területeire. Személyek élet
művével is behatóan foglalkozik, ha azok a szimbólumok értelmezésé
ben jelentősei alkottak (C. G. Jung, Paul Tillich stb.); ugyanez fokozot
tan áll szellemi áramlatokra, irányzatokra, kultuszokra, a misztériumok
tól a reformáción keresztül a szürrealizmusig. Ez az átfogó szemlélet 
különösen is segíthet lelkészeknek széles és mély összefüggésben látni 
vizsgálódásuk tárgyát, észrevenni elhanyagolt aspektusokat (pl. teológiai 
összefüggésekben) s azok integrálásával gazdagabbá, életszerűbbé tenni 
szolgálatukat. S a szimbólumok hordozta értékek nem maradnak hálát
lanok.

Jürg Willi: Die Zweierbeziehung. Rowohlt Verlag, Reinbek/Ham- 
burg. 1975 óta már 10 kiadásban, 90 ezer példányban jelent meg a pár- 
kapcsolatok jellegzetességeinek, nehézségeinek kutatásában méltán új
donságnak számító mű. Elsősorban a házasságot tartva szem előtt vizs
gálja a feszültségek okait, a zavarok jellegét, s tisztázási-megoldási mo
dellekkel igyekszik szolgálni, éspedig nem szakembernek is érthető nyel
ven, sok példával, szemléletesen. Centrális fogalma a kollúzió: a part
nerok bevallatlan, gyakran tudattalan „összjátéka” (collusio), melyet kö
zös szorongásaiknak és bűntudataiknak elhárítására és legyűrésére hoz
nak színre s tartanak fenn és ami által elkerülhetetlenül kapcsolatban 
érzik magukat egymással. Az 1934-ben született szerző abban is modern, 
ahogyan rámutat a házassággal kapcsolatban álmodern ellen-tabuk és 
újmódi elhárító mechanizmusok nem éppen áldásos szerepére.

Therapie der Zweierbeziehung címmel jelent meg 1978-ban ennek a 
folytatása, ami a korábban kifejtett kollúzió-elmélet alkalmazása. A pár 
kétszemélyes színjátékát „gyógy-háromszöggé” igyekszik alakítani a te
rapeuta. Ebben a dramatikus jelenet-szerűség olyan szerves szerepet ját
szik, hogy pl. a könyvnek közel felét egy pár-terápia videó-jegyzőköny
vének ismertetése teszi ki. (A két könyv 287/377. oldal.) Lelkigondozó
nak is jó iskola.

Raymond Battegay: Vom Hintergrund der Süchte. Blaukreuz-Ver- 
lag. Barmen, 1978. 96. oldal. A szenvedély-betegségek hátterét vizsgálja 
a bázeli pszichiáter-professzor, tömörítetten, de nem szakembernek is 
érthetően, kezdve a szenvedélyszerű ösztön-elfajulásokon (pl. klepto- és 
pirománia) a mértéktelen dohányzással, majd alkohol-függőséggel foly
tatva a különböző kábítószerek élvezetéig. Igen érdekes szemléletesség
gel mutatja be ezeknek az ön- és közrongálási modelleknek főleg miliő
lélektani kulisszáit, tipizálva a megjelenési formákat. Hallatlanul meg- 
gondolkoztató valamelyes betekintést nyerni ezekbe a többé-kevésbé rej
tett̂  összefüggésekbe, hogy egyrészt kigyógyuljunk itt-ott megtapadó kle
rikális fölény-illúzióinkból, másrészt pedig mind jobban ráébredjünk 
társadalmi szolgálatunk szükségességére. (Egyébként a Blaukreuz Verlag 
tudományos szempontból is nagyon igényes publikáló munkát végez, 
impozánsan modernizált hagyományainak megfelelően főként az alko
holizmus elleni küzdelem jegyében.)
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Egyháztörténeti évfordulók

A francia szekularizációról
Az egyház és állam szétválasztása, 1905.

A francia egyházpolitika alapja a századfordulóig a Napóleon idejé
ből való, 1801-es konkordátum volt. Napóleon bukása után a visszatért 
Bourbonok támogatásával Franciaországban a római katolikus egyház 
egyre nagyobb hatalomhoz, befolyáshoz jutott. XVIII. Lajos idejében 
(1814—1824) az új alkotmány, a Charte a katolicizmust államvallásnak 
nyilvánította, és újra megkezdődött a protestánsok üldözése. Amikor 
X. Károly idejében (1824—1830) a júliusi forradalom a Bourbonokat 
megbuktatta, és az Orleans-i családból való Lajos Fülöp polgárkirályt 
(1830—1848) ültette a trónra, a római katolicizmust már nem az állam, 
hanem csak a többség vallásának nyilvánította.

Az 1848-as februári forradalomban, a második köztársaságban meg
gyengült a katolikus egyház hatalma.

III. Napóleon, majd Mac Mahon vezetése alatt ismét érvényesült a 
klerikális befolyás, azonban, amikor a liberális ellenzék hatalomra ju
tott, ezt rendeletekkel korlátozták. X. Pius makacssága és ellenkezése 
váltotta ki 1905-ben — 75 évvel ezőltt — az egyház és állam szétválasz
tásának törvényét, amely megszüntette az 1801-es konkordátumot.

E törvény rövid tartalma:
1. A francia köztársaság biztosítja a lelkiismereti- és vallásszabadsá

got, de az egyházakat anyagilag nem támogatja. A vallást magánügynek 
tekintette.

2. Az egyházi vagyont az állam leltározta, és a tisztán vallásos célo
kat szolgáló ingatlanokat hagyta meg egyházi tulajdonban. A 20 évnél 
tovább szolgált, ill. 45 évnél idősebb lelkészek élethosszig tartó nyugdíjat, 
a fiatalabbak pedig végkielégítést kaptak.

3. A templomokat, istentiszteleti helyiségeket az állam állandóan és 
díjmentesen engedte át használatra, a püspöki palotákat és lelkészlakáso
kat pedig ideiglenesen, később pedig csak bérleti díj fizetése mellett.

4. Minden községben, városban már 15, sőt, a kisebb helyeken már 
= állampolgár alkothatott „kultuszegyletet” , gyülekezetei, adományokat 
gyűjthetett, a lelkész stólát elfogadhatott, de a közösség vagyont csak 
meghatározott mértékben gyűjthetett.

5. Istentiszteleti célokra szolgáló helyiségekben tilos volt politikai 
Ssszejöveteleket tartani, és akik a politikai hatóság ellen izgattak, 3 hó
naptól 2 évig terjedő börtönnel büntethetők voltak.

Amerika után Franciaországban így jött létre másodikként az állam 
és egyház szétválasztásának egyházpolitikai rendje. A politikai katoliciz
mus így szenvedett vereséget a kialakuló modern gondolkodással szemben.

Dr. Barcza Béla



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 béküldeni, 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.
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