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Négyszázötven éves 
az Ágostai Hitvallás

Dr. Káldy Zoltán:

Hitre, hitvallásra ás diakóniára 
hív az Ágostai Hitvallás

Az Ágostai Hitvallás 450. jubileumán a Deák téri templomban elhangzott
előadás

Az Ágostai H itvallás 450. évfordulóján Istennek adunk  hálát, hogy 
az egyház reform ációját választo tt eszközein keresztül elindította. H álát 
adunk L uther M ártonért, aki Isten Szentlelkének vezetésével az evan 
géliumot ú jra  felfedezte és annak  világosságában és erejével a felism ert 
igazság érvényesüléséért harcba szállt. H álát adunk, hogy négy és fél 
évszázaddal ez előtt atyáink Isten  á ltal m egm utatott és a reform áció 
népe által elfogadott igazságról Ágostában, a birodalm i gyűlésen ország
világ előtt tanúságot tettek. H álát adunk, hogy az Á gostában elhangzott 
h itvallás évszázadokon át visszhangzott és mind az öt kontinens népei
nek széles rétegeiben elfogadásra talált. H álát adunk, hogy a reform áció 
m agyar földre is m egérkezett, i t t  gyökeret vert és nem csak hitbeli m eg
ú ju lást hozott, hanem  a reform ációban ú jra  felfedezett evangélium  az 
évszázadok v ihara iban  gyakran m egtartó  erőnek bizonyult az idegen 
uralkodók és sa já t u ra i által elnyom ott nép szám ára. H álá t adunk, hogy 
az Ágostai H itvallás is jó szolgálatot végezhetett a hazai evangélikusság 
életében és annak  talajából kinövő költők, írók, tudósok, művészek, pe
dagógusok és politikusokon keresztül jó  gyümölcsöket te rem hetett egész 
népünk szám ára, a  társadalm i, a ku ltu rá lis és politikai élet területén. 
M indezekért legyen áldott a tö rténelem nek és az egyháznak Ura.

A z akkori történeti helyzet kih ívása
Az Ágostai H itvallás egy égető belpolitikai, egyházpolitikai és kü l

politikai helyzetben született. Egy tö rténeti helyzet adta kihívás sürgette 
annak lé trejö ttét. Ez még akkor is így van, ha m agának a  reform ációnak 
belső ügyei is egyre inkább igényelték az evangélium  világosságában fel
ism ert igazságok átfogóbb összegezését. M indenesetre azok, akik ak á r  a 
m últban, a k á r  a jelenben, a k á r  külföldön, akár hazai földön a tá rsad a l
mi és politikai kérdésekben való állásfoglalás elől az Ágostai H itvallás
hoz m enekülnek, attó l a közéletből, a v ilág problém áitól való m enekülés
re  tám ponto t nem  kapnak, sőt inkább arra  h ív ja őket az Ágostai H it
vallás, hogy sa já t koruk egyházi, társadalm i, politikai, ku ltu rá lis és er
kölcsi k ih ívásaira , égető kérdéseire feleletet adjanak, hiszen maga ez a 
H itvallás is ilyen kérdésre adott feleletet.
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Mi volt tehát a történeti helyzet kihívása 1530-ban a reformáció népe 
számára?

A  Szentírásban Isten  bűnbocsátó szeretetéről és üdvözítő kegyelm é
ről szóló evangélium ot ú jra  felfedező L u ther 1517. október 31-én a  w it
tenbergi vártem plom  a jta já ra  kiszögezte 95 tételét és ezzel elindult a v i
lágtörténelem  egyik nagy folyam ata, a reform áció, am ely elsősorban az 
egyháznak a Szentírásnak megfelelő m egújulását szorgalm azta, de meg
voltak társadalm i k ihatásai is, am ennyiben antifeudális társadalm i-poli
tikai jellege is volt. A 95 tétel futótűzként te rjed t el szinte néhány héten 
belül Németországban, de annak határa in  tú l is. Nagy töm egeket moz
gatott meg. Sokan csatlakoztak a reform áció mozgalmához. X. Leó pápa 
L uther ellen átokbullát adott ki. V. K ároly ném et-róm ai császár megidéz
te  L u thert a worm si birodalm i gyűlésre 1521-ben. És ekkor tö rtén t bi
rodalm i gyűlési szinten az első kihívás, az első megkérdezés. Ebben az 
esetben még csak egy személyben, L utherhez szólt ez a  kihívás. K ét k ér
dést kapott: először: elism eri-e az ott bem utato tt könyveket a  magáénak, 
másodszor, hogy visszavonja-e azok ta rta lm á t?  Az első kérdésre h a tá 
rozott igennel válaszolt, a  m ásodik kérdésre a birodalm i gyűlés követ
kező nap ján  válaszolt. K ijelentette, hogy visszavonni sem m it nem  akar 
és nem  is tud, ha csak a Szentírásból vagy világos észokokkal meg nem  
győzik. így felelt a k ih ívásra Luther. Viszont három  héttel később m eg
je len t a „wormsi ed ictum ”, kim ondta L u th erra  a birodalm i átko t azzal, 
hogy senki ne adjon neki ételt, italt, szállást és aki őt elfogja, szolgáltassa 
ki a hatóságoknak.

A következő kilenc évben N ém etországban két tábor a laku lt ki, a 
reform áció híveinek és a katolikusoknak tábora. Ezek m ár katonai szem
benállást és szövetséget is jelentettek.

Közben folyt a török előrenyomulás, am ely veszélyeztette Európát. 
A mohácsi csata u tán  II. Szulejm án szultán 200 000 főnyi sereggel indult 
Bécs ellen. E h ír h a lla tá ra  VII. Kelemen pápa kibékült korábbi ellenfe
lével, V. Károllyal és 1530-ban császárrá koronáztatta. H elyreállt a trón 
és o ltá r szövetsége. A császár ekkor hata lm ának  tetőpontján volt, hiszen 
legyőzte Spanyolországot és Franciaországot is. Ügy látta, hogy további 
tervei érdekében és a közeledő török veszedelem  m iatt pacifizálnia kell 
Németországot, ami közelebbről azt je lentette, hogy vissza kell állítania 
a vallási egységet, vagy ahogy ő m ondta „m indenkinek az egy K risztus 
uralm a alatt kell lennie.”

Ezért hívta össze az augsburgi birodalm i gyűlést 1530-ban. Felszó
líto tta  a reform áció m ellett és a reform ációval szembenálló választófe
jedelm eket, fejedelm eket és a birodalom  többi rendjét, hogy ad ják  elő 
vélem ényüket a vallás dolgában. Ez m indkét oldalnak szólt. Ez volt tehát 
a m ásodik kihívás, am ely azonban m ár nem csak egy személynek, L u ther
nak szólt, hanem  egy közösségnek, a  reform áció népének.

Az evangélikus tan ítás lényegét M elanchthon Fülöp foglalta össze a 
korábbi m arburgi, schw abachi és torgaui cikkek alapján. Az ira to t ném et 
és la tin  nyelven kellett elkészíteni.

A hitvallás felolvasása június 25-én tö rtén t a püspöki palota 200 
személyt befogadó term ében a  nyilvánosság kizárásával. A nagy"m eleg 
m iatt azonban ki kelle tt nyitni az ablakokat és így azt nagy tömeg 
hallgathatta. A ném et szöveget olvasta fel C hristian Bayer szász kancel
lár. Ezzel m egtörtént a  kih ívásra a feleletadás. A 28 cikkelyből álló h it
vallás két órán keresztül folyó deklarálása egyedülálló, történelm i je len 
tőségű alkalom  volt a rra , hogy a reform áció hívei ország-világ elő tt ki-
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nyilvánítsák  evangélium i h itüket és meggyőződésüket. A h it m egvallása 
m egtörtént. A császár cáfolatot (Confutatio) készíttetett, m a jd  elvetette az 
Ágostai H itvallást és kim ondotta, hogy a reform áció híveinek vissza kell 
térn iük  a katolikus egyházba. Ekkor ír ta  meg M elanchthon az Ágostai 
H itvallás Védelmező iratát, az Apológiát, m elynek felolvasását a császár 
nem engedélyezte. Azután hosszú és véres út vezetett odáig, hogy állam i 
szinten is elism erjék  az Ágostai H itvallást.

Történelm i dokum entum  vagy más is?
Az Ágostai H itvallás 450 éves évfordulóján felvetődik az a kérdés, 

hogy mi szám unkra  ma ez a  H itvallás? K ezdhetünk-e m ég valam it vele 
egy olyan helyzetben, am ely tökéletesen más, m in t az 1530-as évek körül 
volt, m ert azt m indenki világosan látja , hogy 1980 az nem  1530! Azóta 
visszafordíthatatlan  teológiai, kulturális, tudományos, politikai, technikai, 
ökonómiai és ökum enikus fejlődésen m ent és megy á t a v ilág és benne az 
egyház is. Nem  kell e az Ágostai H itvallást csupán egy történeti vagy 
éppen egyháztörténeti dokum entum nak tekinteni, am ely csupán in fo rm á
ciót ad arról, hogy a XVI. század közepén élő evangélium i) hitű, teh á t a 
reform ációhoz csatlakozó em bereknek mi volt a vélem ényük többek kö
zött Istenről, az eredendő bűnről, az Isten Fiáról, a megigazulásról, az 
egyházi szolgálatról, az egyházról, a keresztségről, az úrvacsoráról, a vi
lági dolgokról és a többi akkor felvetődő kérdésről. Sőt, h a  tovább ak a r
juk  élezni a kérdést, azt is m ondhatjuk, hogy egy adott történeti hely
zetben vetődtek fel ezek a  kérdések, m a azonban más a történeti helyzet 
is, meg a kérdések is, így azu tán  nincs m it kezdeni az Ágostai H itvallás
sal.

Meggyőződésem szerint helytelen úton járunk, ha mi kezdjük valla tn i 
a  XVI. században keletkezett Ágostai H itvallást, hogy m it tud nekünk  
még m ondani. A helyes m agatartás az, h a  hagyjuk az Ágostai H itvallást 
kérdezni: tud tok-e még hallgatni rám? A kérdés tehát nem az, hogy 
tud-e az Ágostai H itvallás hozzánk beszélni, hanem  az, hogy tudunk-e mi 
hallgatni rá.

A rá-hallgatáshoz az szükséges, hogy elolvassuk. A zután am it „ki
hallunk” belőle, azt szem besítsük azokkal a kérdésekkel, am elyekre itt 
és most, egy más történeti helyzetben nekünk kell felelnünk. Hadd ves
sem fel há t így a kérdést: hallgatva az Ágostai H itvallásra hova és m ire  
hív itt és ma bennünket?

A z Ágostai Hitvallás — K risztushoz hív
Sokan az t állítják , hogy az Ágostai H itvallás középpontjában a „m eg- 

igazulás”-ról szóló IV. cikk áll, a  többi 27 cikk csak ezt öleli körül, több 
oldalról azt v ilág ítja  meg. Ezt én nem  hiszem. Nem csak azért, m ert 
a megigazulásról szóló cikk mindössze 9 sor a la tin  szövegben és 14 sor 
a ném etben, hanem  azért sem, m ert a megigazulás az Ágostai H itvallás
ban úgy szerepel, m int egy — noha igen nagy — ajándék  azok között, 
am it a h it á ltal K risztusért elnyerünk. Ilyen ajándékok a bűntől, ha lá l
tól, ördög hatalm átó l való szabadulás, a bűnbocsánat, az örök élet, az 
hogy Isten gyerm ekei lehetünk.

Az a meggyőződésem, hogy az Ágostai H itvallás kellős közepe m agá
nak Jézus K risztusnak a szem élye és váltságm űve. M inden rá  m u ta t és 
valam iképpen azt akarja  elm ondani, hogy ki ő nekünk, m it te tt é rtünk , 
hogy szolgál nekünk.

A m egigazulásról szóló cikkben is éppen ezen van a hangsúly: „az
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em berek nem igazulhatnak meg Isten színe elő tt a sa ját erejükből, tu la j
don érdem eik vagy cselekedeteik alapján, hanem  ingyen, K risztusért 
(propter C hristum )” ha Isten kegyelmébe fogadja őket és m egbocsátja 
bűneiket a K risztusért, ki halálával elégtételt adott bűneinkért. „Többször 
ism étli a H itvallás a  különböző cikkekben, hogy K risztusért nyerünk  ke
gyelm et.” Hamis úton járóknak  m ondja azokat, akik  „m egvetik K risztus 
érdem ét, kegyelmét, és Krisztus nélkül, em beri erővel keresik az u ta t 
Istenhez” (XX. cikk). „Krisztus által van kegyelmes A tyánk.” A Szentírás 
„K risztust állítja  elénk közbenjáróul, engesztelésül, főpapul és szószó
lóul”. Öt kell segítségül hívnunk m inden ügyünkben (XXI). Igen, K risz
tus áll az Ágostai H itvallás középpontjában és Őhozzá hív ez a H itvallás.

Nem  akárm ilyen Krisztusról vall az Ágostai H itvallás, hanem  arról 
a  Krisztusról, aki legbensőbb lényege szerin t szoros viszonyban van a v i
lággal, sőt a: világért és: az: emberért: végezte és végzi szolgálatát. Már 
az óegyházi h itvallások is, nevezetesen az Apostoli H itvallás, a Niceai 
H itvallás és az A thanásiusi H itvallás is egyértelm űen szól K risztus é r
tünk  hozott áldozatáról, de az Ágostai H itvallás egy bizonyos irányban, 
tendenciózusan értelm ezi ezeket a h itvallásokat és bizonyos hangsúly 
eltolódást eszközöl, am ikor Krisztusról beszél. Az Ágostai H itvallásban a 
hangsúly K risztus emberségére és az em berért való szolgálatára esik. 
A harm adik  cikkben, am ely „Az Isten F iáró l” szól, négyszer fordul elő a 
„hogy” kötőszó — a la tinban  az „ú t” — és m inden esetben azért, hogy 
hangsúlyozza: Jézus az em beren akart segíteni azzal is, hogy em ber lett 
és azzal is, hogy m eghalt és feltám adott. „M agára vette az em beri te rm é
szetet, hogy isteni és em beri szétválaszthatatlanul összekötve egyetlen 
személyben legyen” . . .  valóságosan szenvedett, keresztre feszítettetett, 
m eghalt és eltem ettetett, hogy kiengesztelje irán tunk  az A tyát és áldo
za ttá  legyen az em berek m inden elkövetett b ű n é é r t. . .  felm ent a m eny- 
nyekbe, hogy országoljon és uralkodjék  m inden terem tm ényen és m eg
szentelje a benne hívőket, a Szentlélek által, elküldvén Öt szívünkbe, 
hogy vezesse, vigasztalja, megelevenítse őket és megvédelmezze az ördög 
és a bűn  hatalm a ellen.”

Ahhoz a K risztushoz hív az Ágostai H itvallás, Aki m indent m egtett 
az em ber üdvösségéért és földi életének szabadságáért, békességéért és 
szépségéért. Egyben hív a  H itvallás ennek a K risztusnak a követésére, 
életének életünkben való hatalom ra ju tására .

Ezzel összefüggésben kell kim ondanunk, hogy az Ágostai H itvallás 
úgy tesz vallást K risztusról, m int aki m aga az „igazság”. B ár az Ágostai 
H itvallás 28 cikkben foglalja össze h itünk  igazságait, de ezek a cikkek 
m indenestől K risztusra m utatnak, m in t az igazságra. Ez azt is jelenti, 
hogy nekünk evangélikusoknak az igazság nem  a hitcikkek vagy dogmák 
sorozata és összessége, rendszere, nem teológiai tételek láncolata, hanem  
m aga K risztus és a Róla szóló evangélium i bizonyságtétel. Ahhoz a K risz
tushoz hív m a is az Ágostai H itvallás, „aki út, igazság és élet” és aki h a
lálosan szerette és szereti az em bert, hiszen érte le tt em berré és érte 
h a lt meg. De itt  kell a mi korunkban továbblépnünk. Ha az Ágostai 
H itvallás szerkesztői ind ítást éreztek arra, hogy az egyetemes keresztyén 
hitvallásokat értelm ezzék, átfogalm azzák a sa já t koruk szám ára és így 
em elték  ki K risztusnak a világért és az em berért végzett szolgálatát, ne
künk  a rra  van indításunk, hogy Jézus személyéről úgy tegyünk bizony
ságot ma, m int Diakonosról, aki hata lm át nem  uralkodásban, hanem  a 
szolgálatban gyakorolja.

Ez a Diakonos, Szolga Krisztus az Öt követőket szabaddá teszi arra, 
hogy szolgáljanak m inden em bernek és együtt m unkálkodjanak m inden
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em berrel vallásra, világnézetre való tek in te t nélkül az em berek lelki és 
anyagi előrehaladásáért, boldogulásáért. Hiszen Ö m aga is m inden em 
berhez odafordult és m indenféle form ában segített rajtuk .

A z Ágostai H itvallás — az evangélium  megbecsülésére és megbecsü
lésére és hirdetésére hív

L uther 95 tételének 62. pon tja  így hangzik: „Az egyház igazi kincse 
az Isten kegyelm ének és dicsőségének legszentebb evangélium a”. Igazuk 
van azoknak, akik  azt m ondják, hogy a 95 tétel ebben a vallástételben 
éri el csúcspontját. Az evangélium ban ta lálta  meg L uther a keresztyén 

h it és élet forrását.
De mi is ez az evangélium ? Mi annak  a ta rta lm a? Így m ondja ezt az 

Ágostai H itvallás V. cikke: „Ő tám aszt h ite t — ahol és am ikor Istennek 
tetszik — azonban, akik h a llják  az evangélium ot: azt tudniillik, hogy 
Isten nem  érdem eink m iatt, hanem  a K risztusért fogadja el azokat, akik  
hiszik, hogy K risztusért kegyelm et nyernek."  Az evangélium  veleje és 
közepe teh á t az, hogy Isten igazsága ajándék. Ingyen ajándék  a bűnös 
em ber szám ára. Az Ágostai H itvallás többszörösen is hangsúlyozza ennek 
az evangélium nak nagy jelentőségét. Szól arról, hogy a h it is az evangé
liumból fakad  és azon keresztül kap juk  a Szentlélek a jándékát is és a r
ról is, hogy az egyház egyik ism ertetőjegye éppen az, hogy abban az 
„evangélium ot tisztán tan ítjá k ”, de még azt is m ondja, hogy „az egyház 
valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium  ta n í
tásában és a szentségek kiszolgáltatásában.” Igen, az Ágostai H itvallásban 
ú jra  és ú jra  előjön és hangsúlyt kap az  evangélium.

Ennek h irdetésére és a szentségek kiosztására rendelte Isten az egy
házi szolgálatot, m ert az evangélium ot hirdetni kell, nem  konzerválni. 
Ezt az evangélium ot kell a  mi időnkben is h irdetnünk  azoknak az em 
bereknek, ak ik  a tudom ányos-technikai forradalom  korában  hatalm as 
társadalm i, gazdasági és politikai változások idejében, hazai vonatkozás
ban a mi társadalm i rendünkben élnek és azt építik.

Ez az evangélium hirdetés nem csak üdvösségünket m unkálja, hanem  
em bertársainkhoz, népünkhöz való viszonyunkban is gyümölcsöt terem . 
Hiszen, ha megigazulásunk, üdvösségünk Isten ajándéka K risztusért, a k 
kor m inden  erőnk felszabadul em bertársaink javára, az ő boldogulásuk 
előmozdítására. Ez egyenesen következik az ingyen, kegyelemből kapott 
megigazulásból. Ezért ahol valóban evangélium ot h irdetnek és azt va ló
ban m eghallják, ott áldozatos és szorgos m unka fo ly ik  az emberért, a 
népért, a társadalomért. Így függ össze egyházunk diakóniai teológiája a 
m egigazulásunkról szóló tanítással.

A z Ágostai H itvallás — hitre hív
A z  Ágostai H itvallás cikkei egy belső rendet tükröznek. Az egyes 

cikkek a h itrő l szóló tanítás és vallom ás körül helyezkednek el. A h it az 
a rendező erő, am ely nem csak sorolja a különböző cikkeket, hanem  
am ely végső soron valam ennyi cikkből kisugárzik.

A hitrő l ilyen kijelentéseket tartalm aznak  a cikkek: „A keresztyén 
tanítás főtétele és sum m ája” (XXVIII). „A hitről szóló tan ításnak  kellene 
a fődolognak lennie az egyházban” (XX). „Nagy szükség van  rá, hogy 
ragaszkodjunk az evangélium  főüzenetéhez, a kegyelm et a K risztusba 

vetett hit á ltal kap juk .”
Az egyházat is úgy írja  le az Ágostai H itvallás, m int az „igazán hi

vők közösségét.”
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De miféle h itről beszél az Ágostai H itvallás? Talán egyházi tan té- 
telekben, dogm ákban való hitről. Ezt m ondja erről a XX. cikk: „A hit 
nem  bibliai történet puszta ism eretét jelenti, hanem  olyan h ite t jelent, 
am ely nem csak a tö rténete t m agát hiszi, hanem  a történet eredm ényét is, 
vagyis azt, hogy K risztus által m ienk a kegyelem, igazság és bűnbocsá
nat.”

De így is m ondhatjuk : a h it eltekintés önm agunktól és teljes biza
lom Krisztusban.

Tegyük m indehhez még azt is, hogy a  h it — ha valóban hit — nem 
lehet más, m int szem élyes. A hivő személyesen áll az Isten előtt és sze
m élyesen hisz Benne. A hitnek ezt a személyes jellegét nem  lehet meg
kerülni. Helyettem m ás nem  hihet. H add idézzem Niem öller M ártont, 
aki nem rég ezt m ondta: „Úgy gondolom az egyháznak ú jra  kell gondos
kodnia arról, hogy a  gyülekezet megértse, m i a  h it és hogy é lje  is a h i
te t”.

Az Ágostai H itvallás 450. évfordulóján valóban meg kell tanu ln iuk  
evangélikus egyházunk tagjainak, hogy m a nem  élhetünk meg bibliai 
tö rténetek  ism ételgetéséből, őseink, reform átoraink, gályarab ja ink  hő
siességének és hely tállásának  emlegetéséből, a tradíció érzéséből, á török
lődött kegyességből, hanem  csakis Jézus K risztusba vetett személyes és 
valóságos hitből. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a diakóniát sem 
tud juk  végezni e nélkül a  valóságos hit nélkül sem az egyházban, sem 
a társadalom ban. A h it a  hajtó  ereje a diakóniának.

A z Ágostai H itvallás — hitvallásra hív
Az Ágostai H itvallás 1530-ban a reform ációhoz csatlakozó gyüleke

zetek felelete volt egy m eghatározott tö rténeti helyzetben azokra a k ér
désekre és kihívásokra, am elyek ott és akkor a legaktuálisabbak voltak. 
Ezek a feleletek nem  egyszerű vélem énynyilvánítások voltak vallási kér
désekben, hanem  a nagy nyilvánosság elő tt kinyilváníto tt vallomások, 
hitvallások, am elyek á ttö rték  a birodalm i gyűlés term ének falait, év
századokon keresztül hangzottak, egészen a m ai napig.

H a mi ma ezekhez a hitvallásokhoz alapvetően ta rtju k  m agunkat, 
ez még nem  jelenti azt, hogy mi egy valóságos hitvalló egyház vagyunk, 
legfeljebb azt m ondhatjuk, hogy egy hitvallásos, vagyis a hitvallásokhoz 
ragaszkodó egyház vagyunk. Aktív hitvalló  egyház akkor vagyunk és le
szünk, ha itt és m ost abban a történeti helyzetben, am elyben most va
gyunk, valljuk  meg h itünket Jézus K risztusban m int Ű rban és Szolgá
ban és ebből a hitből folyóan és attól m eghatározottan  adunk feleletet 
m a azokra a kérdésekre, am elyek az egyházban és a  világban m a kihívó 
kérdések.

B árm ennyire jelesek és alapvetőek m a is szám unkra azok a felele
tek, am elyeket a reform áció egyházai 450 évvel ezelőtt adtak, m a nem 
élhetünk  meg abból, hogy a mai kérdésekre azokat a feleleteket ism étel
getjük, am elyeket atyáink  akkor adtak. A mi kérdéseinkre m a nem  fe
lelhet M elanchton Fülöp. Ma sok tek in te tben  mások a  kérdések és ép 
pen azért azokra nem  lehete tt 1530-ban feleletet adni.

Az Ágostai H itvallás ma hív a hit m egvallására, tehát vallástéte lre  
az egyház és világ nagy kérdéseiben. Azt kell vallani, hogy itt  és most 
kicsoda szám unkra az Isten, ki nekünk K risztus, hogy segít ma  ra jtunk  
a Szentlélek. Mi szám unkra ma Isten igéje. Mit je lent m a K risztust kö
vetni. Mi következik m a abból, hogy kegyelemből igazulunk meg hit á l
tal. Mit je lent ma  szeretni. Mit je lent ma  a keresztyén reménység. Mik az
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egyház ism ertető  jegyei ma. M it je lent az egyház szolgálata a világban, 
a társadalom ban. Hogyan viszonyulunk a világhoz, am elyben élünk. Mit 
jelent a  diakónia a politikai, társadalm i és ku ltu rá lis életben és nem zet
közi összefüggésekben. Evangélikus egyházunk az elm últ három  és fél 
évtizedben számos kérdésben m egvallotta hitét, de ezt tovább kell foly
tatnunk. Nem állhatunk  meg.

V ilágunk kihívó kérdéseire is válaszolnunk kell. Nem m aradhatunk  
ném ák, valam iféle előkelő semlegesek, az esem ényeken kívülálló vagy 
felette álló bölcs megfigyelők korunk  égető kérdései között. Ü jra és ú jra  
állást kell foglalnunk, a h itünket meg kell vallanunk  a következő k é r
désekben: háború  vagy béke, kizsákm ányolás vagy igazságosság, szocia
lizmus vagy kapitalizm us, gazdasági elnyomás vagy igazságos nemzetközi 
gazdasági rend, éhség vagy kenyér egyenlő elosztása, fegyverkezés, n u k 
leáris fegyverek, rakéták , vegyi fegyverek, vagy leszerelés, kolonializmus, 
neokolonializm us vagy felszabadítás, egyenlőség és egyenrangúság, tá r 
sadalm i haladás vagy statusquo faji elnyom ás vagy faji egyenlőség hivők 
és más világnézetű em berek szem benállása, vagy együttm unkálkodása 
a  békéért és a társadalm i haladásért?

De az Ágostai Hitvallás 450. évfordulóján ne m aradjanak m egvála
szolatlan kérdések ezek. M ondjuk ki, v a lljuk  meg, hogy mi m agyarorszá
gi evangélikus keresztyének a béke, a szocializmus, a társadalm i haladás, 
az igazságosság, az igazság nem zetközi gazdasági rend, a nem zeti függet
lenség, a faji egyenlőség, a népek békés együttműködése, m indenféle em 
beri ínség megszüntetése, a fegyverkezési hajsza m egállítása, a leszerelés 
végrehajtása, a hivők és más világnézetű em bereknek a békéért és v ilá 
gunk égető kérdéseinek m egoldásáért való közös erőfeszítés m ellett á l
lunk ki.

A z Ágostai H itvallás — cselekedetekre hív
Sokszor vádolták  az elm últ évszázadokban és néha m ég ma is az 

evangélikus h ite t és kegyességet passzivitással. M ondták, hogy az evangé
likusoknak csak „hinniük kell, de nem  kell cselekedniük”. Az Ágostai 
H itvallás 450. évfordulóján Istentől kell bocsánatot kérnie a világ evan- 
gélikusságának, ha ez sokszor igaz volt, különösen a társadalm i életben 
való konzervativizm us inak tiv itás m iatt. M indenesetre azok az evangé
likusok, ak ik  a  cselekedetek fontosságára nem  te ttek  hangsúlyt, azok nem  
tám aszkodhattak  az Ágostai H itvallásra. H itvallásunk ugyanis azt m ond
ja, hogy üdvösségünk nem cselekedetekből, hanem  hitből adatik , de ezzel 
együtt nyom atékosan hangsúlyozza a jócselekedetek szükségességét em 
bertársainkhoz való viszonyban. Ügy m ondja ezt az Ágostai H itvallás: 
„A m ieink azt tan ítják , hogy szükséges a  jó t cselekedn i. . .  m ert Isten ezt 
a k a r ja . . .  m ivel a  h it által e lnyertük  a Szentlelket, azért a szívek is m eg
ú julnak és új indíttatásokkal telnek meg annyira, hogy jó  cselekedeteket 
tudnak te rem ni” (XX).

Míg a h it — m ivel az személyes — az egyes em bert Isten  elé állítja, 
addig a szeretet és az abból folyó cselekedetek a h ivőt a  közösségbe, a 
társadalom ba á llítja  bele. A h itre  hívás nincs ellen tétben  a közösségbe, a 
társadalom ba hívással. A h itre  hívás — ha az em ber azt elfogadta, azon
nal hívás a jó cselekvésére. Ez a cselekvés pedig m inden erejét és fi
gyelmét a rra  fordítja, hogy a felebarát m indenféle szükségét megszün
tesse. M iért kell tennünk a jó t?  M agáért a jóért. Nem azért, hogy Isten 
előtt érdem eket szerezzünk, hanem  azért, hogy a  fe lebarát ne legyen
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éhes, elnyomott, kizsákm ányolt, szegény, jogfosztott, megbélyegzett, ha
nem  boldog és m egelégedett. Ezt akarja  az Isten  is.

Az Ágostai H itvallás ennek a jónak a cselekvésére h ív ja az evangé
likus gyülekezeteket és egyes gyülekezeti tagokat a családban, a tá rsa 
dalom ban, a m unkahelyen, a gyárakban, a bányákban, az iskolákban, az 
intézm ényekben, a mezőgazdaságban. Jó t az cselekszik, aki nem  önm agá
nak és önm agáért él, hanem  a felebarátért, a m ásik em berért. Ez a jó 
cselekvés a mi időnkben nem  egyszerűen karita tív  jellegű, nem csak az 
egyesekre irányul, hanem  m indig az egész közösségre, az egész tá rsa d a 
lom ra, m ert — ism ételjük  — a  hitből való szeretet az egész társadalom ba 
állít bele és ott h a jt fáradha ta tlan  cselekvésre.

A z Ágostai H itvallás — lelki egységre hív
Közismert, hogy szerte a világon a  keresztyén egyházak között évti

zedek óta fáradozás tö rténik  az egyházak egymáshoz való közeledése ér
dekében az ökum enizm us jegyében. Lényegében arró l van szó, hogy a 
keresztyén egyházak egysége Jézus K risztus személyében és e Benne való 
közös hitben adva van, de azt egyre inkább nyilvánvalóvá is kell tenni.

Ebben az összefüggésben az utóbbi időben egyre többen fedezték fel 
az Ágostai H itvallás ökum enikus jellegét és szellemét. Ez elsősorban ab 
ból adódik, hogy ez a H itvallás evangélium i bizonyságtétel Jézus K risz
tusról és ebből a perspektívából alapvetően ökumenikus. Ez a szellem 
adódik abból a tö rténeti helyzetből is, am elyben ez a H itvallás született. 
L u ther és a  reform áció hívei eredetileg nem  akartak  külön egyházat 
szervezni, nem voltak  szeparatisták, hanem  az egész egyház megújulásáért, 
m egtisztításáért és az evangélium nak megfelelő visszaform álásáért küz
döttek. Egyértelm űen „az egy, apostoli, egyetemes keresztyén egyház”-at 
vallották. Csak akkor szervezkedtek külön, am ikor őket elutasították. 
Augsburgban azonban még rem élték, hogy az egész egyházra irányuló 
fáradozásuk eredm énnyel jár. Ezért fogalm azták nagyon rugalm asan  az 
egyházra vonatkozó h itvallásukat, mely így szól: „Az egyház valódi egy
ségéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium  tanításában és a 
szentségek kiszolgáltatásában. De nem  szükséges, hogy az em beri hagyo
mányok, vagyis az em beri eredetű  egyházi szokások és szertartások, m in
denü tt egyform ák legyenek.”

Mi evangélikusok nagyon tudatosan valljuk, hogy az evangélikus 
egyház nem szakadt ki az „egy, apostoli, egyetemes keresztyén egyház
ból”, hanem  annak  része vagyunk. Ezzel együtt h itvallásunknak m egfe
lelően ökum enikus nyitottság álláspontján vagyunk m inden keresztyén  
fe lekeze t irányában. Meggyőződésünk szerin t ott, ahol lé trejön  az evan
gélium és a szentségek közös értése, o tt való jában m egvan az a lelki 
egység, am elyre törekszünk, a szervezeti egység m egvalósítása nélkül. 
Öröm szám unkra, hogy a római katolikus egyház világviszonylatban nagy 
érdeklődést tanúsít az Ágostai H itvallás u tán  és hivatalos róm ai katolikus 
körökben is felvetődött annak esetleges elfogadása, m int am ely kifejezi 
a közös keresztyén h ite t.” A  Lutheránus Világszövetség és a V atikán  kép
viselőiből álló közös bizottság ez év tavaszán Augsburgban ta rto tt ülésén 
m egszerkesztettek egy 28 pontból álló nyilatkozatot, m elynek ezt a címet 
ad ták : „M indnyájan az egy Krisztus vezetése a la tt.” M ajd a közös bizott
ság nagyon pozitívan értékeli az Ágostai H itvallást. Többek között ezt 
m ondja: „Az A ugsburgi H itvallás k ifejezett szándéka, hogy tanúságot 
tegyen az egy, szent, egyetemes és apostoli egyház hitéről. Szó sincs kü 
lönc tanításról vagy éppen egy új egyház alapításáról, hanem  a keresz-
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tyén hit tisztán  ta rtásáró l és m egújításáról az ősi egyházzal összhangban.” 
Majd ezt olvassuk: „A megigazulásról szóló tanításban, am ely a reform á
ció szám ára döntő jelentőségű volt, messzemenő konsenzus alakul ki: 
egyedül kegyelemből, K risztus üdvtettében bízó h itben  s nem  érdem eink 
alapján  fogad el m inket Isten s kap juk  a Szentleiket, aki szívünket m eg
ú jítja  s a jó  te ttek re  hív és képesít. Ezt a  m egállapítást igen nagy je len 
tőségűnek kell ta rtan u n k  az ökum enizm us történetében. A jelek szerint 
útban vagyunk az Ágostai H itvallás valam ilyen form ában való é rték e
lése vagy elism erése felé a róm ai katolikus egyház részéről.

Szívből örülünk, hogy hazánkban a reform átus testvéregyházzal 150 
év óta szószék és úrvacsorai közösségben élünk. De elszakíthatatlanul 
összeköt bennünket közös m últunk  is, továbbá szolgálatunk azonos é rte l
mezése a jelenben egyházainkon belül társadalm unkban  és a nemzetközi 
életben. U gyancsak öröm szám unkra a M agyarországi Szabadegyházak
kal, az ortodox egyházakkal és az un itárius egyházzal fennálló meleg 
testvéri kapcsolat és együttm űködés. Örülünk, hogy a hazai róm ai kato 
likus egyházzal is egyre nyíltabb, őszintébb a kapcsolatunk, egyre jobban 
értjük  egym ást és egyre inkább testvéreknek valljuk  egym ást. A nnak is 
örülünk, hogy így együtt, valam ennyi m agyarországi keresztyén egyház 
egyetért abban, hogy m agyar népünk elő tt álló nagy célokért, népünk, 
társadalm unk  tovább fejlődéséért, a nem zeti egységért, a  v ilág békéjéért 
együtt kell fáradoznunk. Ezt segíti az a jó viszony, am ely állam unk és 
egyházaink között olyan sok jó gyümölcsöt te rm ett m ár és am elynek to
vábbfejlesztése m indannyiunk szívügye.

Az Ágostai H itvallás 450 éves jubileum át akkor ünnepli m agyaror
szági evangélikus egyházunk m éltóképpen, ha m eghalljuk  az Ágostai 
H itvallás Jézus Krisztushoz, továbbá az evangélium  hirdetésére, hitre, 
hitvallásra, a jó cselekvésére és a lelki egységre hívó szavát itt és most. 
E rre segíts m inket szerető m ennyei Atyánk!

Egyházi megújulás és felelősség a világért
Evangélikus részvétel a mai ökumenizmusban

Az Ágostai Hitvallás 450 éves emlékünnepén, július 16-án 
az Evangélikus Teológiai Akadémián tartott előadás

K ét ökum enikus esem ény

Mit je len t m a az, hogy evangélikusok vagyunk, vagy legalább is 
evangélikusok szeretnénk lenni? Mit je len t ez a  keresztyének között, az 
ökum enében, és m it jelent ez az  em berek között a v ilágban? Van-e még 
ma is sajátos evangélikus küldetésünk, m ondanivalónk és szerepünk, 
vagy tú l lépett-e  ra jta  az egyház és a v ilág  története? Azt hiszem m inden 
gondolkodó evangélikus em bernek szem be kell néznie ezzel a kérdéssel. 
De most két ökum enikus esem ény különösen is elénk ad ja  ezt a k é r
dést, mégpedig az Egyházak V ilágtanácsának missziói és evangélizációs 
konferenciája M elbourne-ben és az Ágostai H itvallás jubileum a. Az előb
bi ú jra  nyilvánvalóvá tette az ökum ené belső feszültségeit. Ezeket sem m i
képpen sem  értékeljük  negatíve. Jelentős eredm ény az ökum enikus moz
galomban, hogy keresztyének és egyházak érzékenyebbek lettek a v ilá
gért való felelősségük iránt, és ennek következtében a  világkrízis is jelen
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van az egyházakban és az ökum enében bonyolult problém áival és ellen
téteivel. Az volna baj, h a  az egyházak és az ökumené nem  érzékelnék 
önm agukban is ezt a krízist. A misszió és az evangelizáció program ja 
pedig élesen veti fel az egyházak és az ökum ené tulajdonképpeni fel
ada tának  kérdését. Az ennek nyom án tám adó feszültségeket „coram  Deo”, 
tehá t teológiai dialógusban kell vállalnunk  és tisztáznunk. A m ásik öku
m enikus esemény: az Ágostai H itvallás em lékünnepe, szintén kihívást 
je len t a teológiai eszmélkedésre. M ert azzal tisztában kell lennünk, hogy 
ez a jubileum  messze tú l visz a hálás em lékezésen és a h itva llásnak  ró
m ai katolikus részről lehetséges vagy nem  lehetséges elism erésének k ér
désén. A jubileum  azt az alapvető kérdést teszi elénk, hogy van-e még 
reform átori küldetésünk és ha van, hogyan teljesítsük az ökum ené és a 
világ mai krízisében.

Isten  országának eljövetele m in t téma
A felvetett kérdésre úgy keresünk választ, hogy felvesszük a misz- 

sziói és evangelizációs konferencia tém áját. Ez pedig Isten országának 
eljövetele, ahogyan azt m a kell értenünk  az Ü jtestam entum  és az evan - 
gélikus reform áció m egvilágításában.

Vallásos-politikai reménység
Isten országa vo lt Izráel jövővárásának egyik legátfogóbb címszava. 

Ez a fogalom különböző ta rta lm akat vehete tt fel magába, és különböző
képpen színeződött a tö rténeti helyzet, a  különböző vallásos mozgalmak, 
teológiai iskolák vagy társadalm i rétegződések szerint Izráelben. De a 
különbségek ellenére lényeges egyezések is voltak a várakozásokban. 
Á ltalános volt az a meggyőződés, hogy Isten  a népe vagy ta lán  az egész 
em beriség szám ára fel fogja állítani az igazságosság és a béke birodalm át. 
Ennek hogyanját azu tán  különbözőképpen: nacionalista, apokaliptikus 
vagy spirituális m ódon képzelhették el. Egy m essiás-király Dávid házá
ból fogja kivívni a győzelmet, vagy egy em berfia a mennyből fogja az 
ellenséget szájának tüzes lehelletével megsem misíteni. De m indegyik 
esetben rem élték a politikai hatalom átvételt, az ellenség legyőzése és a 
gonoszok m egsem m isítése után. Maga Isten, vagy az ő választo ttja  fog 
uralkodni a  kegyesekkel és az igazakkal, ak ik  törvényét, a  T órát ism e
rik  és m egtartják . M agától értetődő volt az is, hogy ebben a  messiási 
birodalom ban m indenki m egkapja a m agáét, hogy boldogan élhessen. 
M ert ez az ország a „sálóm ” országa, am elyben adva van az élet te ljes
sége. Nagyszerű jövővízió ez, am ely m élyen vallásos, de ugyanakkor po
litikai is.

Politikai evangélium
Egy m ásik szó, am ely szintén kapcsolatban van az egykorú váradal- 

m akkal: az evangélium , am ely azonban m ár túlvisz a  zsidóság körén. Az 
evangélium  eredetileg nem  keresztyén és még csak nem is vallásos szó. 
A p rivá t szférában egyszerűen valam ilyen jóhírt, de a politikai szférában 
olyan eseményről szóló h írt jelentett, am elynek következtében alapvető 
pozitív változás következett a népek életében. Sok esetben az ellenség 
fele tt ara to tt győzelem h írét jelentette, vagy h íradást egy új u ra lk o d ó  
trónralépéséről, akitől az idők jobbulását, békét és több igazságosságot 
rem éltek. Ebben az értelem ben beszél m ár Második Ézsaiás__ (52,7) a ro
hanó hírvivőről, aki az evangélium ot hozza Kóres király  győzelméről, és 
arró l a nagy politikai fordulatról, am ely Izráel szám ára a hazatérést és
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a  békét je lentette. így nevezték az Augustus császár születéséről szóló 
h írt az első evangélium nak, am elyre más evangélium ok következtek, 
minthogy Ő ad ta vissza a róm ai birodalom nak sok év u tán  a békét és a 
stabilitást.

Várakozások Jézus körül
M indezt röviden em lékezetbe kell idéznünk, h a  tisztán  akarjuk látni, 

m it vártak  a  .kortársak Isten országa evangélium ától, és ezzel szem ben 
hogyan érte tte  Jézus a m aga üzenetét.

Egészen egyértelm ű, hogy Jézus környezetében, am ikor hallo tták  az 
Isten országa eljöveteléről szóló evangéliumot, politikai fordulatot és ha
talom átvételt v ártak  Jézustól. Keresztelő János egy m indenkinél h a ta l
m asabb ú rró l prédikált, aki a gonoszokat m int pelyvát tűzzel fogja m eg
sem m isíteni (Mt 3,12). Mária, Jézus anyja arról az úrró l énekelt, ak i h a 
ta lm at gyakorol, szétszórja a  gőgös szÍvűeket és hatalm asokat dönt le 
trónjukról (Lk 1,51—53). Jézus tan ítványai az utolsó órákig vitatkoztak 
azon, ki k ap ja  a m agasabb pozíciót, és ki lesz az első Jézus m ellett, 
vagyis ki lesz az ő hely tartó ja  az ő nagy világbirodalm ában (Lk 22,24).

Hatalomátvétel?

Ugyanilyen egyértelm ű az is, hogy Jézus nem  hozott politikai fo rdu 
lato t és e lh áríto tta  magától a  hatalom átvételt. Ehhez nincs szükségünk 
idézetekre. Mégsem szabad túlságosan ham ar elm ennünk e negatív m eg
állapítás m ellett, m ert mögötte Isten országának és az evangélium nak 
egészen új értelm ezése áll, am elyet nem  vártak, és am elyet egyelőre el 
sem fogadtak. A világi hatalom  elhárítása  Jézus részéről ugyanis azt je 
lenti, hogy Isten országa „m ost” még nem  váltja  le  a világi birodalm at, 
és nem  lép helyébe. Tehát nem  a világi birodalom  ellen, nem a világ- 
birodalom  fölé, hanem  a világi birodalom ba jön. Isten  országának az el
jövetele teh á t most feltételezi, hogy a világi birodalom  tovább funkcionál. 
Ez az evangélium  lényeges pozitív politikai dimenziója. Ennek m egfe
lelően válaszol Jézus az adógaras m essiási tesztkérdésére, és úgy dönt, 
hogy Isten országának gyerm ekei továbbra is elkötelezettek m aradnak  a 
világi birodalom m al szemben (Mt 22,21). Hogy m it je len t ez m inden rész
letében, azt nem  fejti ki, és így a kétféle birodalom  egyidejűsége, p á r
huzamossága, különbözősége és összeszővődése állandó problém ává válik  
a keresztyénség és a  világi hatalom  számára.

Isten országának m isztérium a
A  hatalom átvétel e lhárítása m ögött azonban Isten  országának titka, 

m isztérium a re jlik  (Mt 13,11), mégpedig az, hogy Isten országa két a lap 
vetően eltérő  megjelenési fo rm ában jön el, úgy ahogyan ez a kortársak  
gondolatvilágában és várakozásában nem  ta lálható : „m ost” a bűnbocsá
na t felajánlásával, és „m ajd” ítélettel. Ugyanúgy m int az em berfia-m es
siás esetében is: „m ost” hatalom  nélkül és „m ajd” dicsőségben jön  el. 
Éppen ez a kétféle megjelenési forma, Isten  országának ez a kétü tem ű- 
sége a különleges és az új Jézusnak az Isten országa eljövetelét h irdető  
evangélium ában. Isten  országának ebből a  titkából folyik a sürgető fel
hívás a gondolkodás m egváltoztatására, a m egtérésre, a radikális „m e- 
tanoia”-ra . Az új világ „még nincs” itt, de éppen azért sürgős „m ár 
most” ’az em ber m egújulása, ha az új v ilág részesévé akar lenni. M ert a 
jelen és az eljövendő világ küszöbén áll az ítélet. Jézus evangélium a
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m oratórium ot h irdet meg: az ítélet halasztását, de nem  elm aradását. És 
mivel csak m oratórium ról van szó, azért lesz az evangélium  megtérést 
sürgető felhívássá. M egtérés nélkül tehát rem énység sincsen.

A  metanoia és a hatalom  kérdése
Innen kiindulva 'kell tisztáznunk, m it je len t a  m etanoia Jézus köve

tésében. Ott tűn ik  ki ez legélesebben, ahol Jézus szemben áll azokkal a 
várakozásokkal és reménységekkel, am elyeket vele szemben tápláltak. 
M indenekelőtt tehát a hatalom  kérdésében. A tanítványoknak ezen a 
ponton legbensőjükben kellett találva érezni m agukat. Hiszen ők m indent 
m aguk mögött hagytak  abban a rem énységben, hogy m ajd  valahol a 
csúcson részesednek Jézus messiási v iláguralm ában. Végképp nem  ak a r
ták  hinni, hogy nem  ez Jézus szándéka. Szám ukra teljességgel érthe te t
lennek kellett lennie, am ikor Jézus elő ttük  az uralkodás helyett az élet 
odaadásáig menő szolgálatról beszél (Mk 10,42kk). Fel kellett adniuk re
ménységeiket, teljességgel ú jra  kellett végig gondolniuk a világhoz való 
viszonyukat, meg kellett változtatniuk egész világnézetüket. Szeretnék 
rám utatn i arra, hogy ez a tényállás nem  periférikus Jézus evangélium á
ban. Jézus erről az  utolsó vacsorán a lábm osással és az  asztal körüli 
szolgálatával kapcsolatban beszélt (Jn 13,12—17; Lk 22,24—27). Példát 
adva és elkötelezően cselekedett, am ikor tanítványainak  szolgált. És ezt 
a szolgálatot az egyház életének középpontjával: az eucharisztiával kap
csolta össze felbonthatatlanul. Az evangélium  közepe tehát a m egtérés és 
m egújulás szolgálatra, és ezért keresztyénnek lenni anny it jelent, m int 
szolgálni.

A  metanoia és a társadalm i igazságosság

Jézus a hatalom  kérdésével párhuzam osan veti fel az anyagi javak
hoz való viszony kérdését. A szakirodalm at áttek in tve megdöbbentő, sok
szor m ennyire nem  veszik észre, hogy ez a kérdés m ilyen középponti he
lyet foglal el Jézus igehirdetésében. Jézus szerint a gazdagok ugyan
olyan kevéssé szám olhatnak Isten országában való részesedésükkel, m int 
ahogyan egy teve nem  m ehet á t a tű  fokán (Lk 18,25). Jézus kifejezetten 
azt mondja, hogy ez az em bereknél lehetetlen. Ha pedig Isten  mégis le
hetővé teszi, akkor ez nagyon sokba kerül a gazdagoknak, ahogyan ezt a 
gazdag ifjú  és Zákeus fővámszedő tö rténete m uta tják  (Lk 18,22; 19,8). J é 
zus üzenete azonban tú l megy a gazdagok problem atikáján. M indenkitől 
m egtérést követel; új viszonyt az anyagi javakhoz, a két ú rró l szóló 
igéjével (Mt 6,24). A világnak és javainak  megszerzése m in t életcél Isten
ellenes és értelm etlen. A világ javai eszközök: eszközök a szolgálatra és 
a segítésre. Világossá válik  ez a m adarak és a virágok példázatán. Ezeken 
keresztül Jézus az t m ondja, hogy Isten bőségesen gondoskodik m inden 
élőlényről, az em berről pedig még sokkal inkább. M adarak m egtalálják 
táp lálékukat és a virágok pompáznak, pedig nem  dolgoznak: mennyivel 
több lehetőség ad a to tt az em bernek, aki Istenhez hasonlít abban, hogy 
tud  alkotni, tervezni és m unkálkodni. Ha mégis hiány és szegénység u ra l
kodik, akkor ez az em beren múlik, nem  Istenen, aki jóságát bőségesen 
k iárasztja  igazakra és gonoszokra egyaránt (Mt 6,19). Jézus egyértelm ű 
prioritást je lent ki ezzel az igényével: „K eressétek először Isten  országát 
és igazságát, és ezek m ind m egadatnak nék tek” (Mt 6,33). Ezzel azonban 
Jézus egyáltalában nem  spiritualizálja el a kérdést. M ert az összefüggés
ből világosan kitűnik, hogy Istennek ez az igazságossága közvetlenül 
összefügg az anyagi javakban érvényesülő igazságossággal. Ez tehát azt
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jelenti: Isten országának evangélium a feltétlen p rio ritás t ad  a  szociális 
igazságosságra való megtérésnek.

A ..túláradó” igazságosság
A z  Isten  igazságosságáról szóló ige azonban még m élyebben belevezet 

Jézus m egtérésre hívó szavának megértésébe. Ezt lehet szem léltetni a 
„jobb”, „teljesebb” vagy „tú láradó” igazságosságáról szóló szavával a 
Hegyibeszéd elején (Mt 5,20). Ezt az igazságosságot nyilvánvalóan p á rh u 
zamba á llítja  a törvény igazságosságával, amely kölcsönösségen alapul. 
Ez a kölcsönösség azt je lenti: szeretem  azt, ami engem szeret; adok a n 
nak, akitől várha tok  valam it; ha a  m ásik a szövetséget, az egyezményt, 
a hűséget nem  ta rtja , akkor én sem vagyok többé elkötelezve. Jézus 
azonban ezt m ondja: adj annak, aki kér; ha valaki egy m érföldre kény
szerít, menj vele kettőre; és m indenekfelett: szeressétek ellenségeiteket; 
áldjátok azokat, akik átkoznak titeket; tegyetek jó t azokkal, akik gyű
lölnek (Mt 5,38kk; Lk 6,27kk). Világos, ez az igazságosság messze túl 
megy a  kölcsönösségen, a törvényen. Ez az az igazságosság, am elyről 
az evangélium  tanúskodik. Ez az az igazságosság, am elyet m ár a próféták 
m egsejtettek: Isten igazságossága, am ellyel a törvény szövetségén messze 
túl hű m arad t népéhez, m iután  Izráel a szövetséget nem ta rto tta  meg, és 
azért erre  Isten sem volt elkötelezve.

Ez a kétféle, egymástól m erőben eltérő igazságosság az egymáshoz 
való viszonynak, a közösségnek egym ástól m erőben eltérő szemléletét 
tükrözi. A kölcsönösség elve, a törvény igazságossága rendezett közössé
get tételez fel, am elyben m indenki megteszi a m agáét. Viszont a tú láradó  
igazságosság, am elyről Jézus beszél, m egzavart vagy m egtört közösséget 
tételez fel. Éppen ezért ez az új igazságosság közösséget kereső, közös
séget terem tő igazságosság. Nem lehet kétség az iránt, hogy ez a lko tja  
az evangélium  lényegét, m ert ez az igazságosság Jézus igazságossága, 
am ellyel felveszi a  közösséget az em berrel, aki elhagyta Istent. Ez az 
igazságosság annak  a szolgálatnak is a  tartalm a, am ely m agába foglalja 
még az ellenséggel való közösség vállalását is.

Tagadásból hitre

Jézus ezt az új igazságosságot nem csak préd ikálta  és követelte, h a 
nem  az önm agát odaadó szolgálatnak ezt az ú tjá t végigjárta. Tanítványai 
nem tu d tak  vele tartan i. M ert ez elelenkezett m indazzal, am it h ittek  és 
rem éltek. Nem tu d ták  és nem  is akarták  gondolkodásukat m egváltoztat
ni, és rem énységeiket feladni, m ert a szolgálatnak ez az életform ája é r
telm etlennek és lehetetlennek tűnt. V alam ennyien szükségszerűen meg- 
botránkoztak és m egbotlottak Jézusban. Meg kellett őt tagadniuk, de nem  
gyávaságból, hanem  meggyőződésből. Jézust nyilvánvalóan szerették, 
mégis m élyen csalódtak benne. És ez le tt volna m indennek vége, ha J é 
zus fel nem  támad.

Jézus feltám adt! De a nagy fordulat csak később következett. M ert 
a tanítványok első reakciója még akkor is nem az öröm, hanem  a félelem  
volt. Ha Jézus feltám adt, akkor neki volt igaza az önfeláldozó szolgálat 
ú tjával: Isten  igazolta őt feltám asztásával (lTim 3,16). Meg voltak győ
ződve arról, hogy most Jézus jön és íté letet ta rt felettük. Ők tehát még 
mindig nem  érte tték  meg Jézust. A Feltám adott azonban felkereste őket, 
és nem csak elfogadta, hanem  apostolaivá is tette őket: azokat az em bere
ket, akik m egbotránkoztak benne és elu tasíto tták  őt. Még csak ekkor 
érte tték  meg, m it ak a rt Jézus: azt, hogy szolgáló és megbocsátó szereteté-
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vel, egyoldalú hűségével helyreállítja a  m egtört, m egszakadt közösséget. 
I tt tapasztalták  meg Jézus hűségét, a  „pistis Jesou”-t, am ely bizalm at is 
je len t azok irányában, akik állást foglaltak ellene és eközben elestek. 
Így jö tt lé tre kizárólag Jézus kezdem ényezésére egy új közösség: az egy
ház.

Pál átéli az evangélium ot
Ezek u tán  még rövid pillantást vetünk  Pál apostolra. Jézus ú tja  az 

ő szám ára is botránkozás és értelm etlenség volt (lK or l,22kk). Ezért har
colt ellene. Nagy élm énye azonban nem  egyszerűen az volt, hogy meg
je len t neki a Feltám adott, hanem  sokkal inkább az, hogy őt apostolává 
tette, m ikor még ellensége volt. Leveleiben mindig visszatér erre, és ez a 
tapasztalása á tü t a Róm ai levélen is, am ikor arró l beszél, hogy még egy 
igazért is alig hal meg valaki, de K risztus m eghalt értünk, am ikor még 
bűnösök és ellenségei voltunk (Rm 5,7—8). Ebben ism erte fel Istennek azt 
az igazságosságát, am ely  a  törvényen kívül je len t meg, és am elyről m ár 
a  próféták tanúskodnak  (Rm 3,21). Ebben ism erte fel a „pistis Jesou”-t, 
am i nem  más, m in t Jézus hűsége és bizalm a, am ellyel viszont bizalm at 
és hűséget ébreszt (Rm 3,26). Az evangélium nak a ta rta lm á t így tapasz
ta lta  meg és érte tte  meg em beri közvetítés nélkül, közvetlenül, am ikor 
Jézussal találkozott (Gal 1,12), és így le tt a hit, a  „pistis” apostola, vagyis 
a  hűség és a bizalom apostola. A közösséget és új életet terem tő hűséget 
és bizalm at gyakorolta, am ikor az egyház egységéért küzdött a  gyüleke
zetekben, és am ikor zsidók és görögök között az em beriség K risztusban 
ado tt egységét m unkálta .

Politikai aktus a reformációban
Ezzel most a reform áció felé fordulunk, ahogyan a reform ációban, 

különösen az Ágostai H itvallásban érte tték  az Isten országa eljöveteléről 
szóló evangéliumot. Eközben az Ágostai H itvallást a lu theri reform áció 
összefüggésében é rtjü k  és m agyarázzuk. M ert ez a hitvallás ugyan egye
dülálló esemény a reform áció történetében, de mégsem tartalm azza a re
form átort felism erések teljes gazdagságát. Az Ágostai H itvallás bizonyos 
m ondatai és u talásai csak akkor válnak  elevenné, ha L uther tan ításának  
és működésének összefüggésébe állítjuk. Ezúttal term észetesen szelektív 
módon já runk  el, és azt em eljük ki, am i tém ánkkal kapcsolatban fon
tosnak tűnik.

Elsőként a rra  h ív juk  fel a figyelmet, am iről a teológiai diszkussziók 
során sokszor m egfeledkezünk, hogy az Ágostai H itvallás elkészítése és 
előterjesztése politikai aktus volt. Nem valam ilyen egyházi zsinaton ké
szült, hanem  a b irodalm i gyűlésen v itték  nyilvánosság elé. Hogyan ért
sük ezt?

A z egyház a hatalom  kérdése előtt
L uther reform átori élménye és az alapvető reform átort felism erése 

kétségtelenül az Ágostai H itvallásnak is középpontjában áll. Ez pedig az, 
hogy a  hit kizárólag Isten kezdem ényezésére, Jézus K risztus á ltal ke
letkezik. Így az Ágostai H itvallás és a reform áció kulcsszava az, hogy 
Isten  ébreszt h ite t az evangélium  által, „ubi et quando visum  est Deo.” 
L uther ezzel a reform átori felismeréssel m ás megközelítésben, de hasonló 
helyzetbe került, m in t a  tanítványok, am ikor szem bekerültek Jézus kü l
detésének és hatalm ának  kérdésével. Ez a reform átori felism erés ugyanis 
szükségképpen vezetett az egyház küldetésének újraértékelésére. M ert ha
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Istené az egyedüli kezdeményezés a hit kérdésében, akkor ezzel m ár adva 
van a hatalom  kérdése. Kié a hatalom  az egyházban, és mi az egyház 
hatalm a? V an-e egyáltalában hatalm a? A válasz az, hogy az egyháznak 
nincs politikai hatalm a és nincs önálló lelki hatalm a sem. Az evangélium 
ú jra felfedezése tehát az egyház sajátos küldetésének és hatalom nélküli
ségének újrafelfedezését is jelenti. M ert ha Isten ébreszt h ite t az evangé
lium által, akkor az egyház küldetése az, hogy K risztus evangélium ának 
tanúja legyen. Az egyház hata lm a pedig azonos az igehirdetés hatalom 
nélküliségével. Így kellett tisztázni a hatalom  kérdését, hogy az egyház 
valóban egyház lehessen.

A z egyház tévedhetősége
Az egyházi hatalom  kérdésével szorosan összefügg a tévedhetőség 

kérdése is. Ez a kérdés áll az Ágostai H itvallás azon tétele mögött, hogy 
„m inden időben kell egy keresztyén szent egyháznak lennie és m egm a
radnia”. A reform áció nem új egyházról, hanem  az egyház m egújulásáról 
szól, am inthogy a reform áció a keresztyénséget m egtérésre hívó szóval 
lépett nyilvánosság elé L uther 95 tételének élén. Ez pedig feltételezi, 
hogy az egyház történeti valóságában nem  tévedhetetlen, és ahol az egy
ház tévedhetetlenségét vallják, nem  lehet szó az egyház reform ációjáról. 
Itt is az egyházi hatalom  kérdése áll a háttérben. Egyfelől az a tény, 
hogy az egyház tévedhet, másfelől az a tény, hogy az egyház mégis csak 
mindig v isszatalál az igazsághoz, jele annak, hogy az egyháznak nincs 
sa ját hatalm a, hanem  hatalom  a la tt áll, vagyis hogy az egyházban is 
m inden hatalom  Jézusnak adatott, és egyedül neki van fenn tartva  (Mt 
28,18). Ő az, aki m int egykor a tanítványokat, úgy a reform áció idején 
az egyházat m egtérésre h ív ja: visszatéríti a  hatalom  igénylésének tévedé
séből az igazsághoz: az egyház hatalom nélküli küldetéséhez.

Szükségszerű m egkülönböztetés
A  hatalom  kérdésével kapcsolatban egy m egkülönböztetésre is szük

ség volt, és ez m ár á tv itt a  politikai síkra. Ezt olvassuk a  Nagy K áté
ban: „Isten országa hozzánk jövetele kétféle módon tö rtén ik : egyrészt itt 
az időben, az ige és a hit által, m ásrészt örökké (Jézus visszatérésekor).” 
Ez a m egállapítás, m int lá ttu k  megfelel az Újszövetségnek. Ezt a m eg
különböztetést azu tán  az Ágostai H itvallás részletesen k ife jti az egyházi 
hatalom ról szóló 28. cikkben. Szükség van erre  a m egkülönböztetésre, 
hogy az egyház egyház lehessen, és a  világi hatalom  is teljesíthesse Is
tentől kapo tt rendeltetését. Ez a felism erés tehát következm énye a re fo r
m átort alapfelism erésnek. Hogy az evangélium  valóban evangélium  m a
radjon, annak  hirdetése kell hogy az egyház feladata legyen. Viszont a 
világi b irodalm at nem  lehet az evangélium m al korm ányozni, m ert senkit 
sem lehet a  Jézus K risztusba vete tt h itre  kényszeríteni. Ez m int láttuk, 
egyedül Isten hatalm ában  áll. Ezzel azonban nem csak az egyházat h ív
juk fel, hogy m egm aradjon küldetésénél, hanem  a  világi hatalm at is sa ját 
rendeltetésének megfelelő h a tára i közé utaljuk. Erre az u tóbbira az 
Ágostai H itvallás csak röviden em lékeztet. De L u ther irataiban , nem u tol
só sorban a Nagy K átéban bőségesen ta lálunk adato t arra , hogy ezzel a 
m egkülönböztetéssel egyáltalában nem  akarta  a világi hatalm at az ön
kénynek kiszolgáltatni. A világi hatalom  feladatá t abban  látja, hogy 
gondoskodjék az igazságosságról, a jólétről, békéről, és így funkcionáljon 
a terem tő Isten eszközeként. Lehet, hogy ma ez pa tria rchá lisan hangzik.
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L uther azonban ezzel m indenesetre nem  a világ hatalom  önkényét, h a
nem  Isten előtti önálló m éltóságát és önálló felelősségét hangsúlyozta.

A világi tevékenység rehabilitálása
Ferde képet kapnánk, ha itt m egfeledkeznénk a r e form átori felis

m erésnek egy további következményéről, és ez a jócselekedetek problé
m ája. Végre világosan kellene látnunk, hogy a reform áció szám ára nem 
volt probléma, kell-e jócselekedeteket tenni. Sokkal inkább az volt a 
kérdés, hogy milyen jócselekedeteket kell tenni, és hogy ezekkel lehet-e 
m egnyerni Isten kegyelm ét. Az u tóbbira jól ism ert a válasz, hogy még 
oly kegyes cselekedetekkel sem lehet elnyerni Isten kegyelmét. Ebből 
következik azután a  válasz az első kérdésre. M ert éppen a kegyelem, 
am ely kizárólagosan Isten kezdem ényezését jelenti, szabadít fel arra, 
hogy jó t tegyünk, de ne nekik, hanem  em bertársainknak, tehá t ezek a 
cselekedetek „világi” cselekedetek. Ma alig tud juk  elképzelni milyen 
forradalm i változást hozott a reform átori alapfelism erésnek ez a követ
kezménye. A világi h ivatás m egkapta teljes isteni m éltóságát. Viszont 
téves az a Luther-in terpretáció , hogy szerinte ezek a világi jócselekede
tek anny irra  világiak, hogy nem függnek össze a h ittel és az evangé
lium  tartalm ával. A világi jócselekedeteket éppen hitből és Jézus köve
tésében kell tennünk. L uther egyenesen fáradha ta tlan  a tanácsolásban, 
am ikor arról van szó, hogy keresztyének m int kereskedők, m in t kato
nák, vagy m int hivatalnokok hogyan éljenek, döntsenek és cselekedje
nek. Mindig hangsúlyozza, hogy a keresztyének világi h ivatásukban m int 
keresztyének cselekedjenek és intézkedjenek, és nem úgy, m in tha sem
m it sem tudnának  K risztusról vagy Istenről. Hiszen a hivő szám ára ép
pen ezért hivatás a világi tevékenység.

Egyszerűen nem  felel meg tehát a valóságnak, hogy L uther k ritiká t- 
lan  engedelmességre, vagy konform izm usra akar nevelni. Az Ágostai 
H itvallásban is ott ta lálható  a felsőbbség irán ti engedelmességnél ez a 
szerény m ondat: „am ennyiben bűn nélkül tö rténhet”, am i azzal nyer 
külön hangsúlyt, hogy ezt a  császár előtt olvasták fel. Ha teh á t a két 
birodalom  m egkülönböztetését helyesen ak a rju k  érteni, észre kell ven
nünk az t a követelm ényt is, hogy a keresztyének a világi h ivatásukban 
keresztyén módon, az evangélium  szerint éljenek és cselekedjenek.

A földi javak felelős gondozása
Ebben az összefüggésben em lítjük  meg, hogy az Ágostai H itvallás a 

keresztyéneknek földi javakhoz való viszonyát csak röviden em líti, m ég
pedig azt, hogy a keresztyének vásárolhatnak, eladhatnak és lehet tu la j
donuk (16. cikk). De nem  szabad elfelejtenünk, hogy m ár a reform áció 
kezdete is összefüggésben volt az egyház pénzével. Hiszen a búcsúnál az 
egyház pénzéről is volt szó. Érthető, hogy errő l az Ágostai H itvallás nem 
tesz em lítést: Augsburg volt a Fuggerek fellegevára. Azt sem hagyhatjuk  
em lítés nélkül, hogy a világi hivatás rehabilitá lásával kolostorokat és 
alapítványokat iskolákká és kórházakká alakíto ttak , és nagy egyházi tu 
lajdonokat szekularizáltak. Azt sem szabad elfelejtenünk, am it L uther a 
kereskedelem ről írt, és ahogyan a kezdeti kapitalizm us igazságtalanságait 
felfedte és bírálta, jó llehet gyakran elu tasíto tták  azzal, hogy Ő nem  szak
értő  ebben. Az egyház m egújulása a reform áció által tehá t nem  hozott 
új gazdasági rendszert, de lá tták  a földi javak  keresztyén gondozásának 
problém áját, és ezzel b írá lták  koruk gazdasági rendszerét.
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összefoglalóan azt m ondhatjuk, hogy az egyház m egújulása a  re 
form ációban az Isten országa evangélium a új m egértéséből indult ki, és 
ugyanakkor felelős keresztyén szolgálatra is ébresztett a  világi szférában.

Van-e víziónk az emberiség jövőjéről?
Ha m árm ost az  Isten országa eljöveteléről szóló üzenetet m a helye

sen ak a rju k  értelm ezni és továbbadni, akkor fel kell vetnünk  azt a  k é r
dést, hogy m ilyen jövőlátásunk van a világról. M ert Isten  országa ere
detileg szintén egy vízió volt a  világ jövőjéről. A kkor kap ju k  meg tehát 
az igazi párhuzam ot az akkori helyzet és a mai helyzet között, ha feltesz- 
szük m agunknak a jövő kérdését. De van-e egyáltalában valam ilyen ví
ziónk a  világ jövőjéről? És ha nincs, levezethetünk-e ilyet az Isten o r
szága evangélium ából? Ez a m i kérdésünk. A következőkben erre kere
sünk választ.

M egújulás szolgálatra
Isten országa evangélium ának újszövetségi és reform átori értelm ezé

se alap ján  a  jövő felé tekin tve kulcskérdés az egyház és a keresztyénség 
megújulása. T ehát igeneljük az evangelizáció program ját. Evangélikus, 
lu theri reform átori küldetésünk az, hogy a keresztyénséget bűnbánatra 
és h itre h ív juk  fel, ahogyan Jézus is bűnbán a tra  és h itre  h ív ta  fel Isten 
népét, am ikor Isten  országának eljövetelét hirdette. Ez a m últra és a 
je lenre nézve azt jelenti, hogy a keresztyénségnek bűnrészesnek kell tu d 
nia m agát a  világ jelenlegi krízises, igazságtalan állapotában. Az egyházi 
k ritikának  tehá t m indig a keresztyénség önkritikájává kell lennie. Ez a 
m agatartás vezet á t az evangélium  pozitív oldala felé, am ikor a K risztus
hitben való m egújulás mindig a szolgálatban való m egújulásra vezet. Ez 
érvényes életünk személyes te rü le té re  ugyanúgy, m in t egyházi és világi 
területére. A szolgálatra való m egújulás tehát m indig a világi felelősségre 
való m egújulást is m agában foglalja. Ezt a  felelősséget a m egosztott v i
lágban vállalnunk  kell azzal a  kockázattal, hogy ennek nyom án feszült
ségek és szakadások tám adnak  az egyházakban és az ökum enében. Az 
egyházak és az ökum ené sajátos szolgálata lehet a mai világban, hogy 
m agukba fogadják a  feszültségeket és ellentéteket, és azokat példásan 
dolgozzák fel. A krízisektől és m egrázkódtatásoktól, ellentétektől és el
lenségeskedésektől szenvedő világ k iá lt az egyház ilyen szolgálata után. 
Ha tehát a  jövőre nézve valam ilyen lá tást ak arunk  kialakítani, akkor 
ki kell verni fejünkből a hívők u ralm ának  gondolatát, és be kell á llnunk 
a felelős szolgálatra, am i term észetesen csak az  élő Ü rba vete tt élő 
h ittel hordozható el. Ilyen értelem ben igeneljük tehát az  evangelizációt.

A z élet értelm e
Az egyház és az ökum ené szám ára m a élesebben, m in t valaha van 

feladva a szociális igazságosság kérdése. Ebben az összefüggésben a  ke
resztyénség szerepe több m in t kérdéses. M ert a keresztyénség m essze
menően az em beriség jólétben élő részéhez tartozik. L áttuk , hogy Isten 
országának és igazságosságának keresése m agába foglalja a szociális 
igazságosság keresését is. Láttuk, hogy a reform átori alapfelism erésből is 
következik a társadalm i igazságosság felvetésének kérdése. De nem csak 
Jézus szava, nem  is csak a reform áció öröksége, hanem  a mai világot 
szorongató szociális igazságtalanság ténye is felh ívást je len t a keresztyén
ség felé, hogy m egtérjen és részt vállaljon  egy igazságosabb világgazda
sági rend  tervezésében és m egvalósításában. A  szociális igazságtalan-
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Sággal pedig a béke problém ája is összefügg, és különösen is a fegyver
kezés problém ája, mivel a háttérben  igazolásul mindig a sa já t érdekek 
védelmezése áll. De egyszer k ritikusan meg kellene vizsgálni, hogy igaz
ságos érdekekről van-e szó, am elyekért Isten  előtt is felelősséget lehet 
vállalni. Mivel pedig a keresztyénség m esszemenően az em beriség jó
létben élő részéhez tartozik, világosan kell látnunk, hogy a szociális 
igazságosság érdekében bizonyára hátrányokat is kell vállalnunk.

K eresztyéneknek egyértelm űen fel kellene ism erniük, hogy a je len
legi világproblém ák hosszútávra nem  oldhatók meg fegyverrel. De az is 
bizonyos, hogy a m ai világban érvényesülő tá rsadalm i igazságtalanság 
szintén nem ta rth a tó  fenn hosszútávon. Isten országának evangélium a 
a lap ján  a jövő felé tekin tve feltétlen p rio ritás t kell adnunk  a szociális 
igazságosság keresésének. Nemcsak a keresztyénség, hanem  az egész em 
beriség áll az előtt a kérdés előtt, hogy a világ javait hogyan gondozza 
igazságosan és em berhez méltóan. Ezzel pedig alapvetően az em beri fe j
lődés értelm ének és egyúttal az em beri élet értelm ének kérdése előtt 
állunk. Ha ebben az összefüggésben valam ilyen lá tást keresünk a jövőre 
nézve, akkor meg kellene fontolni, m it je len t az ma, hogy Jézus szerint 
a világnak és javainak  megszerzése értelm etlen  életcél. De pozitíve is meg 
kellene fontolni, hogy a világ javait hogyan változtathatjuk  a tartalm as 
em beri élet és a kölcsönös szolgálat eszközeivé. Talán még az is segít
ségünkre lehetne, hogy egyszer komolyan vennénk azt, am it L uther a 
kereskedelem  keresztyén elveiről m ondott, a kapitalizm us hajnalán .

Győzelmes bizalom
A jövő fő kérdése m arad  azonban az, hogy azt a  tú láradó igazságos

ságot, am elyről előbb szóltunk, hogyan é rtjü k  és gyakoroljuk. Isten  or
szága evangélium ából meg kell értenünk, hogy ebben a világban nem 
tudunk  Jézus hűségéről és bizalm áról, a reform átorok által hangsúlyozott 
h itrő l m ásként tanúskodni, m int csak bizalom m al és hűséggel. M indkettő 
hiánycikk a m ai világban. De például szolgálhatna szám unkra azap o s to li 
konvent. Amikor arró l volt szó, hogy a P ál körül tám adt konfliktust 
rendezzék, akkor Pál elm ondta, a gyülekezet pedig m eghallgatta, am it 
a Szentlélek te tt a pogányok között. A kölcsönös elism erése annak, am it 
Jézus a Szentlélek á ltal m unkál közöttünk, ny itja  meg az u ta t az ökume- 
né belső feszültségeinek helyes megoldása felé. Az ökum ené krízisét és a 
világ krízisét tehát csakis bizalom mal és hűséggel lehet leküzdeni. Ez je 
lenti a tapasztalatok cseréjét, a kölcsönös egym ásra hallgatást és azután 
a különbségek ellenére is a közösség hűséges m egtartását.

Botránkozás és megújulás?
A  keresztyének és az egyházak jövőlátásának alap já t és ta rta lm át 

m aga Jézus adta meg a mi korunk szám ára is, és ez az odaadó és kö
zösséget terem tő szolgálat a világért való felelősséggel.

Szóltunk arról, hogy a tanítványok m ind m egbotránkoztak Benne a 
szolgálatnak ezen program ja m iatt. És ennek nyom án elestek. De éppen 
mivel nem vették könnyelm űen, azért é rte tték  meg, m it je len t Jézust 
követni. Bizonyára üdvös volna, ha egyszer mi is m egbotránkoznánk 
Benne. Ez talán  jele volna annak, hogy komolyan vesszük azt. am it 
mond, és akkor ta lán  az t is jobban m egértenénk, m it je len t szolgálatunk 
erőnket m eghaladó követelm énye és a  feltám adott Űr m egtartó  ereje. 
Ez vezetne igazi egyházi m egújulásra a v iilágért való felelősség vállalá
sával.  D. Dr. Prőhle Károly
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Tanulmányok

Harding Meyer:

Az egyházi egység modelljei 
az Ágostai Hitvallás fényében

I.

A tém a szem pontjából helyénvalónak tűnik egy első, pusztán in fo r
m atív részben az egységelképzelésekkel és az egységhez vezető ú t m odell
jeivel kapcsolatos megfontolások és v iták  legutolsó fázisait ism ertetni 
Tudatosan szorítkozom ennek a v itának  a legutolsó fázisaira —, hiszen 
ez kezdettől fogva az egész ökum enikus mozgalmon végighúzódik —, és 
ezzel a H it és Egyházszervezet Bizottság 1973 szeptem berében Salam an- 
cában ta rto tt m unkaülésétől az Egyházak V ilágtanácsa és a felekezeti 
világszövetségek részvételével 1978 októberében Genfben m egtarto tt kon
zultáció között e ltelt öt évre gondolok. Három fázist kell m egkülönböz
tetni :

1. fázis: A „konciliáris közösség” gondolatának kibontakozása és az 
ebből a felekezeti világcsaládok, ill. — ahogyan m anapság mondani szo
kás — a világegyházak szám ára (Christian W orld Communions) adódó 
kérdések, 1973.

2. fázis: A „m egbékélt sokféleség egysége” gondolat kibontakozása, 
m int ezekre a kérdésekre adott felelet, 1974—1977.

3. fázis: A lapvető m egértés a „konciliáris közösség”, az „organikus 
egység” és a „m egbékélt sokféleség egysége” értelm ezésére és egymással 
való viszonyára nézve, 1978.

A z első fázishoz, 1973:
Visszanyúlva korábbi tanulm ányokra, valam int az U ppsalában (1968) 

„a valóban univerzális zsinatról” m ondottakra, m elyért fáradozni kell, a 
H it és Egyházszervezet Bizottság Salam ancában ta rto tt ülésén „a konci
liáris közösségként egyesült egyház v íz ió já t” fogalm azta meg: „Az egy 
egyházat helyi egyházak konciliáris közösségeként kell értelm ezni, m e
lyek a m aguk részéről valóban eggyé lettek. Ebben a konciliáris közös
ségben m inden helyi egyháznak a többiekkel együtt katolicitása van, 
ugyanazt az apostoli hitet va llja  és a többieket K risztus ugyanazon egy
háza tag jának  tekinti, melybe ugyanaz a Lélek vezeti őket. Am int az 
Ü j-Delhiben ta rto tt nagygyűlés k ifejtette, összetartoznak, m ert ugyan
azt a keresztséget kap ták  és ugyanazt a szent vacsorát ünnepelik; elis
m erik a m ásik helyi egyház tag ja it és egyházi h iva ta la it (Amf). Egyek 
közös m egbízatásukban, hogy a K risztusról szóló evangélium ot a v ilág 
ban és a világ előtt való igehirdetésükkel és szolgálatukkal vallják meg. 
Ebből a célból m indegyik egyház a r ra  törekedik, hogy a testvéregyházak-
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kai lé trejö tt kapcsolatokat fenntartsa és új kapcsolatokat hozzon létre 
és ezeket a kapcsolatokat konciliáris együttléteken ju ttassa kifejezésre, 
ahol csak megköveteli ezt közös m egb íza tásuk  elvégzése.”

„Az egyesült egyház” víziója egész sor, részben kritikus kérdést sze
gez a  felekezeti világcsaládoknak és a különösképpen is á ltaluk  folytatott 
kétoldalú megbeszéléseknek és egységtörekvéseknek. Ezek a kérdések 
abban a nyom atékos kérésben sűrűsödnek össze, hogy a világszövetsé
gek „az egység keresésével kapcsolatos elképzeléseiket az Egyházak Vi
lágtanácsával együttm űködve fejtsék k i”. K ívánatosnak ta rto ttak  egy 
„közös tárgyalási a lap o t”, mely előkészítő ira tkén t a következő — akár 
EVT, akár felekezeti — nagygyűlés elé kerülhetne.

A  m ásodik fázishoz, 1974—1977:
A  felekezeti világcsaládok foglalkoznak a kérdéssel, és az EVT kép

viselőivel együtt 1974 m ájusában és decem berében két konzultációt ta r ta 
nak, melyek ezeket a kérdéseket tárgyalják . Az eredm ény „A felekezeti 
világszövetségek ökum enikus szerepe az egy ökum enikus m ozgalom ban” 
cím ű „vitaira t”.

Tekintettel a rra , am it a salam ancai beszámoló a „helyi egyházakról”, 
valam in t a „konciliáris közösség és organikus unió” viszonyáról mondott, 
az a — bizonyára nem  alaptalan  benyom ás alakult ki, hogy a „konciliáris 
közösség” vízióját teljesen összekapcsolták az unió gondolatával („orga
n ikus unió”), am in t az elsősorban a mi századunkban k ia laku lt és am e
lyet az ökumenikus m ozgalom ban sokan az egyházi egység m egvalósítása 
tulajdonképpeni fo rm ájának  tarto ttak . A m eghatározó salam ancai mon
datot, „az egy egyházat helyi egyházak konciliáris közösségeként kell ér
telmezni, m elyek a m aguk részéről valóban eggyé le ttek”, úgy érte tték  
vagy legalábbis úgy vélték érthetni, hogy az egyes „valóban eggyé lett 
helyi egyházak”, melyekből a nagy „konciliáris közösség” összetevődik, az 
„organikus unió” gondolatának megfelelően uniált egyházak. Másszóval: 
a „konciliáris közösség” olyan helyi egyházakból áll, m elyekben az eddigi 
egyházi tradíciókat és felekezeti identitásokat m ár hátrahagyták , azokon 
felülkerekedtek, és egy közös, új identitás és tradíció érdekében feláldoz
ták.

Ezzel szemben a „v itaira t” azt a felfogást képviseli, hogy az egyház 
egysége leszűkítés nélkül létezhet ott is, ahol felekezeti identitásukat, 
trad íció jukat és különbözőségeiket m egtartják , m indenesetre azzal a fel
tétellel, hogy ezek a  „bilaterális dialógus folyam atában” anny ira  „átvál
toznak”, „m egváltoznak” és „m egújulnak” (Nr. 21), hogy a „fennálló kü
lönbözőségek . . .  elválasztó jellegüket elveszítik”. Ami végbemegy, az 
„m egbékélés”, nem  pedig a különbözőségek megszüntetése vagy elkenése. 
Ebből következik „az egység víziója, m ely a  'm egbékélt különbözőség’ 
jellegével b ír” (Nr. 30; vö. Nr. 23—26).

A „megbékélt különbözőség” gondolata éppoly kevéssé ak art a „kon
ciliáris közösség” ellenlábasaként fellépni, am int nem akar az „organi
kus unió” elutasítása sem lenni. Fő szándéka az volt, hogy m egállapítsa 
és velős fogalom mal kifejezésre juttassa, hogy az „organikus unió” elkép
zelése a helyi egyházi egység m egvalósításának sem m iképpen sem egyet
len  m egengedett és lehetséges form ája. Az unió gondolata m ellé így egy 
m ás típusú, ökum enikus szempontból vele egyenértékű került, s ezzel a 
„konciliáris közösség” átfogó víziója kinyílha t és tágu lhat úgy, hogy nem 
ragaszkodik egyoldalúan az „uniált”, tehát transzkonfesszionális feleke-
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zetek fölötti) helyi egyházakhoz, am elyek a keresett „konciliáris közös
ség” egyetlen  tag jai lennének.

Röviden: a „m egbékélt különbözőség egységének” gondolata nem  a 
„konciliáris közösség” a lternatívájakén t jö tt létre, és nem  is az unió gon
dolatának elvetéséből. A „m egbékélt különbözőség egysége” szándéka sze
rin t nem  olyan gondolat, s nem  is volt az, mely az em lítettek  helyettesí
tője akarna lenni, hanem  azokat csupán kiegészíteni és korrigálni ak a rja  
abban a közös keresésben, m elynek célja az egyházi egység igaz m egvaló
sítása.

Pontosan ebben az értelem ben helyeselte ezt a L utheránus Világszö
vetség D ar-es-Salam ban ta rto tt 1977-es nagygyűlése.

A  harm adik fázishoz, 1978:

Az 1974 és 1978 közötti v itákban  ezt nagyon sokszor figyelmen kívül 
hagyták. Valóban két, teljesen szembenálló módon lehetséges a „m eg
békélt különbözőség” gondolatából — szándékával ellentétben — önálló 
gondolatot csinálni, éspedig úgy is, hogy egyetlen helyesként abszolutizál
ják, de úgy is, hogy ham isnak ny ilván ítják  vagy egyszerűen nem  vesznek 
róla tudom ást, és vele szemben az „organikus un ió t” ta r tjá k  az egység 
m egvalósítása egyetlen érvényes form ájának  és a „konciliáris közösség” 
gondolatát is teljesen innen értelm ezik.

(A reagálásnak  ez utóbbi m ódja is a r ra  vezet, azt lehet m ondani, 
kényszerít, hogy a „m egbékélt különbözőség,” korrektív  jellegű gondo
la tá t önálló gondolattá tegyük és ilyen irányban  építsük ki!)

Csak 1978 folyam án tisztázódott — szélesebb és reprezentatív  alapon 
három  egym áshoz kapcsolódó alkalm on —, legalábbis nagy vonásokban, a 
három féle egység-elképzelés vagy modell viszonyának kérdése. Ez tö rtén t 
először a b ila terá lis megbeszélések első fórum án 1978 áprilisában (Bossey), 
melynek fő tém ája éppen az egység-elképzelések kérdése volt. Ennek a 
fórum nak az eredm ényét azu tán  még napirendre tűzte és tovább fino 
m ította a H it és Egyházszervezet Bizottság ülése augusztusban (Banga- 
lőre), valam in t az Egyházak V ilágtanácsa és a felekezeti világcsaládok 
ugyanaz év októberében ta rto tt konzultációja.

Ez a m egértés lényegében a következőt jelenti:
Közösen helyeslik „az egy egyház vízióját, m ely a m aguk részéről 

valóban eggyé le tt helyi egyházak konciliáris közössége”. Ebben a „kö
zelebbi m eghatározást (náhere A usarbeitung, fu rth e r elaboration)” vagy 
„az egyház, m int K risztus testének organikus egysége, az Üjszövetségben 
és az egyházatyák által le írt sokféle ’koinonia’ gondolatának továbbvite
lé t” látják . M egemlítik ennek az egységnek a „feltételeit” (négyet) és e 
közösség ism ertető jeleit (hármat) (ezek: szabad, átfogó, sokrétű).

A rra a központi kérdésre nézve, hogy melyek tehá t „a valóban egy- 
gyé lett helyi egyházak”, m elyek „konciliáris közösségre” lépnek, m eg
állapítják: I tt két különböző „elképzelés” vagy „m egközelítési mód” van, 
melyek „az organikus egység” és „a megbékélt különbözőség egysége” 
fogalm ával jellem ezhetők. „Azok, ak ik  az 'organikus u n ió ra’ teszik a 
hangsúlyt, a lá  ak a rják  húzni, hogy az egységet elég szűkre kell fogni 
ahhoz, hogy helyi szinten a közös bizonyságtételt lehetővé tegye. Azok, 
akik a 'm egbékélt különbözőség egységének’ elképzelése m elle tt vannak, 
azt a nézetet képviselik, hogy a felekezeti tradíciók, bár nyilván válto 
zásra van szükségük, mégis felism erhetően tovább élhetnek az egy egy
házban (can have a continuing identifiable life w ith in  the one church)”, 
am int az EVT és a felekezeti világcsaládok konzultációjának jelentésében

469



olvasható. Egészen hasonlóan fogalm azott a Hit és Egyházszervezet Bi
zottság is: „Sokak szemében az igazi egység m egkívánja mindegyes he
lyen m indenki összegyülekezését az egy eucharisztikus közösségbe. Ezzel 
tehá t nem m aradna hely a felekezeti tradíciók további létére. Mások vi
szont azt m ondják, hogy a Krisztus akara tának  megfelelő egység nem 
k íván ja meg szükségszerűen a felekezeti identitások eltűnését, hanem  in 
kább transzform ációját olyan m értékben, hogy a teljes szakram entális 
közösség, a közös bizonyságtétel és a közös szolgálat, bizonyos közös 
s truk tu rális  form ával kapcsolódva, lehetővé váljék. Míg az első lá tás in 
kább az 'organikus egység’ fogalm ával kapcsolódik (a term inológiai vilá
gosság érdekében inkább  'organikus un ió t’ kellett volna m ondani, am int 
az első fórum  és az em líte tt konzultáció is tette!), a m ásodik lá tást azok 
képviselik, akik a 'm egbékélt különbözőség egységének’ fogalm át javasol
ják .”

Ez a két „koncepció” vagy „megközelítési mód” „nincs ellentétben a 
’konciliáris közösség’ gondolatával” és „nem  lehet őket egym ás a lte rn a
tívá inak  tek in ten i”. „Alapvető szándékuk szerint olyan kísérleteknek le
het tekinteni őket, m elyek a ,konciliáris közösségen’ belüli egység és kü
lönbözőség viszonyát tisztázzák.” „Eltérő helyzetek és egyházi tradíciók 
ökum enikus szükségszerűségeire és lehetőségeire való kétféle reagálási 
módot je len thetnek .”

Ha „az egység és különbözőség pontosabb m egértése csak ’in v ia’ 
érhető  el”, mégis m inden esetre érvényes: „Az a különbség, mely ebben 
a két elgondolásban kifejeződik, nem  akadályozza meg az egyházakat, 
hogy együttesen konkrét lépéseket tegyenek az egységhez vezető úton.”

Az 1978-as év így alapvető m egértést hozott az egységmodellekről és 
egységelképzelésekről fo ly tato tt legújabb vitában. Hogy m indez közvet
lenül és azonnal a helyi egységtörekvések cselekvési szabályává és tá jé 
kozódási segítségévé tehető-e, kétségesnek tűnhet. Mégis nagy jelentőségű 
ez a megértés. Gondoskodik ugyanis arról, hogy a jelenlegi ökum enikus 
fáradozás két erős és jellegzetes m egjelenési form ája, m elyek összetarto
zásáért és kapcsolatáért erőfeszítések történnek, a célt illető elképzelések 
terén  se távolodjék, hanem  inkább közeledjék egymáshoz. Az ökum eni
kus fáradozás oszthatatlansága érdekében sürgetően szükséges, hogy ezt 
a m egértést felism erjük és m egism ertessük, elm élyítsük és megerősítsük, 
és ne lépjünk vissza egy korábbi helyzetbe.

II.

Hogyan lá tju k  az egyházi egység m odelljeinek kérdését az Ágostai 
H itvallás fényében, vagy m egfordítva: hogyan hatnak  az Ágostai H it
vallásnak az egyház egységéről szóló kijelentései az egyházi egység mo
delljeiről való jelenlegi megfontolások fényében?

Egyet m ind járt az elején meg kell azonban m ondani: Az Ágostai 
H itvallás kijelentései és a jelenlegi helyzet között, am ikor a keresett egy
ség m ikéntjét ku ta tjuk , közvetlen kapcsolatot létesíteni, m integy azzal a 
szándékkal, hogy m egállapítsuk, m elyik régi vagy új egységmodell felel 
meg leginkább az Ágostai H itvallás á ltal képviselt egységelképzelésnek 
—, ez fölöttébb kérdéses vállalkozás lenne és ilyesmibe nem  volna szabad 
belefogni. Az akkori és a mai helyzet különbözősége éppoly nagy, m int 
am ilyen nyilvánvaló. G yakran u ta ltak  a r ra  helyesen, hogy akkor 1530- 
ban a nyugati egyház egysége veszélyben forgott, de még nem  szűnt meg. 
Voltak ugyan vallási pártok, de még nem  voltak elkülönült egyházak.
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Még nem  ism erték  a „felekezeti korszakot”. S egészen más dolog a ve
szélyeztetett egységet védelm ezni és megőrizni, m in t a m egszakadt egy
séget helyreállítani, és az évszázadokig külön élő, külön fejlődő, egy
mástól egyre jobban elidegenedő egyházakat ú jra  összehozni.

M inden jelenlegi ökum enikus fáradozásunk azonban, s nem utolsó
sorban az egyházi egység m ódjára vonatkozó m egfontolások, az utóbb 
leírt helyzetből indulnak ki. „Konciliáris közösség”, „organikus egység”, 
„m egbékélt sokféleség”, m indezek olyan gondolatok, melyekhez az Ágos
tai H itvallás felől bizonyosan meg lehet találni a kapcsolópontokat, de 
am elyekhez mégis a különvált egyházak helyzetéből ju tunk  el. Egy ilyen 
helyzetet a reform átorok ta lán  egy-egy alkalom m al — a „görög egyházra” 
tekintettel, ahogyan akkor m ondták, és talán  a „esetiekre” nézve távo l
ról — m egláttak, de nem tek in te tték  az ő helyzetüknek, mellyel nekik 
van dolguk.

Ami az Ágostai H itvallás által é rin te tt többi p roblém akörre érvényes
— a kiem elkedő példa erre a világi felelősségről és az egyház és a  ke
resztyének po litikai-társadalm i felelősségéről m ondottak a  16. és a 28. 
cikkben —, analóg módon érvényes az egyház egységéről szóló 7. cikkre 
is. Az Ágostai H itvallástól itt  nem  lehet többet várni, m in t am ire képes.

Ha ezt világosan látjuk , akkor — vélem ényem  szerint — az Ágostai 
H itvallás felől mégiscsak felism erhető néhány u ta lás a keresett egység 
m ódjára nézve. O lyan utalások ezek, m elyek ugyan szám unkra ma bizo
nyos tájékoztató  vagy m egerősítő jelleggel bírnak, de "amelyeket ugyan
akkor jellem ez az egykor és a  ma közötti tö rténeti különbség, és ezért 
bizonyos ponton tú l szám unkra ma nem  kielégítőek, bennünket a m a
gunk problém áival bizonyos fokig m agunkra hagynak, ezért tehát to 
vábbvitelre és kiegészítésre szorulnak. A következőkben két fő pontra és 
záró m egjegyzésekre szorítkozom.

A) Egyházi egység m in t egyetértő (konsensbezogen) egység
Bizonyára nem  lehet kétség afelől, hogy az Ágostai H itvallásnak az 

egyház egységéről szóló kijelentéseiben a hangsúly azon van, hogy az 
igazi egység alapja, „hogy egyetértés legyen az evangélium  tan ításában” 
(consentire de doctrina evangelii). Ezt a CA 7. cikke nem csak kim ondja, 
hanem  még alá  is húzza a „satis est” és a vele összecsendülő „nec ne- 
cesse est” révén. Az Ágostai H itvallás egésze is k ifejezésre ju tta tja  ezt 
azzal, hogy alapvető  szándékát — az egyházi egység megőrzését — a re 
form átort gyülekezetek és az óhitűek közötti, „a h it és tan ítás cikkeiben” 
(CA 1—21) való konszenzus m egállapításával és létrehozásával k ísérli 
m egvalósítani. Ez valóban olyan vonal, amely az Ágostai H itvallástól 
korunk ökum enikus erőfeszítéseihez vezet, am ikoris a konszenzusért való 
fáradozásnak és a konszenzus fogalm ának középponti jelentősége van. 
M inden ökum enikus dialógusnak, m elyet ma m ultila terális és bilaterális 
találkozások során folytatnak, végső célja egy ilyen konszenzus a teoló
giai és ekkléziológiai kérdésekben. Ennek megfelelően az egyházi egy
séget alkotó elem ek között az első, am in t m ár lá ttuk , az apostoli hitben  
való közösség.

Legkevésbé sem lepődnék meg, ha egy tö rténeti analízis k im utatná
— és ta lán  m ár van  is ilyen —, hogy a konfesszió fogalm ához hasonlóan 
a konszenzus fogalm ának használata is, az egyház egységére vonatkoz
tatva, refo rm áto ri-lu theránus szóhasználatra vezethető vissza, ta lán  az 
Ágostai H itvallás egészére („magnus consensus ecclesiarum ”) és különö
sen a 7. cikkre. A katolikus teológia is ism eri ugyan ezt a fogalmat, de
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ott, am in t én látom, inkább a hitism eret norm áinak és fo rrásainak  kér
déseivel kapcsolatosan használják  (consensus ecclesiae, consensus patrum , 
consensus theologorum).

Az egyház igazi egységéhez szükséges konszenzus az Ágostai H it
vallás szám ára nem  általános, bizonytalan helyeslés vagy igenlés az itt 
és o tt ténylegesen folyó evangélium hirdetéssel kapcsolatban. Inkább na
gyon világos krité rium okat alkalm azó és a legnagyobb term inológiai pon
tosságra törekvő teológiai küzdelem nek az eredménye, m elynek célja, 
hogy felelősen és közösen m ondhassák és képviselhessék: Igen, mi va
lóban egyek vagyunk az evangélium  üdvösséget terem tő és közösséget 
építő hirdetésében, az apostoli hitben. így tehát teológiai-tanító jellegű  
és ezért megfogalmazható és m egfogalm azott egyetértésről van  szó. M in
denesetre azonban olyan megfogalmazott tan ításbeli egyetértésről — eset
leges félreértések elkerülése céljából ezt m ind járt hozzá kell tenni —, 
mely nem  m arad m eg az in te llek tuális-tan ításbeli ta rta lm ak  szintjén, 
hanem  végső soron az t akarja  kifejezni, m ennyiben van egység az egyház 
konkrét, elementáris, egyedül szükséges életfunkcióinak értelmezésében  
és gyakorlatában, azaz az evangélium  ige és szentségek által tö rténő kom 
m unikálásában.

Az ilyen konszenzusról nem  lehet lem ondani valam ely egyértelm ű, 
elkötelezett és tartós egyházi közösség életében és az idevezető ú ton sem. 
„A különvált egyházak egységére irányuló valam ely kísérletet a konszen
zusért folytatott fáradozás fogja kísérni. Az egyházaknak olyan helyzet
ben kell lenniük, hogy el tud ják  mondani, mi ta rtja  őket össze . . .  A kö
zösség tartósan csak úgy m aradhat fenn, ha a nyelvi kifejezés bizonyos 
elem ei közösek sz á m u k ra . . .  A konszenzuson, még a nyelvi konszenzuson 
való gondos m unkát sem szabad jelentőségében kevésre becsülni” (L. Vi- 
scher).

Term észetesen k ritika i kérdéseket is fel kell tenni az egyházi egység 
és egységfáradozások oly szigorú és nyom atékos konszenzus-központú
ságával (Konsensbezogenheit) összefüggésben, am int azt az Ágostai H it
vallás a 7. cikkben képviseli. M indenekelőtt két kérdésről van szó:

1. A CA 7-ben a konszenzusról m ondott „satis est” és az ezzel össze
csendülő „nec necesse est” révén vajon nem  válik  a teológiai konszenzus 
anny ira  abszolúttá, vagy vakká tesz azokkal a  nem tanbeli tényezőkkel 
és követelm ényekkel szemben, melyek szükségesek az egyházi egység 
létrehozásához és kiform áláshoz, s hogy különösképpen vakká tesz az 
egyházi egységhez és a  világban való közös bizonyságtételhez és szolgá
lathoz nélkülözhetetlen közös struk tú rákka l szemben? Igaz tehát, amit 
egy alkalom m al így fogalm aztak: „ ’Satis est’ non satis est” ?

2. Vajon nem  szuggerál-e az Ágostai H itvallás egy túlságosan egy
irányú  viszonyt a  konszenzustól a  közösség felé? Vajon nem  valam i meg
ford íthata tlan  egymásutániságot feltételez — „először teológiai megegye
zés és azután a m egélt közösség” —, míg — am int nem  utolsósorban 
konkrét ökum enikus tapasztalata ink  m u ta tják  — az egym ásutániság ép
pen m egfordított is lehet: „először megélt közösség, u tána teológiai kon
szenzus” ?

Az Ágostai H itvallással kapcsolatos m indkét kérdésnek m ár története 
van. Éppen az utóbbi idők ökum enikus felism erései és tapasztalata i arra 
késztettek  bennünket, lu theránusokat, hogy elgondolkozzunk a híres „sa
tis est” korlátáiról és igaz értelméről és tek in te tte l legyünk más, nem 
csak a h itre vonatkozó kérdések és tényezők ökum enikus jelentőségére 
is, s arra  is késztettek, hogy a teológiai konszenzusnak a m egélt közös
séghez (koinonia) való viszonyáról is elgondolkozzunk, és eközben meg
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állapítsuk, hogy ez a kettő egym ásba fonódik és „együtt kell növekedniük 
és kölcsönösen el kell m élyülniük”.

V annak az Ágostai H itvallásnak itt hiányosságai? V annak itt „fehér 
foltok” ?

Ha így lenne, bátran  elism erhetjük, és ezzel az Ágostai H itvallás 
jelentőségét nem  kicsinyítjük. Talán valóban így van. H erm eneutikai 
szempontból azonban helyesebbnek tartom  azt m ondani, hogy itt olyan 
szempontok vannak, am elyek az Ágostai H itvallásban — ha, am in t ez 
herm eneutikailag szükséges, szélesebb összefüggésében igyekezünk meg
érteni — sem m iképpen sem hiányoznak, csupán explicit módon nem  fo
galm azódnak meg, és az akkori adott helyzetben erre  nem  is volt szük
ségük. Ez inkább a tö rténeti különbség, tehát az akkori és a mai hely
zetek különbözőségéből adódó kérdés. Azokban a kérdésekben is, me
lyeket CA 7 nem  említ, sőt részben tudatosan kikapcsol az egység k ér
déséből, s am elyek ma nekünk  fontosaknak tű nnek  és a körm ünkre ég
nek, azonban akkor még m élyreható megegyezések és közös meggyőződé
sek voltak: különösen is az egy közös egyházi h ivatal megléte, a püspöki 
h ivatalnak  óegyházi fo rm ájában  való alapvető igenlése, közös egyház
jogi rendelkezések, olyan meglevő stru k tú rák  m in t a birodalm i gyűlések 
és zsinatok, de számos elterjed t egyezőség is a litu rg iában  és kegyességi 
életben, a szociológiai és etn ikai elválasztó tényezők messzemenő hiánya, 
a közös történelem -tudat, stb.

Ezzel szemben ma a hitbeli és tanbeli kérdésekben való elkülönülés 
egészen más területeken  is lecsapódott és ott egyre inkább m egszilárdult: 
a liturgikus életben, a kegyességi form ákban, az egyházjogban, az egyházi 
struk tú rákban , a pszichológiai, szociológiai, e tn ikai és m ás adottságok
ban. A m egélt közösség, mely akkor még megvolt és a  teológiai konszen
zussal együ ttjá rt és vele kölcsönhatásban volt vagy lehetett, ma m ár nem 
létezik, ill. csak a legutóbbi időben kezd ú jra  fejlődni.

M indez a rra  ind ít és sürget bennünket, hogy az egyházi egységnek 
és egységtörekvéseknek azokat a szem pontjait, m elyeket az Ágostai H it
vallás nem  m ondott ki, m ert nem  kellett kim ondania, m i tudatosítsuk, 
ezekről beszéljünk és az így adott problém ákkal foglalkozzunk. I t t  az
tán  tú l kell lépnünk  Augsburgon, és helyesen értelm ezve, vagyis — am int 
e rre  m ár igyekeztem  utalni — : történeti összefüggésben  értelm ezve, ez 
nem  az Ágostai Hitvallás ellenére, hanem  szellemében történik.

B) Egység és különbözőség, vagy: fundam entális-, nem  m axim ális kon
szenzus

Az Ágostai H itvallásnak az egyház egységéről szóló kijelentései a lá
húzzák azt, am i egész felépítésében tükröződik, és egyébként is reform á- 
to ri meggyőződésnek tek in thető : az egység nem  egyöntetűséget je lent, és 
az egységhez szükséges konszenzus nem  totális vagy m axim ális kon
szenzus, mely az egyházi é le tnek  m inden vagy m inél több terü letére ki
terjed. M inden különbözőség elegyengetése nem  azonos a keresett „vera 
unitas ecclesiae”-vel és ezért nem  tartozik bele az Ágostai H itvallás 
„ökum enikus program jába” sem. Egy bizonyos ponton „elegendő” a  meg
egyezésért és a különbségek leküzdéséért fo ly tato tt küzdelem, am int CA 
7 felszabadítóan kijelenti. Ez valóban sok tekintetben döntő ökumenikus 
felismerés. S ha az Ágostai H itvallás volt az, am ely ezt te ljes világosság
gal először kim ondta, akkor m ár ezért is m aradandó ökum enikus je len 
tősége van.

Valóban nincs ma — m int m ár lá ttu k  — az egyházi egységnek meg-
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fontolásra méltó elképzelése vagy modellje, mely kifejezetten ne mon
daná, hogy az egység nem  uniform izálást jelent, hanem  különbözőségeket 
is mindig m agába foglal. Ez a felism erés bizonyára olyan idős, mint 
m aga az ökum enikus mozgalom — vagy idősebb —, de m in tha az utóbbi 
években kom olyabban vennék, m int azelőtt bárm ikor. Az NSZK-beli 
katolikus egyház w ürzburgi szinódusa (1974) joggal állap íto tta  meg: „Csak 
o tt van lehetőség az egyház egységének tárgyszerű  céljá t elképzelni, ahol 
a h it egységét sokféleségével együtt lá tjá k  és igenük.”

Valóban több tényző szól am ellett, hogy itt  különösképpen is eredeti
leg a reform átori-lu theránus terü leten  honos felism eréssel van  dolgunk. 
Hasonlóképpen m egtaláljuk  ezt pl. a m ásodik helvét hitvallásban, az ang
likán  közösség 39 cikkelyében (19.) és az észak-am erikai m etodisták  „tör
téneti hitcikkelyeiben (13.). M indezekben az esetekben a  lu theri refor
mációval, sőt az Ágostai H itvallással való történelm i kapcsolat kézen
fekvő.

Érdekes és csábító lehet p illantást vetn i a katolikus oldalra, éspedig 
az ott az utóbbi időben gyakran idézett szabályra „in necessariis unitas, 
in dubiis lib e rtása in  om nibus caritas”, m ely CA 7-hez hasonlóan különb
séget tesz lényeges és lényegtelen között. Ezt az ökum enizm usról szóló 
dekrétum  is felvette és körü lírta  (ÚR 4) és összekapcsolódik ta rta lm a 
szerint az igazságok hierarch iá járó l („hierarchia verita tum ”) m egfogalm a
zott gondolattal (ÜR 11). X X III. János is idézte ezt „Ad P etri Cathed- 
ram ” (1959) kezdetű első enciklopédiájában, és utóda, VI. P ál is ismét 
kiem elte „Cum jam ” (1966) kezdetű apostoli iratában. Történeti vizsgála
tok  azonban m ár régebben k im utatták , hogy ez a szabály nem  augusti- 
nusi, hanem  lu theránus gyökerekre vezethető vissza, éspedig a lu theránus 
irénikus, Rupertus M eldenius 1626 körüli írására, „Paraenesis votiva pro 
pace ecclesiae ad theologos A ugustanae Confessionis”. Ez a  m agukhoz a 
vitakedvelő ágostai h itvallású  teológusokhoz intézett intő beszéd felszólít 
a viszálykodás beszüntetésére, az egyetértés őrzésére és az igaz kegyesség 
gyakorlására. „Si nos servarem us in necessariis unitatem , in  non neces
sariis libertatém , in  utrisque charitatem , optim o certe loco essent rés 
nostrae” — ezekkel a szavakkal fejeződik be az irat.

Maga az Ágostai H itvallás azonban még egy jelentős lépéssel to
vábbm egy. Nemcsak a különbözőségben való egység m ellett száll síkra, 
hanem  egyúttal u ta lásokat is ta rta lm az a rra  a kérdésre nézve, m ely ezzel 
a felism eréssel közvetlenül kapcsolódik, hogy mi „a m egengedett külön
bözőség ha tá ra” (the lim it of legitim ate variations), am int a H it és Egy
házszervezet első v ilágkonferenciája m ár 1927-ben megfogalmazta.

A különbözőség — az Ágostai H itvallás szerint — addig elviselhető 
és nem  elválasztó, am íg nem  ellenkezik az  „evangélium m al” és nem  
hom ályosítja el. Hogy ez az „evangélium ” — m int tartalm i kategória — 
m it jelent, az az Ágostai H itvallásban egész meglepő term inológiai kö
vetkezetességgel nem  kevesebb, m int 32 helyen tűn ik  ki, ahol ezt a fo
galm at ta lá lhatjuk : Az „evangélium ” Isten  K risztusban adott és hitben 
elfogadott, meg nem  érdem elt és k iérdem elhetetlen kegyelm ének híre.

Ezt az „evangélium ot” egyetlen  m ondatban, sőt egyetlen  fogalom mal 
le  lehet írni, mégis a keresztyén hit és é le t középpontjának és fő részé
nek, és így egyúttal a m egengedett különbözőség ha tárának  kell tek in 
ten i a keresztyén h it és élet valam ennyi területén. Éppen ezért nem 
egyetlen cikk, hanem  cikkek sora az Ágostai Hitvallás.

Az Ágostai H itvallás jó darabon elkísér tehát bennünket az egyházi 
egység helyes fo rm ájának  mai keresésében, am ely ezek szerint sem m ikép
pen sem a korlátlan  különbözőségek egysége.
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Itt is van azonban egy pont, ahol u tunk  túlvezet az Ágostai H itva l
láson, tú l kell és tú l is szabad vezetnie. M ert b á r az Ágostai H itvallás a 
lehetséges különbözőség és a szükséges konszenzus kérdését nem  csak 
iorm ailag — és így nem kielégítően — válaszolja meg (divina scriptura, 
verbum  Dei, fides catholica, stb.), hanem  ezt a különbségtételt az „evan
gélium” fogalm ával tartalm ilag erőteljesebben  m egtölti, m arad  itt mégis 
bizonyos alapvető elégtelenség, ha a m ai felismerések, tapasztalatok és 
követelm ények felől ítélünk.

Ügy tű n ik  ugyanis, hogy az Ágostai H itvallás a szükséges megegye
zés és a lehetséges különbözőség viszonyát az egységben elsődlegesen 
„m ennyiségi” („quantifizierend”) módon akarná megoldani. Az egyházi 
élet bizonyos „szektoraiban”, úgy tűn ik  legalábbis, megengedi a kü lön
bözőséget („traditiones hum anae seu ritu s aut cerem oniae ab hom inibus 
institu tae”), más „szektorokra” nézve azonban („doctrina evangelii et 
adm inistratio  sacram entorum ”) elu tasítja  és itt  a  „consentire” igényét 
hangoztatja.

Hasonló kijelentéseket ism ételten ta lálhatunk, például L uthernál is 
egy nagyon jellem ző helyen, nevezetesen a cseh testvérek  hitvallásának 
kiadásához íro tt előszavában (1538), am elyet ő így — a refrom átori h it
vallástól való különbözőségei ellenére — mintegy „elism ert” . Ezt ír ja  ott: 
„Quod si quae differentiae in  hac eorum  Confessione occurrent, de riti- 
bus et cerem oniis vei de coelibatu, m em inerium us nunquam  fuisse ne- 
que potuisse om nium  Ecclesiarum  omnes ritus et observationes esse 
aequales vei easdem. Id enim  non perm ittun t hom inum , regionum  tem - 
porum rationes et yarietates, modo salva sít doctrina fide i et m orum  
Haec enum  debet esse eadem . . (WA 50, 380).

Az egységhez szükséges konszenzus és szükséges azonosság, valam in t 
a megengedhető különbözőség közötti viszonynak ilyen „m ennyiségi” 
(„quantifizierend”) felfogása, m ellyel századunk ökum enikus m ozgalm á
ban is, különösen kezdeteiben, nem  ritk án  találkozhatunk, szám unkra ma 
kérdésesnek tűnik. M agának a  tan ításnak , az evangélium hirdetésnek, a 
szentségértelm ezésnek és szentségi gyakorlatnak a te rü le tén  is lehetnek 
különbözőségek anélkül, hogy az egységhez joggal szükségesnek ta rto tt 
konszenzust m egkérdőjeleznék vagy lehetetlenítenék.

Am iről i t t  végső soron szó van, az a  konszenzus struktúrája. L ehet
séges, hogy az Ágostai H itvallás és a reform áció idejében a „consentire 
de doctrina evangelii”-t valóban zárt és kerek konszenzusnak, csaknem 
„unisono-kijelentésnek” ta rto tták . Az ilyen zárt konszenzus-fogalomra 
való egyértelm ű hajlam ot az akkori időre nézve bizonyára nem kell két
ségbe vonni, és nem  is kell ra jta  csodálkozni. M a ez a felfogás azonban 
széles fronton helyet ke’zd adni annak  a meggyőződésnek, hogy az apos
toli hitben vagy az evangélium  hirdetésében való egységhez- szükséges 
konszenzus akkor is meglehet, ha nem  fejeződik ki közös m egfogalm azá
sokban. A hitben való szükséges egység „differenciált h itbeli egység” le
het és lesz, am in t K. R ahner fogalm azott (Schriften zu r Theologie, XII, 
563).

Világosan m egm utatkozik ez a jelenlegi bilateriális megbeszéléseken. 
A kontroverzteológiailag részben döntő pontokon ezek a dialógusok gyak
ran  kevésbé fáradoztak a szigorúan v e tt konszenzus-kijelentéseken, m int 
inkább meglevő „konvergenciák” m egállapításán vagy lehetségesek k i
dolgozásán. K étségtelenül vannak  a dialógus-jelentésekben szigorúan vett, 
és a m egértés szem pontjából alapvető konszenzus-kijelentések is. Em el
lett azonban vannak  — még h a  a határok  nem is pontosak —, széles és 
lényeges kérdésterületek, m elyeken nem  ilyen kerek  konszenzus-kijelen-
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tésekhez, hanem  olyan eredm ényekhez ju to ttak , hogy különböző módon 
m indkét oldalon ugyanazt az alapmeggyőződést képviselik, hogy a kü 
lönböző kijelentések analógok, hogy egym ás irányában  haladnak, vagy 
legalábbis nem vagy m ár nem  elkülönítő ellentétet képviselnek.

A legtöbb katolikus-protestáns dialógusban például nem  ju to ttak  el 
a transsubstantiatio , az úrvacsora m int áldozat, az ordináció m in t szent
ség, a „character indelebilis” vagy az egyházi hivatal apostoli szukcesz- 
sziójáról szóló tan ítás közös igenléséhez. E lju to ttak  viszont e tanítások, 
tan ítási fogalm ak vagy kijelentések tu lajdonképpeni szándékának közös 
igenléséhez, annak megértéséhez, hogy m iről is van szó, a párhuzam ok, 
analógiák és azonosságok feltárásához. A zárójelentések ebben az össze
függésben „növekvő megegyezésről”, „növekvő konszenzusról”, „növekvő 
konvergenciáról”, „tárgyilagos konvergenciáról” vagy egyszerűen „kon
vergenciáról” szólnak.

A döntő kérdés te h á t: Elégséges-e a konvergáló „consentire” az egy
házi szakadás leküzdésére és a közösség létesítésére? Vagy pedig csak a 
dialógus ú tjának  egy részét já rták  végig és szükség van még a „konver
genciától” a szigorúan vett „konszenzusig” való elju tásra? Inkább im pli
cite m int explicite ezt a választ szokták adni: „konvergáló” kijelentések 
és megegyezések is feloldják az elválasztó ellentéteket és lehetővé teszik 
az egyházi közösség megvalósítását.

Egy nyílt és d ifferenciált konszenzus-struktúra  igenlése m a messze
menően érvényesül. A lutheranizm us terü letén  ez például odavezetett, 
hogy a még nem rég sokak által képviselt — és az Ágostai H itvallás és a 
reform áció idejének konszenzus-fogalm ával m inden bizonnyal egyező — 
elgondolást, mely azonosította az egyházi és a  hitvallási közösséget, m int 
az azonosan megfogalm azott hitvallás közösségét, elvileg és gyakorlatilag 
feladták. A L utheránus Világszövetség Evianban (1970) ta rto tt nagygyű
lése elő tt és a nagygyűlésen ezt világosan kim ondták, és a Leuenbergi 
K onkordia 1973-ban ezt a felfogást bizonyos fokig ra tifiká lta  (Nr. 29. 
és 30).

Más egyházakban is, és azok között az ökum enikus partnerok  között, 
ak ik  nem  a reform áció egyházaihoz tartoznak, szintén egyértelm űen az 
egy apostoli hitben való konszenzus nyíltabb stru k tú rá i u tán  kutatnak.

Gondolok i t t  például az ebben a vonatkozásban fontos találkozóra, 
m ely VI. Pál és a kopt-m onofüzita pátriárka, III. Shenouda között 1973- 
ban zajlott, és VI. P ál beszédére, vagy — hat évvel korábban — P hanar- 
ban m ondott beszédére, melyben kijelentette, hogy lehetséges „a h it egy
ségét a term inológia különbözőségein túlm enően felism erni”.

Gondolok egy rövid, kevéssé figyelembe vett, de nagyonis olvasásra 
m éltó és ösztönző dokum entum ra, mely az USA-ban folytatott anglikán
katolikus dialógusban jö tt létre, s m elynek 5 rövid m egfontolása („con- 
siderations”) bevezető megjegyzésével együtt, bár m indegyik különböző
képpen, ugyanazt az egy szándékot tükrözi, nevezetesen annak m egálla
pítását, hogy „különféle megfogalmazások” m ennyiben jelentenek „lé
nyeges akadályt a teljes közösség szám ára” vagy pedig mégis lehetővé 
teszik „a teljes kölcsönös elism erést és a te ljes egyházi közösséget”.

Aligha kell m ondanom, hogy az Ágostai H itvallás katolikus elism eré
se körüli egész v itá t is csak a konszenzus és a „consentire de doctrina 
evangelii” ezen értelm ezésének hátterén  szabad látni és lehet igazán 
m egérteni. „A Confessio A ugustanára m in t az egy hit h itva llására ismét 
ráta láltunk , ha a Confessio A ugustanát nem  is tud juk  az egy hit közös 
hitvallásaként m ondani.” Ez olvasható az Ágostai H itvallás közös katoli
kus-lu theránus kom m entárjának  végén, mely a közelm últban je len t meg.
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Ez a m ondat szintén tartalm azza alkalm azva, összetöm örítve és csaknem 
— de csak látszólag — paradox form ában, am it az előzőekben a konszen
zus fogalm ának szükséges nyitásáról és differenciálásáról elm ondani szán
dékoztam. 

C) A z egyházak különállása m in t „status confessionis”
A  7. cikk az  egész Confeccio A ugustanának feltehetően legism ertebb, 

legtöbbet m agyarázott és ezért a legtöbbet gyötört cikke is. K ülönöskép
pen vonatkozik ez a mi ökum enikus korunkra, de azon túlm enően is. 
A Lutheránus V ilágkonvent (Lutherischer W eltkonvent), a Lutheránus 
Világszövetség előfutára, mely végrehajtóbizottságának nyilatkozatában 
(1936) annyira kiem elve dicsérte „a lutheranizm us ökum enikus jellegét” 
(„Das L uthertum  ist im  w ahrsten  Sinne selbst eine ökum enische Bewe- 
gung” !), ezt a CA 7. cikkére hivatkozva tette. A világszövetség M innea- 
polisban (1957) ta rto tt nagygyűlése ism ert tételeinek — „Az egyház egysé
ge K risztusban” — sarkpontja ebben a cikkben volt. A rákövetkező nagy
gyűlés (Helsinki 1963) egyik hivatalos előkészítő füzete a  CA 7 k ije len té
seiben lá tta  azt a koncepciót, mely „Jézus Krisztus egyháza egységének 
igaz testetöltését (m anifestation) egyáltalán  kifejezésre ju tta tja ”. Az 
Evianban ta rto tt nagygyűlés (1970) is messzemenően CA 7-re tám aszko
dik az egyház egységével kapcsolatos kijelentéseiben és „még fel nem 
használt ökum enikus tőkét” lá t benne és a „helyes eligazítást” a lu th e rá 
nusok egym ással való közösségéért, de valam ennyi egyház közösségéért 
folytatott küzdelem ben is.

Mindez csupán néhány pont azon a vonalon, m ely szélesen és v ilá 
gosan végigvonul a lutheranizm us gondolkodásán, akár Európában és 
Észak-Am erikában, akár Ázsiában és A frikában. Csupán ez egyetlenegy 
cikk hatástörténete is — m elyet vélem ényem  szerint még m eg kell írn i 
és mely egyáltalán nem  korlátozódik lu theránus te rü le tre  (!) — m egm u
tatná, m ilyen m élyreható befolyást gyakorolt a történelm ileg oly távo l
álló 1530-as Confessio A ugustana a világ lu theránus egyházainak gon
dolkodására és m agatartására, és gyakorol még m a is. T alán így kellene 
mondani helyesebben: máig is m ennyire reflek tálja és közös nevezőre 
hozza a  Confessio Augustana a lu theránus egyházak gondolkodását és 
m agatartását.

Még ha valakinek elege is kezd lenni, a CA 7 sajnos gyakran sztereo
tip  és ezért könnyen penetránsan ható kiemeléséből, és e cikk korlátáit 
világosabban is lá tja , kijelentéseinek rendkívüli jelentőségét mégis nehe
zen tagadhatja.

Pontosan 50 évvel ezelőtt m ondta H erm ann Sasse, és ezzel csupán 
történeti tényt konsta tá lt: „Az egyházfogalom első szim bolikus (hitvallási 
leírása, mely az  egyháztörténet folyam án egyáltalán m egtörtént, az Ágos
tai H itvallás idevonatkozó cikkei.” (In sta tu  confessionis, 1966, 161) Egy
ú tta l — és ezt hozzá kell fűzni — az egyházfogalomnak ez a leírása úgy 
történik, hogy elsősorban az egyház egységéről szól, és elmondja, mi 
szükséges az egyház ezen egységéhez. Teljesen joggal m ondta valaki, 
hogy CA 7 címe „De unitate  ecclesiae” kellene legyen, és nem  „De ecc- 
lesia”.

Éppen itt  m utatkozik valam i az Ágostai H itvallásban, am i alapvető 
jelentőségű, de am it az Ágostai H itvallás in terpretálásában  és gyakorlati 
használatában — vélem ényem  szerint — egyházainkban egyértelm űen 
elhanyagoltak. Az egyházi egység és egységtörekvések jelentőségi foká
nak és m otivációjának kérdéséről van szó.
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Egyetlen m ondatban szeretném  összefoglalni: A  Confessio Augustana  
az egyház egységének kérdését hitvallási kérdés rangjára emeli, ponto
sabban: m egerősíti ebben a rangban — gondoljunk csak az óegyházi 
h itvallásra „una, sancta, catholica et apostolica ecclesia” — és ezzel az 
egyházak különállását „status confessionis”-szá nyilvánítja. Másszóval: 
Ahol egyházak elkülönülnek, ott a keresztyén hitvallást m egtagadják, és 
hite m inden keresztyént arra  kötelez, hogy a hitvallás e m egtagadásával 
— bárhol is legyen az, sa já t m agunkon kezdve — szembeszálljon. A sza
kadásba való beletörődés, a  „m ásik” egyházak végérvényes elengedése, az 
é rtü k  való felelősség és megbízatás elfelejtése nem  lehetséges, hacsak 
nem  ad juk  fel az egy egyház h ité t és hitvallását.

Ez egyszer s m indenkorra tisztázza az  Ágostai H itvallás értelm ében 
az- egyházi egységtörekvések döntő im pulzusának és hordozó m otívum á
nak kérdését: Az egyház egysége körüli fáradozások nem  valam iféle lu 
xust jelentenek, m elyet m indennapi egyházi életünkben nélkülözhetünk 
is. Az egyház egysége körüli fáradozás nem  is csak eszköz a célhoz, 
m ondjuk a világban való hatékonyabb és hitelesebb bizonyságtételhez és 
szolgálathoz, bár fontos ez a szempont és ez az indíték, és szorosan kap
csolódik az alapvető motívum m al. Az ökum enikus elkötelezettség m in
denekelőtt hitvallási hűségünk kérdése.

Ennek a meggyőződésnek a vonala tisztán  és világosan fu t az Üj- 
szövetségtől, így a páli levelek K risztus-teste-kijelentéseitől, az óegyházi 
hitvallásokon s azu tán  az Ágostai H itvalláson át századunk ökum enikus 
m ozgalm ának auten tikus form ájáig. „Csak egy m otívum  van  — m on
do tta  Visser’t  Hooft 1964-ben az ökum enikus mozgalomról készített „M ér
leg ed b en  (Bilanz) —, mely a m ozgalom nak valóságos erőt és független
séget adni képes, éspedig, hogy a közösség magához az egyház lénye
géhez tartozik  és a szakadás m inden form ában elhom ályosítja Istennek 
népével való te rv é t . . .  Az egyház él a közösséggel, nem  azért, m ert hasz
nos, kívánatos vagy kellemes, hanem  m ert a közösség életének lényegé
hez tartozik.” I tt van az „az egy, döntő és teljesen elégséges m otívum ”, 
m elyre a többi m otívum  összességét „koncentráln i” kell (ökum enischer 
Aufbruch, 1967, 210k).

Ném etből fordíto tta: Reuss András

Kikutathatatlan sors — Isten vezetése 

— emberi tervezés
Néhány bevezető gondolat

A tanulm ányom  címében szereplő három  kifejezés között nyilván
való a logikai összefüggés, de ugyanakkor kétségtelen a közöttük levő 
felo ldhatatlannak tetsző feszültség is. A m ikor tanulm ányom  m egírására 
készülve elővettem  a tém át az ifjúsági bibliaórai közösségben, egyikük
nek kicsit bizarr asszociációja tám adt. íz lelgetve a három  önm agában is 
hatalm as tém akör belső összefüggéseit úgy vélte, hogy a három  közül 
egyet feltétlenül ki kell . hagyni, m ert egy nem  illik bele az összefüggé
sekbe. Csakhogy m elyik legyen az az egy? V itray Tam ás népszerű fejtö
rő játékára , a „K apcsoltam ”-ra utaltak, ahol gyakran kell olyan úgyneve
zett „kakukktojásokat” kinyomozni és leleplezni, melyek kilógnak egy
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összefüggő rendszerből. Lehet, hogy kicsit kom olytalannak tűnik egy 
teológiai tanulm ányhoz, mégis meg m erem  kockáztatni, hogy talán  való
ban az az egyik feladatunk, hogy a három  téma közül egyet kiszűrjünk 
annak érdekében, hogy a m ásik kettő  összekapcsolható legyen.

Vegyük sorba először csak nagyon röviden, szinte m atem atikai egy
szerűséggel és tömörséggel a szám ításba jöhető lehetőségeket. Ha elhagy
juk  a középső s egyben legizgalm asabb és legkényesebb tém át, az isteni 
vezetés kérdését, lényegesen leegyszerűsödne feladatunk, hiszen csupán 
arró l a tiszteletre méltó örök em beri vágyról és küzdelem ről kellne szól
ni, melyet az em beri tervezés folytat annak érdekében, hogy minél k i
sebb te rü le tre  szorítsa vissza a k iku ta tha ta tlan  és kiszám íthatatlan  sor
sot. Nyilvánvaló, hogy ez az ú t nem  já rha tó  szám unkra, hiszen így teo
lógiai tanulm ány helyett csupán em beri elmélkedés és okoskodás szü
letne.

A m ásik lehetőség az em beri tényező, az em beri tervezés k iik tatása 
lenne, azonban nyilvánvaló, hogy ez is csak m atem atikai lehetőség, m ert 
valójában zsákutcába vezetne. Mi közünk lehetne egy olyan élethez és 
történelem hez, m elyet az em ber kizárásával, de mégis az „ő bőrére”, az 
Isten vezetésének és a k iszám íthatatlan  sorsnak küzdelm e és szeszélye 
irányít ?

Egyetlen já rha tó  ú tnak a „k iku tathata tlan  sors” kifejezés létjogosult
ságának m egkérdőjelezése látszik. Természetesen ennek kiik tatása sem 
old föl m inden feszültséget, hiszen nyilvánvaló, hogy az isteni vezetés és 
az em beri tervezés kapcsolata távolról sem egyértelm űen harm onikus. 
De a közöttük levő feszültség nem  bénító ellentmondás, hanem  ellenke
zőleg, olyan egészséges, dialektikus feszültség, m ely lendületet adhat 
egész tém ánk feldolgozásának. Ezzel a reménységgel és elvárással teszek 
tehát kérdőjelet a „k iku tathata tlan  sors” kifejezés mellé, előtte azonban 
becsületes őszinteséggel szeretném  tisztázni, hogy Szentíráshoz kötött le l
kiism erettel, biblikus alapon jogunk van -e  „kakukkto jásként” k iik tatn i 
ezt a tém át.

I .

Sors, vezetés, tervezés — a Bibliában
A következőkben a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül lapozzunk - 

bele a Szentírásba és vallassuk ki a fenti kérdésekről. Nézzük először az 
Ószövetséget.

. Rögtön a Genezisben, az ősatyák tö rténetéből világosan elénk r a j - ’ 
zolódik, hogy Istennek határozott elképzelése, univerzális terve van a 
bűn következtében tőle elszakadt és elidegenedett em bervilággal. Az iz
galom és feszültség azonban ú jra  meg ú jra  abból adód ik , hogy Isten  
terve éppen az em ber által hiányosnak és szeszélyesnek vélt isteni veze
tés következtében zátonyra fu tn i látszik, (Ábrahám  m ár öreg ember, de 
sehol a m egígért utód, m ajd Izsákot Isten  vissza akarja  venni, Jákob 
bűne, József eladása, egyiptomi rabszolgaság stb.)

Mózesnél aztán különösen is kiéleződik a kérdés. Egyrészt m aga a 
választott nép kérdőjelezi meg Isten tervének „kom olyságát és beszám ít- 
hatóságát” úgy érezve, hogy az isteni vezetés „bizonytalan”, m ásrészt 
maga Mózes is abban őrlődik, hogy vajon  maga m ögött tudhatja -e  h a
talm as M egbízóját, vagy csak sa já t népvezéri képességeire és terveire 
szám íthat. A kérdés súlya a S inain tö rtén t törvényadás u tán  sem csök
ken, hiszen éppen azalatt m iala tt Mózes a Sinain já r, hogy Isten  tervének 
„írásos dokum entum ait”, a két kő táb lát lehozza a népnek, azok az arany 
borjú elkészítésével b ru tálisan  szabotálják Isten tervét, és semmibe ve-
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szik az eddig m egtapasztalt isteni vezetést. Érthető, hogy ezek u tán  Mózes 
„m egm akacsolja” m agát és egy lépést sem m er tenni tovább a konkrét 
isteni vezetés ígérete nélkül. (Ex 33, 12—17)

A honfoglalás után, a királyság korában, m ajd pedig a fogságban az 
Úr prófétái válnak a nép lelkiism eretévé, ak ik  igyekeznek ébren ta rtan i 
a nép tudatában  és h itében Isten terveit és ígéreteit kem ényen szembe 
szállva m inden olyan em beri tervezéssel és elképzeléssel, am ely nem 
várva az isteni vezetésre és nem számolva az isteni tervvel önállósította 
m agát. Ennek a küldetésnek is az a legnagyobb próbája, hogy a prófé
táknak  nem csak sa já t népükkel kell gyakorta m egküzdeniük, hanem  m a
gával Istennel sincsenek m indig tisztában és összhangban. Azzal az em 
beri ész és hit szám ára egyaránt bo tránynak  számító felism eréssel kell 
szembe nézniük, hogy Isten istensége azt is jelenti, hogy még sa já t tervei 
sem kötik  és kötelezik. Istennek ez az abszolút szuverenitása komoly 
problém át jelent m inden kor hívőjének, aki valam ilyen abszolút „rend” 
helyett ú jra  meg ú jra  egy élő személlyel, az élő Ü ristennel ta lá lja  szembe 
m agát. Ez a még sa já t terveit is felü lb íráln i kész isteni „rugalm asság” 
sem m iképpen sem téveszthető össze valam iféle szent szeszéllyel vagy még 
kevésbé m agával a k iszám íthatatlan  sorssal. Ha Isten fe lü lb írá lja  saját 
terveit, annak  mindig komoly, de egyáltalában nem  biztos, hogy em beri
leg ítéve logikus oka van. Lehet, hogy ez az  ok nem más, m in t Isten 
teljességgel logikátlan, feltétel nélküli szeretete. Ez magyarázza, hogy 
számos olyan prófécia olvasható a Szentírás lapjain  (főleg íté le te t h irde
tő), mely soha nem  következett be, noha nem  valam iféle „félrehallás” 
nyom án h irdették  meg a próféták, m ert valóban voltak Istennek ilyen 
tervei. De végül is m ásképpen döntött, am it em berileg ta lán  néha nehéz 
„elviselni” és hitbelileg feldolgozni, de vajon ki Vonhatja kétségbe Is
tennek  az ehhez való jogát?! M indezt nem  könnyű „m egem észteni” akár 
Jerem iásra, Jónásra vagy m ásokra gondolunk. Különösen Dániel próféta 
könyve exponálja nagyon világosan Isten istenségének ezt a pára tlan  
jellem zőjét, mely egyértelm űen m egkülönbözteti őt m inden m ás földi 
hatalm asságtól. N ebukadneccárt vagy Dáriust, noha v ita th a ta tlan u l az 
akkori világ urai, mégis kötik  parancsolataik  és rendelkezéseik, m elyek
től akkor sem térhe tnek  el, ha esetleg szeretnének valak it m egm enteni, 
m in t ahogyan ezt D árius akarná Dániel esetében. De „a m édek és per
zsák v isszavonhatatlan törvénye” megköti még Dárius kezét is. De nem 
köti meg Istenét, ak i m egtartja  prófétáját, aki nem  pusztítja el N inivét 
és fo ly tathatnánk a sort.

Az ún. költői és tan ító i könyvek is sokat foglalkoznak ezzel a k ér
déskomplexussal. Jób könyvének éppen az az egyik fő problém ája, hogy 
Jób barátai csak egy olyan Istenről tudnak, aki törvényeihez és szabá
lyaihoz kötve csak egyféleképpen, előírás szerin t cselekedhet, ju ta lm az
h a t vagy éppen büntethet. S Jób harcának  és győzelmének végső soron 
az a titka, hogy ettől a merev, m echanikus, halott istenképtől oda tud 
m enekülni és találn i az élő Istenhez.

Végig lehet lapozni ebből a szempontból a Példabeszédek könyvét 
is, am ely éppen egy olyan bölcsességre akar elvezetni, m elynek lényegét 
így sum m ázza: „Bízzál az Ü rban teljes szívből, és ne a m agad eszére 
tá m aszk o d j. . . ” U gyanerről Dávid így énekel a 37. zso ltá rban : „Hagyd 
az Ú rra  utadat, bízzál benne, m ert ő m u n k á lk o d ik . . . ” S ez nem  passzív 
beletörődés a sors végzésébe, hanem  ellenkezőleg, egy olyan aktív  é let
vezetés „alapszabálya”, melyről igazán egyértelm űen és világosan maga 
Jézus tan ít m inket. Lapozzunk tehát tovább az Újszövetségre.

Jézus összefoglaló program beszédében, a Hegyi beszédben vázolja
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föl ennek az aktív, evangélium i etikának  a lényegét, mely így sum m áz
ható: nem  elszenvedem az é le t próbáit, k ih ívásait és feladatait, hanem  
aktívan vállalom . Ez hozzátartozik ahhoz a biztos sziklaalaphoz, mely 
nélkül a leggondosabban és precízebben tervezett élet is könnyen össze
omolhat egy-egy krízishelyzetben.

Jézus többször szól az em beri tervezés fontosságáról (házépítés, had
viselés stb.), m in t am i az ő követésében is nélkülözhetetlen, de ugyanak
kor m eghúzza az em beri tervezőképesség korláta it is nevetségessé téve 
a példázatbeli, egyébként teljesen ésszerűen tervezgető, biztosra menő, 
bolond gazdagot. Az isteni te rv e t figyelm en kívül hagyó em ber szánal
mas figurává torzul terveivel együtt, akin a m ásodik zsoltár szavával 
élve csak mosolyog a m ennyben lakozó.

U gyanakkor Jézus világos ígéretet tesz arra , hogy nem  nézi Isten 
tétlenül, közönyösen és fölényesen gyerm ekeinek tanácstalanságát, m ert 
aki valóban tőle v á rja  a vezetést, annak  abban az órában m egadja a Lé
lek m indazt, am i szinkronban van Isten tervével. S hogy mindez nem  
csupán üres ígéret, azt az apostolok élete és bizonyságtétele fényesen 
példázza.

Különösen is szembeötlő ez a vezetés Pál apostol missziói m unkájá
ban, aki persze, ha kell, kész türelm esen várni a  felsőbb u tasításra  és 
nem megy a sa já t feje u tán  (pl. európai partraszállás). De ugyanakkor 
élesen elhatáro lja  m agát m inden olyan rajongó elképzeléstől, ami m a is 
sok kis szektát jellemez, m ely szerint ez a lépéstől lépésre szóló külön 
vezetés Istentől elvárható, sőt kikövetelhető. A róm ai gyülekezetnek v i
lágosan m egírja az egyetlen biztos alapot: „Akik az Istent szeretik, azok
nak m inden jav u k ra  szolgál . . Ha a főirány jó, buktatókkal, k ité rők
kel együtt is célba lehet érni. S hogy mi ez a végső cél, arró l szól a Bib
lia utolsó könyve. Noha tú lzás lenne azt állítanunk, hogy a Jelenések 
könyve alap ján  világos szám unkra Isten  tervének m inden részlete, a 
lényeget mégis félreérthete tlenül tud tunkra  ad ja ez az újszövetségi pró
fécia. Jézus a kezdet és a vég, tőle jövünk, hozzá érkezünk. Ez Isten  te r 
vének a lfá ja  és omegája. Szám unkra csak az az égető kérdés, hogy a 
kettő között hogyan ta lá ljuk  meg az isteni tervezés, vezetés és az em beri 
tervezés és cselekvés összhangját.

M ielőtt erről kezdenénk el tovább gondolkozni, összefoglalva m eg
állapíthatjuk , hogy a Szentírásban te tt, kicsit ta lán  felületes utazásunk 
tanulságai feljogosítanak m inket arra, hogy további gondolkozásunkból 
„szám űzzük” a sors kifejezést, akár m in t elvont fogalm at, akár m in t v a 
lami m egszem élyesített „fantom ot”. A Biblia világosan szól isteni te rvek 
ről, tervm ódosításokról és vezetésről. Reálisan számol a személyes gonosz 
aknam unkájával és Isten te rv é t keresztezni vagy legalábbis lassítani 
akaró szándékával. Ezen tú l számol az emberi tervezéssel, sőt mi több 
egyenesen igényli és szám ít is arra. De egyébről, másról, ezeken kívüli 
tényezőkről, erőkről, hatalm akról nem  tud, így a sorsról sem, mely szá
m ára egyszerűen nem  is m arad  hely, té r  és szerep ebben a biblikus élet- 
és történelem szem léletben.

II.

Em ber tervez, Isten végez — Isten  tervez, em ber végez
A fenti közm ondást — „Em ber tervez, Isten végez” — szinte kizáró

lag akkor szoktuk használni, hogyha valam ilyen em beri elgondolás cső
döt vall, terveink m ásképpen alakulnak  vagy esetleg egyáltalában nem 
valósulnak meg. Talán még soha nem  hallottam  ezt a m ondatot olyankor.
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am ikor egy-egy te rvünket sikeresen tud tuk  valóra váltani. Pedig ebből a 
vulgáris, hétköznapi „teológiából” igen furcsa következtetéseket lehet le
vonni. Úgy tűnik, m in tha Isten lényegéből fakadóan szemben állna m in
den em beri elképzeléssel és tervezéssel, m elyeket időnként keresztez sőt 
meg is semmisít, hogy szinte féltékeny módon érzékeltesse: azért mégis 
csak Ő az Úr. H ányszor értelm eznek és értékelnek  a keresztyének is ilyen 
módon csapásokat, katasztrófákat a „T itanic” egykori elsüllyedésétől 
kezdve egészen nap jaink  megannyi term észeti és egyéb katasztrófájáig.

Pedig éppen az előbbiekben felvázolt biblikus alapon semmi jogunk 
és okunk sincs ilyen egyoldalú, negatív, to rz képet alkotni Terem tőnkről. 
Szándékosan nevezem most így U runkat, hiszen m ár a terem téstörténetet 
követően nem hagy kétséget afelől, hogy az em bernek és az em berért te 
rem tett világot m agától értetődően nem az em ber k iik tatásával akarja  
fenn tartan i és korm ányozni, hanem  elfogadja, sőt egyenesen igényli, m eg
követeli aktív közreműködését. Ezért beszélünk a Genezis 1, 28 alap ján  
ún. kultúrparancsról, melyből nyilvánvaló lehet, hogy a föld m eghódítása 
csak tudatos em beri tervezéssel képzelhető el, ami azonban nem  Isten 
ellenes lázadás, m int ahogy a középkori egyház sajnos sokszor vélte, ha
nem  egyenesen Isten tervének, akaratának, parancsának  végrehajtása.

A lutheránus gondolkozásban különben is evidens tény, hogy számos 
kérdésben ezen a földön józan eszünkre tám aszkodva, tudatos, előrelátó 
és felelős tervezéssel lehet csak megoldást találni. Nyilvánvaló, hogy 
gazdasági tervezésnél, tudom ányos ku ta tásban  felesleges időtöltés lenne 
a Szentírás lap jait böngészve keresgélni az optim ális feleletet, és mo
solyogni való rajongás lenne, valam iféle „felső vezetésre” várn i ezekben 
a kérdésekben. Istentől kapott józan eszünket kell m unkába fogni és é r 
te lm ünket használva keresni a megoldásokat. Az „imago Dei” egyik bi
zonyítéka éppen az, hogy a Terem tő képére és hasonlóságára alkotott 
terem tm ény, az em ber — egyedül az élővilágban — képes a tudatos te r 
vező m unkára.

De ugyancsak rajongók lennénk, ha nem  szólnánk arról, hogy az 
„imago Dei” a bűn következtében ebben az összefüggésben is e lhalvá
nyult ra jtu n k  és sok tekintetben eltorzult. Ez többek között abban is 
m egnyilvánul, hogy még keresztyén em berek is gyakran terveznek oly
annyira előrelátóan és precízen, hogy elképzeléseikbe, terveikbe m inden 
kiszám ítható és k iszám íthatatlan  tényezőt belekalkulálnak, kivéve az élő 
Istent. Nem arról van szó, hogy valam iféle ism eretlen X -tényezőként 
szám oljunk Isten esetleges közbelépésével, m in t ahogyan komoly tudo
mányos tervekben is valószínűség szám ítással be szoktak venni bizonyos 
előre nem  látható  faktorokat. Isten a keresztyén em ber szám ára soha 
sem válha t k iszám íthatatlan  X-tényezővé.

De há t akkor m it tegyünk, hogyan tervezzünk keresztyén m ódra? 
Tálán „fogjuk be Isten t” terveink szekerébe, mondván, hogy ha ezek 
szerint nem gátol a tervezésben, akkor m inden bizonnyal velünk van a 
m egvalósításban is? K eserű történelm i leckék nyom án talán  m ár végre 
örökre m egtanultuk, hogy az „Isten velünk” („Gott m it uns”) jelszóval 
nem  lehet elég óvatosan bánni. Lehet, hogy a népi bölcsességnek bizonyos 
lélektani összefüggésben igaza lehet, am ikor a rra  bátorít, hogy „segíts 
magadon, az Isten is m egsegít”, de az is nyilvánvaló, hogy ez sem „teo
lógiai té tel”, sem pedig életvezetésünk alapelve nem lehet. A m egoldást 
valahol m ásutt kell keresnünk.

Talán valahol ott, hogy a közism ert és megszokott közm ondást meg 
m erjük fordítani és keresztyén módon értelm ezzük: Isten tervez, em ber 
vegez. S ez kicsit kiélezve azt jelenti, hogy nem  Istent fogom be terveim
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elé, hanem  a sa já t terveim et próbálom  meg beilleszteni a nagy isteni 
összefüggésekbe, engedelmes szerszám ként belesim ulva a M ester tenye
rébe.

De honnan lehet m egállapítani, hogy hol és m ikor kezdődik Isten 
terve és akarata , s ami legalább ennyire izgalmas és elbizonytalanító 
problém a, hol kezdődik és végződik az autonóm  em beri elképzelés? K é
nyelmes lenne azzal elintézni a kérdést, hogyha Isten  M indenható, akkor 
logikusan következik, hogy m inden, am i történik, az ő terve, az ő ak a ra 
ta. Csakhogy éppen a biblikus alapvetés során szögeztük le, hogy Is ten 
nel kapcsolatban m inden „teljesen logikusnak tű n ő ” m egállapítástól ta r 
tózkodni kell, s csak nagyon óvatosan szabad kezelni ezeket, m ert köny- 
nyen zsákutcába vezethetnek m inket. Aki m ár m egállt egyszer is olyan 
koporsó m ellett, mely baleset, öngyilkosság, gyerm ektragédia vagy b á r
milyen m ás „értelm etlen” halál „elviselhetetlen” és m egválaszolhatatlan 
tényével szem besített, az nem  m er m ár olyan könnyen dobálózni az ü re
sen kongó, kegyesnek tűnő frázissal, hogy m inden Isten  akarata . Elég ta 
lán ha Jób könyvére utalok, ahol világos a kerettörténetből, hogy Jób 
szenvedése m ögött nem  az Isten, hanem  a sátán rejtőzik. De ha valaki 
újszövetségi példát akar, gondolhatunk Jézus bárm ely ik  ta lálkozására a 
halállal, am ely esetekben soha sem vigasztalt olyan olcsó közhelyekkel, 
hogy nyugodjanak bele, m ert ez Isten terve és akarata . Jézus m egállítja 
a naini halo ttas me'netet, felébreszti Ja iru s  leányát, k ih ív ja Lázárt a s ír
ból. Á llásfoglalása egyértelm ű: Istennek egyetlen igazi főterve, akarata  
van, és ez nem  más m int az ÉLET.

De akkor m it kezdjünk a gonosz, a halál k ikerü lhete tlen  rea litá sá
val? Bibliai alapon úgy érzem, csak ennyit szabad m ondanunk: Isten 
nem  fo rrása  a gonosznak, a  halálnak, viszont a húsvéti győzelem óta 
kétségtelenül U ra annak. Aki ennél többet mer m ondani erről a kérdés
ről, az ta lán  nagyképű és nem  kis m értékben felelőtlen is. Aki viszont 
ennél kevesebbet mond el, az vagy hitetlen, vagy ami még rosszabb, 
szintén felelőtlen, m ert a felism ert igazságot és evangélium ot elhallgatja.

Ez a Jézusban felism ert igazság és ajándékba kapott evangélium 
nem  más, m in t Istennek az a fő terve, am it évi ú tm utató  igénkben így 
sum m áz az apostol: „Isten azt akarja, hogy m inden em ber üdvözöljön, 
és eljusson az igazság m egism erésére” (I. Tim 2,4). A m ikor naponkénti 
im ádságunkban tudatosan vagy ru tinból igent m ondunk Isten  akaratára , 
akkor e rre  az isteni tervre „szavazunk”. A „Legyen meg a Te akaratod” 
kérése ebből következően soha sem lehet rezignált belenyugvás a meg- 
változtathatatlanba, fásult beletörődés az eleve elrendelt eseményekbe. 
Az aktív, jézusi etika szellemében a  „M iatyánk”-nak  ez a m ondata a 
legaktívabb é let jelm ondata, „csatakiáltása”, p rogram ja lehet. Legyen 
meg a Te akaratod! — bennem, ra jtam  keresztül, á ltalam  is.

Ha lá tju k  is m ár az isteni terv fő vonalát, rengeteg apró, de nagyon 
fontos részletkérdésben, hétköznapi döntésekben m aradunk  továbbra is 
tanácstalanok a keresztyén életben. S ezekben a kisebb ügyekben válik  
ú jra  izgalm assá az isteni vezetés m egtapasztalása vagy éppen kínzó h iá
nya. M ilyen forrásokból, m ilyen eszközökkel, m ilyen módon vehetjük  
ilyenkor az „isteni adást” ?

Először is az előbbiekből m ár leszűrhetjük, hogy sok kérdésben fe
lesleges isteni „súgásra” várni, m ert U runk józan eszünkre bíz m inket. 
M ásrészt m inden ex tra „külön” kinyilatkoztatás helyett vegyük kom o
lyan a kezünkben levő írott, igei k inyilatkoztatást, am i gyakran, de nem 
törvényszerűen és nem autom atikusan, eligazíthat bizonyos részletkérdé
sekben is.
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Komolyan kell venni azt az isteni vezetést is. am it em bertársainkon 
keresztül, különböző keresztyén és nem -keresztyén közösségekben kap 
hatunk. Sokszor még bizonyos esem ényekben is, többnyire csak utólag 
visszatekintve, felfedezhetjük a „felső vezetést”. A kérdés csak az, kom o
lyan szám olunk-e az isteni vezetés lehetőségével és ígéretével? Elég nyi
to ttak  vagyunk-e a ta lán  elképzeléseinkkel ellenkező isteni terv elfogadá
sára, és elég érzékenyek vagyunk-e a sokszor nagyon finom  jelzések 
érzékelésére és helyes feldolgozására? Tévés nyelven szólva nagyon gyak
ran  a „mi készülékünkben van a h iba”, nem  az adás szűnt meg, vagy 
akadozik, hanem  a vételi viszonyok körül vannak  komoly nehézségeink. 
A lcím ünk ugyanis m indkét irányban igaz lehet, és keresztyén módon is 
végig gondolandó: egyrészt em ber tervez, és Isten végez — m ásrészt vi
szont Isten tervez, és te rve it mi végezhetjük e l . . .  A kettő együtt és egy
szerre lehet m egtapasztalható valóság keresztyén életünkben.

Sum m ázás
A  bevezetésben m egállapítottuk, hogy főcím ünk három  tag ja közül 

egy m indenképpen ta rth a ta tla n  ebben az összefüggésben, és bibliai vizs
gálódásunk során egyértelm űvé vált, hogy a „k iku tathata tlan  so rs” k ife
jezést és fogalm at kell k iik ta tnunk  a további gondolkozásból.

A továbbiakban k itűn t, hogy a  m egm aradt két tényező — isteni ve
zetés, em beri tervezés — között is jelentős feszültségek vannak, de a k é r
dés további leegyszerűsítése a feszültségek enyhítése vagy egyenesen el
kerülése érdekében nem  lehetséges. Ha csak isteni vezetésről beszélünk, 
egyszerre válunk rajongókká és egy m egham isított, „em bertelen” isten 
kép propagálóivá. Ha viszont csak az em beri tervezés jogáról és lehető
ségéről vagyunk hajlandók  tudom ást venni, akkor az öntelt, Isten nélküli 
büszkeség és gőg zsákutcájába jutunk.

A kettő t együtt kell látnunk, feldolgoznunk és beépítenünk keresz
tyén h itünkbe és életvezetésünkbe. Gondosan ügyelve a kettő  egészséges 
összhangjára és egyensúlyára, vállalva azokat a belső feszültségeket, m e
lyek dinam ikus lendületet adhatnak  a keresztyén életnek és szolgálat
nak a világban.

Gáncs Péter
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Könyvszemle

„Csak az erőszakot ostromlom”
Bessenyei György: Tolerantia, 1778

„Azt gondolod talán, ha a következendő írásokat és m unkákat szem 
léled, hogy valam i különös h itre  k íván lak  hajtani. Ne hidd, soha nem 
célom nékem, m in t em bernek m agam at isteni u ralkodásba és idvesség 
dolgába keverni. . . .  Nem vagyok sem apostol, sem próféta, sem az, am it 
papnak hívnak, és így, m int em ber, e világnak polgári lakosa s hazám 
nak fia, csak azt ism érem  kötelességemnek, am i Istenünk nagyságát s 
életünk boldogságát szolgálja . . .  Ha gondolod, hogy idvezülsz, micsoda 
örömet ta lá lhatsz  más felebarátidnak  kárhozatokat k ívánni? Avagy az 
idvezülteknek sokasága kicsinyítheti-é boldogságodat a m ennyei karok 
közt? Erőszakos, vagy színlelt hit, tud juk , senkit sem idvezíthet, h a  leg- 
igazabb is. Hogy pedig a lé lek  m agában igazán higyjen, a rra  valóságos 
elhitetés k íván ta tik  meg, m elynek eszközei sem fenyegetésből, sem külső 
adom ányokból nem  állanak. Az em berek hitek sorsosaiknak szám át ne
velni k ívánván, elfelejtették az idvesség célját, m ert pénzzel, fegyverrel 
erőltetik  a gyengéket hitekre. . . .  Micsoda boldogság az ily térés, és m i
csoda becsület és vigasztalás az új h itnek  is, m ely m agába az ilyenekkel 
csak a kárhozato t szaporítja. De ha szabad akaratbu l esik térés, légyen 
ellenvetés nélkül, nem  célom ezzel ellenkezni, hanem  csak az erőszakot 
ostrom lom ” (3).

Nem pap ír ja  e szép sorokat, hanem  katona, méghozzá testőrtiszt 
M ária Terézia császárnő szolgálatában. Különös ez, hiszen katonától — 
Zrínyit, Balassit ne szám ítsuk most! — hadi szakm unkát, esetleg em lék
irato t szoktunk meg, s várunk  is el időnként. A kéziratos kötet azonban, 
mely elküldött és el nem küldött leveleket, verseket, elm élkedéseket ta r 
talmaz, nem csak ebben az idézett részben, hanem  te ljes egészében az 
„erőszak ostrom lása”. H itvallás az igazságosság, a tisztesség, az em ber — 
beleértve a  jobbágyot is! — becsülése és lelkiism ereti szabadságának el
ism ertetése m ellett. Bátor dolog még akkor is, h a  tudjuk, hogy képvise
lője a k irálynő  egyik bizalm as és befolyásos híve, és hogy a „nemesi osz
tá lykorlátok” őt ugyanúgy jellem zik, m in t legjobb kortársait.

Ism erkedjünk  hát meg m indenekelőtt a szerzővel.
Bessenyei György 1744-ben, vagy 1745-ben született Tiszabercelen, 

egy m eglehetősen gazdag reform átus nemesi család tagjaként. Sárospa
takon tanu l 17600-ig, m ajd p á r esztendei otthoniét u tán  1765-ben beáll 
M ária Terézia testőrségébe. Több m in t 30 évvel ezelőtt úgy tanultuk , 
hogy 1773-ban az irodalom  kedvéért hagyja o tt a testőrséget. Ennek 
azonban ellene m ond az a körülm ény, hogy m ár 1770—1773 között több 
m űvét publikálja , köztük az „Ágis tragéd iájá t” (M ária Teréziának a ján l
hatja!), s m indennek jelentőségét korának  irodalm a azzal ism eri el, hogy 
egy 1774-ben m egjelenő Lexicon számba is veszi. Nem az irodalm i am bí
cióknak gátja  tehá t a testőrség, hanem  „valam i m ásnak” . Hogy ezt a 
„valami m ást” felfedezzük és m egértsük, egy hosszabb k itérő t kell ten 
nünk.
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1686-ban — másfél évszázados török rabság után — felszabadul Bu
da, s vele együtt lényegében a csaknem teljes Magyarország. A politikai 
helyzet azonban bizonytalan még. K itör Rákóczi szabadságharca és egy 
újabb  évtizedre lángba borítja  a hazát. Konszolidáció csak a Szatm ári 
békekötés u tán  kezdődik. S a konszolidálódás folyam atával persze együtt 
já r  a katolikus restauráció  megerősödése. Látványosan bru tális volt I. 
Lipót protestánsüldözése a XVII. század végén (gályarabsággal, „gyász
évtizeddel”, artiku láris törvénnyel és „Explanatio Leopoldina”-val!), ám 
igazi súlyával csak a nyugati és északi megyék „sáv jára” nehezedett, és 
még ott is meglepően sovány eredm énnyel já rt. Á XVII. század végén és 
XVIII. század elején nagy szorgalommal végzett katolikus vizitációk hely
zetrajza egyenesen döbbenetes a klérus szám ára: a katolicizm us — leszá
m ítva a Batthyány és N ádasdy áttérésével m ár korábban m egnyert je 
lentős Vas és Sopron megyei terü leteket — szinte m indenütt kisebbségben 
él. U gyanerre m u ta tnak  az evangélikus prédikátorok és rek torok szemé
lyi, szolgálati ad a ta i: a nehéz körülm ények ellenére feltűnően nagy szám 
ban és széles kört átfogva tudnak  m űködni. (Kemenesalja, Rábaköz, Győr 
és Bakony vidéke, vagy a felszabadult „hódoltsági” területek.)

M egindult há t az ú jabb  térítőakció (1714—1717: Rábaköz, 1732: Ke
m enesalja, 1733: H egyhát vidéke), m ost m ár nem  olyan „véresen”, m int 
korábban, de hasonló eltökéltséggel. III. K ároly 1731-ben kiad ja a „Ca- 
rolina Resolutio”-t, m elynek titkos záradéka kim ondja, hogy protestáns 
nem  alkalm azható állam i h ivatalra, mely így a még m indig nagyon je 
lentős arányszám ú protestáns köznemességet megfosztja politikai jogai
nak egy igen fontos részétől. Bevezet egy példátlan  „jogszokást” : am ikor 
m egkülönböztet „nyilvános és m agán vallásgyakorlato t”. Lehetetlenné 
teszi, hogy az egyre gyarapodó sérelm eket testületileg lehessen az u ra l
kodó elé terjeszteni, (a „magánszemélyek siránkozását” pedig m ár köny- 
nyű hallatlanná tenni). M ert bizony állandóan napirenden van az am úgy- 
is nevetséges „törvényesség” lábbal- tiprása, a nép (és nemesség!) legsze
mélyesebb életébe való szüntelen beleavatkozás, a zaklatás és gyötrés 
ördögien zseniális változatossága. M ódszeresen sorvasztjuk a m agas szín
vonalú protestáns m űvelődést: 1749-ben elvész Győr, D unántúl egyik ok
ta tási nevelési központja, lefokozzák á messze földön híres beszterce
bányai iskolánkat. K atonák garázdálkodnak „rebellis” helységekben, p a 
pokat és tan ítókat űznek el, tem plom okat zárnak  be a legkülönfélébb 
okok alapján, vagy még ürügyet sem keresve.

Gyűlnek a sérelm ek az „erdélyi h á tté rre l” rendelkező és ez idő tá jt 
erős reform átus többségű keleti országrészben is. III. Károly, m ajd  M ária 
Terézia országlása a  form ákon változtato tt csak, az erőszak-alkalm azás 
lényeges elem ét m eghagyta, sőt lehetőségének határáig  ki is terjesztette.

Ebben a  helyzetben vergődik a  még legalább felerészben protestáns 
ország, am ikor Bessenyei m eglátja a napvilágot a Tisza m entén, és am i
kor iskoláit já rja  Patakon. Nyiladozó érte lm e egyre jobban „fogja” az 
igazságtalanságot, m elyet az erőszak táplál. Bécsben pedig elérik  a fel
világosodás eszm eáram latának hatásai is. A m ikor tehát G rassné — a 
királynő udvarhölgye és Bessenyei pártfogója — közvetítésével m egis
m erkedik és összebarátkozik Beleznay Miklós generálissal, a benne levő 
cselekvési vágy előtt is k itá ru l a tér.

1773 nyarán Beleznay tábornok — reform átus főkurátor — tárgyalá- 
sokat folytat M ária Teréziával a reform átusok ügyeinek intézéséről. A k i
rálynő vélhetőleg azért m utatkozott m egértőbbnek most a protestánsok 
sérelm eit illetően, mivel a többféle ok m ia tt elégedetlenkedő nem ességet 
(a m ár korábban vázolt vallásüldözés m ellett az  1767-ben kiadott „úrbéri
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rendelet” is nagy ellenkezésre talált) csendesíteni kívánta. A megbeszélés
sorozat eredm ényességét m utatja , hogy Beleznay tábornok-főkurátor 
1773 őszén összehívatja a reform átus egyházkerületek m egbízottalt és 
elm ondhatja: a k irálynő óhaja is az, hogy a jövőben ő és titkára, Bes
senyei György, ki M ária Terézia kedves embere, közvetítsék ezentúl a 
reform átusok panaszait hozzá. Ebbe belekapcsolódhatnak az evangéliku
sok is — élnek is vele később jó néhányszor! H onorárium képpen évi 2000 
forintot kell előterem teni, am it a kü ldö ttek  megszavaznak. Zoványi nem 
m inden m alícia nélkül jegyzi meg, hogy „erre nem  szolgált rá”, s ezért 
az összeget két év m úlva m egvonták tőle. A ligha volt igazuk. Ü rm ényi 
József, a kancellária  egyik hatalm assága sokkal reálisabban értékelte 
Bessenyei m űködését, am ikor in te rven iá lt ellenében a királynőnél, ez
útta l azonban hiába! Bessenyei teljesen  önerejére tám aszkodva él és dol
gozik a p ro testáns ügyeket elősegítve Bécsben, m ajd  rövid ideig Belez
nay, 1779. augusztus 15-i katolizálása u tán  pedig M ária Terézia tám oga
tá s á t  élvezi. Závonyi utal a rra  is, hogy a császárnő ha lá lá t követően 
visszavonul a politikai és egyházpolitikai küzdőtérről és b irtokain  él 
1811-ben bekövetkezett haláláig, mely u tán  „egyházi szertartás nélkül 
tem etik” (Zov,. Lex. 73.).

A T olerantia-kötetet közzétevő Némedi Lajos hangsúlyozza, hogy „a 
Tolerantia-ban m indig vallásról, Istenről, Szentírásról és papokról, ke
resztyéni szeretetről hallunk. De ez ne tévesszen meg bennünket. A To- 
leran tia  nem  vallásos mű. író ja  k ije len ti m agáról, hogy ,nem apostol, 
sem pró fé ta’, hanem  csak em ber, ,e világnak polgári lakosa’, ,hazájának 
fia ’. A m agyar nyelvű politikai irodalom  egy becses korai darabjával 
van dolgunk. Bessenyei nem, idvességért í r ’, hanem  ^ékességünkön, nyu
godalm unkon’ dolgozik. A h ittéte leken  nem  vitázik, dogm ákban nem  hisz. 
Szám ára a vallási türelm etlenség m agyar belpolitikai kérdés, m ert az or
szág belső békéjét za va r j a . . Majd p ár sorral le jjebb így rajzolja meg 
Bessenyei po rtré já t: „Bessenyei reform átus családból származik. Sáros
patak  és a szülői ház nevelte. A felvilágosult Európa Bécsben te tte  szel
lemileg nagykorúvá. A hazai protestánsok m egbízottja. Református a 
történelm i és ku ltu rá lis tudata. Nyelvében a K ároli-b ib lia és a hitvitázó 
ősök szavai és m ondatai élnek  tovább. De ő nem  vallásos már, nem  ke
gyes és nem  ájtatos. Hisz egy Istenben, kinek rendeléseit az  em ber alig 
érti, legfeljebb a term észetben és a sa já t eszében-szívében ragadhatja  
meg” (109).

Érdekesek ezek a jellemzések. Az egyik azt sugallja, hogy Bessenyei
ben egy köpönyegfdrgató, anyagi javaka t hajszoló, szíve szerint indiffe- 
rentista aulikus szélkaksat lássunk. A m ásik hangsúlyozza az erkölcsi 
feddhetetlenséget, mély és igaz hum anizm ust, de hozzáteszi, hogy v a llá 
sos gondolatok és bibliai érvkészlet voltaképpen csak „vallásos m an ír” 
egy m ár nem  vallásos életm űvön, vagy életm űrészleten, s hogy a Tole- 
ran tia-ban  egybefoglalt írások tanúságtétele szerin t az „idvesség” lé
nyegtelenné és avu lttá  válik  á „földi közjó” elérése érdekében folyó 
m unkálkodás m ellett.

De há t így van -e  ez csakugyan?
M ár idéztem  néhány részletet a Tolerantia első írásából, a „Világo- 

sítás”-ból. Az önvallom ásban — „nem  vagyok sem  apostol, sem próféta, 
sem az am it papnak h ívnák” — csak „öntudatos szerénységet” látok, il
letve — ha az utolsó részletet nézem — egyfajta figyelm eztetést is, m ár a 
kezdet kezdetén, az erőszakot kedvelők felé. P rotestáns term inológia (de 
a katolikus is!) abban az időben igen tudatosan és egyértelm ű követke
zetességgel kizárólag katolikus k lerikusra érte tte  a „pap” megjelölést.
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A folytatás a leközölt idézetben csakúgy, m int a  m ár nem  idézett egész 
m űben, logikusan és m egrendítőn a lelki és fizikai terror, az agresszió, a 
kím életlenség és a gyűlölködés elleni gondolatokat tartalm azza. „Te, ha 
páp ista vagy. ne gyűlölj engem kálvinistaságom ért, m ert könnyebb reám  
haragudnod, m int azt m egm utatnod, hogy igazabb vagy nálam nál. Gon
dold el, hogy a  róm ai pápád excom m unicatioval poklot, m ennyországot 
ád, de hitet, erkölcsöt nem  adhat” — figyelm eztet a „V ilágosítás”-ban 
(5). A „Biblia. Pap.”-ban  (10—37) oldalakon keresztül olyan exegézissel 
ta lálkozunk egy egész sor ószövetségi és újszövetségi tex tussal kapcso
latban, melyet lényegében bárm elyikünk vall. Bessenyei kézirata  több 
helyén aláhúz m ondatokat, m elyeket különösen hangsúlyosnak ta rt. Most 
ezekből idézek. „Im ádd az Istent, szeresd felebarátodat, m ert m inden 
m ennyei és földi törvény ebbül áll.” (10). „Ha pedig az igaz, hogy a 
Biblia valósággal Istentől jö tt könyv, soha az t igazábban nem  lehet m a
gyarázni, m intha m inden cikkelyébül azt hozzuk ki, hogy Istenünket 
im ádjuk, egymást szeressük, segítsük, a földet m íveljük, kegyetlenek, 
igazságtalanok ne légyünk.” (12). „Ez az ő tudom ánya, hogy az ő fiának, a 
Jézus K risztusnak nevében higyjünk és szeressük egymást. János III. v. 
15—23.” (16). A mai teológus-igényeket is teljesen kielégítő bibliai a lap 
vetés u tán  pedig rá té r  arra , hogyan valósult meg m indez a keresztyén- 
ség évszázados életében és történelm ében. A reform áció előtti erőszakos
ságok em legetése (17—25) azért fontos, m ert mellesleg azt az igen lénye
ges tény t is dokum entálhatja, hogy az erőszakoskodás nem  a reform áció
val „jö tt be” a világba. Ezt a gondolatot a „M ontezuma és K ortéz” (41— 
54) még nyom atékosabban képviseli. S nem  kell szégyenkeznie egyetlen 
egyháztörténésznek sem  a több m int 10 oldalas történeti á ttekin tésért, 
m elyet Bessenyei a p ap írra  vet. Ö nm agában véve is elgondolkoztató ez a 
hosszú szakasz, m elyhez hihetőleg forrásokat is használt. Most azonban 
egy részletét — lévén szó „nem vallásos” m ivoltáról — a sorokból áradó 
igaz szenvedély és m ély meggyőződés bem utatása kedvéért idézem : „Azt 
m ondják, hogy a keresztyének vérengzésének és nyomorúságos háború
jának  Hussus, Zvinglius, Luther, K álvinus ú jításai lettek  egyenes okai. 
Ügy de látod, m iólta beszélünk m ár, mégsem hallod h íré t sem egyik
nek, sem m ásiknak nevezettek közül, de gondolod-é azért, hogy a Gel- 
fesek és Gibellinusok békességet hirdető apostolok voltak? Vagy látod-é 
az anyaszentegyházat egy szem pillantásig egész világával nyugodni? 
M ondd meg, m elyik idő a la tt ontottunk több vért, L uther u tán-é , vagy 
őelőtte? Nem volt a papoknak szüksége Lutherekre, K álvinusokra, tu d 
tak  ők ezek nélkül is vérengezni, s tu d ták  juhaik  is alattok  m agokat 
szaggatni, pusztítani, rabolni és égetni.” (25). S ha e fájdalm as feljajdu- 
lás nem  volna még eléggé meggyőző atekintetben, hogy Bessenyeinek 
nem csak józan értelm e, meleg szíve, igaz hum ánum a, hanem  mély hite 
is van, álljon itt  ez a vallom ása: „M iért vetném  meg az evangélium  ta 
nítását, m ikor oly igaz, oly helyes és oly szükséges, oly bölcs világi bol
dogságunknak fen n ta rtásá ra  is, hogyha pogányok írták  volna, mégis tisz
telni, követni kellene azokat csak term észet szerint való em berségből is, 
józan okoskodásból is. Osztán mi szükségem van nékem  olyan papokra, 
kik az Evangélium ot nem  követik, nékem, ki ellenben az apostolokat, 
evangélistákat tan ításaikba olvashatom ?” (27)

Meg kell á llnunk egy pillanatra. T udjuk m ár: „egyházi szertartás 
nélkül tem ették  el” 1811-ben. Egy teljes em beröltőnyi idő van e vallom ás 
keletkezése és a halál között. Bőven elég arra , hogy meggyőződés, hit 
ak á r  alapvetően is megváltozzék. Figyelm et érdem el azonban az, hogy 
Bessenyei egy cca 160 lapos — bőrbe előre bekötött — könyvbe m ásolta a
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Tolerantia címszó köré gyűjtö tt korábbi írásait. Nem  tudjuk, mikor. Ké
sőbbi, más jellegű bejegyzések azonban arról tanúskodnak, hogy ezt a 
könyvecskéjét öreg korában is használta. Ha ta rta lm á t — akár csak 
részben is — m egtagadta volna, annak nyoma lenne. Konverziója valós 
vagy vélt okainak taglalása messze vezetne, dolgozatom tárgyának  össze
függésében szükségtelen is volna. A nnál inkább ide tartozónak vélem  ezt 
a kérdést: vajon az egyházi szertartás nélküli eltem ettetés indokát k i
elégítő módon fedezzük-e fel az „elvallástalanodásban”, s nem  kellene-e 
inkább ezt a végakaratot (ha az volt) a fenti evangélium i vallom ás össze
függésében m egvizsgálnunk.

„M onfezuma lelke a jak a ira” ad ja  azokat a szavakat, m elyek nem csak 
a  hódító K ortezt (aki nem  vo lt pap), s nem  is csak a  hatalm i helyzetével 
visszaélő katolikus klérust, hanem  a fanatizm ust (30) és em bertelenséget 
m arasztalja el: „Tik nem  tan ítan i, de ölni jö tte te k ,/ E lhagyván ére ttü n k  
szülői földetek. /  Isteneiteknek irgalm át, kegyelm ét /  E lfelejtettétek  s csak 
égő m énkövét /  Hoztátok el közénk, m ellyel em észtetek /  Vért szom ju- 
hozván ott, ahol em bert le ltek .” (53). Erőszakot, vért, könnyet kér szá
mon a ceglédi plébánoson (68—75) csakúgy, m int a nála hatalm asabbakon 
(„Egrinek” : 81—85). Nem a dogm ákkal „álta lában” van  neki baja, hanem  
azokkal a  dogm ákkal, m elyek „elég em bervért itta k  m ár” (84). Szó és 
te tt összhangjának hiányát kéri számon, am ikor így sum m áz: „felebaráti 
szeretetről pennával örökké szépen írtunk, de fegyverrel osztán m indég 
vért on tottunk.” (85).

Miközben — a lehetőségek határa in  belül bő, idézetekkel — igyekez
tem  a T olerantia ta rta lm át bem utatn i, a szerző is ism erőssé vált. H ang
súlyosnak érzem : az  idézetek helyén szavaiban ta lán  m ás, lényegében 
azonban teljesen  azonos szövegek sora szerepelhetne. Ezek pedig más 
vonásokkal ra jzo lják  elénk Bessenyei György belső arcképét, olyan vo
násokkal, m elyek jelentős m értékben eltérnek attól, am it Zoványi és 
Némedi lá tta tn i kíván.

Az bizonyos, hogy Bessenyei nem  volt „ájtatos” a szó rossz ízűvé v á l
toztato tt érteim ében. És nem  volt „vallásos” sem, ha azon vak fana tiz 
m ust értünk . De az is bizonyos, hogy nem csak hum anista  meggyőződése 
volt, hanem  h ite  is és világos lá tása is Krisztus — és övéi — valóságos 
ú tjáról, m elyen a m aga m ódján becsülettel, k ita rtó an  já rn i igyekezett.

Nem tem ette  pap — préd ikátor sem. Nem biztos, hogy helyes ebből 
végleges íté letet alkotni hite „állapotáról”. Ám bárm ikén t vélekedjünk is 
személyéről és egyházi m űködéséről, egyet m indenképpen érdem es m eg
szívlelni, m egtanulni tőle: következetesen és elkötelezetten ostrom olni az 
erőszakot.

A Tolerantia eredeti példánya a Tiszántúli R eform átus Egyházkerü
let N agykönyvtárában van D ebrecenben 31491/1 jelzettel. A kötetbe Bes
senyei m aga m ásolta bele azokat az 1774 és 1778 között keletkezett írásait, 
melyeket a cím ben jelzett közös tém a kapcsol egybe. M inden bizonnyal 
m agával v itte  Bakonszegre, b ihari m agányába. Nem hagyta Pesten a 
pálos szerzeteseknél és nem küld te el a sárospataki főiskolának sem. Va
lószínű, hogy a kézirat a Bessenyei család b irtokában  m arad t a  szerző 
halála u tán . 1848 előtt — ajándékozás, vagy vétel ú tjá n  — kerü lt a könyv 
a m űvelt és bibliofil Veress Ferenc sarkadi reform átus lelkipásztorhoz, 
akinek tragikus halála u tán  hivatali utóda m egőrizte a hátram arad t 
könyvtárral együtt. 1880 tá ján  a Veress-örökösök (ifjabb Veress Ferenc) 
visszakapták a becses művet, aki aztán ezt vejének: G yárfás Albert b e th 
leni reform átus lelk ipásztornak ajándékozta. G yárfás neve — m int tu 
lajdonosé — szerepel is a könyv cím lapján. Ö vejének, Lovas Rezső
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debreceni főreáliskolai tanárnak, az pedig fia tanárának , Pap Károly 
professzornak ajándékozta az 1930-as években. Pap K ároly professzor 
1954-ben „örökletétként” adta át a Kollégium N agykönyvtárának. A ma 
m ár helyenként nehezen olvasható gyűjtem ényes m unkát bontotta ki a 
feledés burkából Némedi Lajos professzor, s je len ttette  meg, m in t okta
tási segédanyagot, a  nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
sokszorosított kéziratkén t 1978-ban. A könyvecske utószavaként Némedi 
professzor elemző tanu lm ányát is o lvashatjuk  (93—125), m elyben Besse
nyei kora, a szerző élete folyása 1773 és 1779 között, a Tolerantia gondo
latvilága, valam int a kézirat sorsa és vándorlása kerül beható tá rgya
lásra, elemzésre.

Magassy Sándor

GYÓNÓ IMÁDSÁGOK
Szent, igazságos Isten, szerető m ennyei Atyám. Bevallom előtted bű

nöm et és vétkem et. Nem  tekintettem  nagy jóságodat. H álátlanul eltávoz
tam  Tőled. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak  neveztessem. Vétkeztem 
akara tod  ellen és m egszegtem  parancsolataidat.

Istenem ! Könyörülj ra jtam  bűnösön. Ne vond el Szentlelkedet tőlem. 
Hozzád menekülök. N incs senki más, akihez m ehetnék. Te vagy Atyám ! 
Á tadom  m agam a te  kezedbe. Bocsásd m eg m inden bűnöm et a Jézus 
K risztusért. Ámen.

(Svéd Agenda. 1942)

Kegyelmes Isten, m inden jók A tyja!
Türelm es és hosszútűrő vagy. Megbocsátod m inden bűnbánó gonosz 

cselekedetét és bűnét.
Uram, megvallom előtted, hogy vétkeztem  és azt cselekedtem , am i 

gonosz szemed előtt. Jóságodra és szeretetedre nem vagyok méltó. Ne 
nézd az  én bűneim et és ne cselekedj úgy velem, am int m egérdem elném . 
Irgalm azz nekem. Tedd igazzá bűnbánatom at. Bocsásd meg, am it véte t
tem. Szentlelkeddel te rem tsd  ú jjá  szívemet, hogy ezután új életben já r 
jak. Ámen.

(Svéd Agenda. 1942)

Szerető _ Mennyei A tyám  sokszor engedetlen voltam  Veled szemben. 
M egszom orítottalak Téged. Nem szerettelek m indenekfelett, sem  fele
barátom at nem  szerettem  úgy, m int m agam at. Bocsáss meg nekem, 
Atyám . Segíts meg engem, hogy ezután engedelm eskedjek Neked. E n
gedd hogy m indenkor gyerm eked m aradhassak. Ámen.

(Svéd Agenda. 1942)
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP
ApCsel 8,14—25

1. M egjegyzések az alapigéhez

1. Szem élyekről
Fülöp nem  apostol, hanem  a hét „diakónus” egyike (6, 5). Simon neve 

többször előfordul az ókeresztyén irodalom ban. A fiatal gyülekezeteket 
belülről veszélyeztető tév tan ításnak , a gnoszticizm usnak első jelentős kép
viselőjét lá tjá k  benne. A zűrzavaros szellemi irányzatokat könnyen be
fogadó S am áriában sok követője volt. Péter elítélő szavaiban az é rin te tt 
gyülekezetek félelm e és elutasítása is jelentkezik.

2. K ét kifejezésről
A  23. v. ké t kifejezését közelebbről is meg kell vizsgálnunk. A „cholé 

p ikrias”-, és „syndesmos ad ikias”-ról van szó. (Szó szerinti fo rd ításban: az 
elkeseredés, a harag  epéje és az igazságtalanság, az elvetem ültség b ilin 
cse.) Az első 5Mózes 29, 17 párhuzam os helye („mérget és ürm öt term ő 
gyökér”), és a pogányság á ltal az Isten népére gyakorolt ha tást írja  körül. 
Simon „irigységével” az evangélium ot mérgezi meg. Azt nem  szolgálatra, 
hanem  a m ások feletti uralkodásra akarja  használni. A második Ézs 
58, 6-ra u ta l („bűnösen fe lrako tt bilincsek”). A zt a m agatartást jelöli, 
am ikor valaki az em bereket m egkötöttségeikben akarja  m egtartani, és 
így a sa já t hatalm a alá kényszeríteni.

3. A z  alapige háttere
A  Jeruzsálem ben bekövetkezett üldözés m ia tt az o ttan i gyülekezet 

tagjai szétszóródnak Judea és Sam ária területén. Ez azonban nem gyen
gíti Jézus ígéretének érvényességét. Sőt! Éppen most, látszólag kedvezőt
len körülm ények között lesz valósággá: „tanúim  le s z te k .. .  S am áriá
ban . . . ” Egyre inkább bebizonyosodik, hogy Jézusé m inden hatalom . Nem 
az uralkodásnak, hanem  a szolgálatnak a hatalm a ez: azt a korláto t is 
áttöri, am ely Jeruzsálem  és Sam ária között magasodik. N em  term észetes 
és m agátólértetődő dolog ez. Nemcsak Simon gondolkodik m ásképpen a 
hatalom ról, hanem  a „jeruzsálem iek” is. Az utóbbiak gondolkodása je len t
kezik Lukács fogalm azásában.

4. Lukács szándéka
A  m egváltozott helyzet kérdése: mi a jeruzsálem i gyülekezet szerepe, 

am ikor új gyülekezetek alakulnak. A válasz egyértelm ű: vezetőjük lesz. 
Nagyobb a tekintélye, és több „hatalom nak” van  a birtokában. Az elbe
szélés m enetében észrevehetjük  Lukácsnak azt a szándékát, hogy a  je ru 
zsálemi gyülekezet vezetőszerepét kidom borítsa. (Péter és János „ellen-
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őrzik” Fülöp m unkáját, m egállapítják annak  hiányosságait; megteszik, 
am it Fülöp nem tudott megcselekedni.)

5. Jézus nyom ában
Szükséges a rra  em lékezni, hogy nem Fülöp, Péter és János az elsők, 

akik elm entek Sam áriába. Jézus megelőzte őket. Földrajzi értelem ben 
is, de úgy is, hogy közelvitte szívükhöz és jószándékukhoz. Sam ária né
pét. Volt idő, am ikor János égből szárm azó tűzzel akarta  elpusztítani a 
Jézust befogadni nem  akaró  falut, most a Lélek tüzének lesz fellobbantója. 
V alam ikor „csodálkoztak” azon, hogy Jézus egy sam áriai asszonnyal be
szél, most ők m aguk is sokakat elsegítenek az „élet vizéhez”. Szolgálatuk
ban megism étlődik és tovább él Jézus szolgálata.

11. A z  igehirdetés irányáról

Igehirdetésünk szám ára több tém a kínálkozik. (Víztől és Lélektől 
való újjászületés. A fé lreé rte tt evangélium . A „fé ltett” hatalom  stb.) 
Most mégis Ágendánk m egfogalm azására figyeljünk: Senki sem szolgál
hat két úrnak! így vázlat-k ísérletem :

111. A z igehirdetés vázlata

Az oltárnál felolvasott mai evangélium  így kezdődött: „Senki sem 
szolgálhat két ú rnak!” Ism erjük ezt a m ondatot: a Hegyi Beszédből való. 
Jézus ezekkel a szavakkal a tanítványai felé fordul. Első elhangzásakor 
a tizenkettőhöz, ma hozzánk.

Nehéz azok körében lá tnunk  m agunkat, akikhez ezek a szavak irá 
nyulnak. Burkolt és igazságtalan vádat érzünk  bennük. Hiszen mi m in
dig egyenességre, egyértelm űségre törekszünk. K üzdünk m inden ellen, 
am i képm utatás. K om olyan vesszük Istent, akaratá t, igéjét. Sokat im ád
kozunk Isten kegyelme által m egőrzött szívért. Keresztyénségünk egyik 
gyümölcsét pedig éppen abban látjuk , hogy egyetlen U runknak valljuk  
Istent.

Gyanús védekezésünknek ez a hevessége. Érveink sokasága belső 
bizonytalanságunkról árulkodik. Sim onra em lékeztetve pedig leleplez 
m inket Isten igéje. Aki a  szíveket vizsgálja, te tten  éri szavaink és te t
teink, gondolataink és m agatartásunk  kettős irányultságát.

1. K ét ú rnak szolgálunk, am ikor valam it eltakarunk  a keresztyén- 
ségünkkel. Előfordul, hogy égbekiáltó bűnöket. Ez ta lán  ritka  eset. De ki 
nem ism erte fel még m agában azt a szándékot, hogy keresztyén voltával 
befogja em bertársai szemét. Kegyességünk mögé re jte ttük  lustaságunkat, 
felelőtlenségünket, kényelm ességünket. Isten szolgálatára hivatkozva k i
vontuk m agunkat az em bertárs szolgálatának kötelezettsége alól. Hány 
em ber m ondhatná szem ünkbe, hogy am it bárm ilyen form ában tőlünk 
kaptak , az csak „színből” és nem „szívből” való volt!?

2. K ét ú rnak  szolgálunk, am ikor nem a kegyelemben, hanem  em beri 
erőben és lehetőségekben bizakodunk. S im onnak egyik végzetes tévedése, 
hogy pénzzel akarja  megszerezni, am i Isten ajándéka. V alam it megszol
gálok, kiérdem eltek, és nem  m egajándékozottak akarunk lenni. Pedig 
az em ber Isten kegyelm ében való bizakodása nem  a kétségbeesés szal
m aszál u tán  is nyúló m ozdulata, hanem  az egyetlen Isten szándéka sze
rin ti cselekedet. Póto lhatatlan  és egyetlen lehetőségünk. Ezt a  k izáróla-
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gosságot nagyon nehezen tud juk  elfogadni. Minél m élyebbre zuhanunk, 
annál inkább akarunk  „valakik’' lenni; minél inkább lelepleződünk, an 
nál inkább szeretnénk igazolni, „m egm agyarázni” m agunkat. Itt tűn ik  ki, 
hogy m iért van olyan m érhetetlen  jelentősége a „kegyelemből, hit á lta l” 
történő m egigazulás tanításának. Egyházunk nem  makacs h a jlíth a ta tlan 
ságból ragaszkodik ehhez a tanításhoz, hanem  Isten  előtti feltétlen biza
lomból. Ebben a bizalom ban válik  Isten életünk valóban egyetlen Urává!

3. K ét ú rnak  szolgálunk, am ikor nem  a m ásik em berért, annak  éle
téért és üdvösségéért szolgálunk, hanem  önm agunkért. Simon kíván ja azt 
a  hatalm at, hogy ha valak ire ráteszi kezét, az Szentlelket kapjon. Való
ban a m ásikra van gondja? Valóban a m ásikért felelős szolgálat ereje 
hajtja?  Sem m iképpen sem. Ezt az em bert m érhetetlen  önzés, befolyásá
nak a féltése, a m ásokat-kihasználás vágya mozgatja. Eddig Sam áriában 
korlátlan  hatalom m al rendelkezett. Tömegeket vonzott magához, és ejtett 
csodálatba. Á llítólag még K laudiusz császárt és környezetét is elkápráz
ta tta  „tudom ányával”, am ikor Róm ában járt. E rről a hatalom ról nem 
tud  lem ondani. A m ikor rádöbben, hogy létezik az ő hatalm át is m eg
kötöző hatalom  — a Szentlélek hatalm a —, meg ak a rja  szerezni, hogy a 
maga dicsőségére használja. Ügy gondolja, hogy a  Szentlélek hatalm ával 
még eredm ényesebben tud uralkodni az em bereken.

Nem tagadhatjuk : örök kísértésünk, hogy Isten  a jándékát uralkodás
ra használjuk. Ha m ásképpen nem, legalább úgy, hogy b irtokában több
nek, jobbnak, tökéletesebbnek érezzük m agunkat m ásoknál. Szolgálatot 
vállalva és végezve m ennyire gyakran tám adnak m agunkat felértékelő 
érzéseink és gondolataink. Ez a „felértékelés” szintén „uralkodás”.

4. K ét ú r szolgálata, am ikor nem a bűntől irtózunk, hanem  csak a 
következm ényétől félünk. Simon látszólag m egrendül P é te r súlyos sza
vainak hallatára. Kérése rokonszenves módon kezdődik: „Könyörögjetek 
értem  az Ű rh o z .. .” A folytatásban azonban m egint előjön igazi énje: 
„. . .  hogy semmi se szálljon rám  abból, am it m ondtatok.” Nem akar más 
lenni, csak azoknak a szavától fél, — és azoknak az im ádságát ak a rja  a 
maga jav ára  ford ítan i —, akik  erősebbnek bizonyultak nála. „Szíve szán
dékát” továbbra is melengeti és dédelgeti.

Tudunk mi akkor is nagyon örülni a  bűnbocsánatnak, ha a bűn  kö
vetkezm ényeit vállalnunk és v iselnünk kell? Nem  azért erős-e bennünk 
sokszor a bűnbocsánat u táni vágy, m ert az a gondolat, az a várakozás 
kíséri, hogy a bűnbocsánattal együ ttjá rha t a bűn következm ényeitől való 
m egszabadulás is?

„Senki sem , szolgálhat két ú rnak !” — m ondja felénk Jézus. H ány
szor szolgálok k é t úrnak! — ism erem  fel döbbenten m agam ban. Elzzel a 
felism eréssel és vallom ással m enjünk  ahhoz az Úrh oz, Aki m inden el- 
esettségünk ellenére — és éppen elesettségünk m ia tt — szolgál nekünk. 
Akkor válik  életünk  egyetlen Urává, am ikor alázatos rem énységgel el
fogadjuk szolgálatát. A „senki sem szolgálhat két ú rn ak !” valójában az 
Ő csendes megszólítása és hívása. Ne engedjük el a fü lünk m e lle tt!

Bohus Im re
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP 
Gal 2,(16—19)20 

Él bennem a Krisztus

H itben járunk, am ely Krisztussal egyesít, vagy a törvény íté le te  alatt 
é lünk távol az Istentől.

Isten szeretetének és irgalm asságának csodája, hogy mi Jézus K risz
tu sé rt hitben já rh a tu n k  és boldog örvendezéssel élhetünk Isten gyerm e
keiként.

Ez az igeszakasz Pál és később L uther szám ára döntő jelentőségű 
volt. P ál és L uther nem  engedték elhom ályosítani Isten m inden em berre 
k iterjedő  üdvözítő szeretetét. Isten feltétel nélkü li szeretetét és kegyel
m ét! Pál és a lu theri reform áció követői m unkálkodtak  azért, hogy a 
K risztus által a törvény átka alól m egszabadított em ber soha ne kerü l
jön ism ét a törvény rabszolgaságába. Vallásos beképzeltségben (csak mi 
vagyunk Isten népe) és vallásos tradícióm ám orban élő gőgösök soha sen
k it ki ne zárhassanak Isten  univerzális szeretetéből, am elyet Jézus halá
lában és feltám adásábam nyilvánvalóvá tett.  

Isten  igazsága nem  isteni tulajdonság, hanem  Isten, üdvözítő cseleke- 
dete. Ezért vallja G. von Rád: „Isten igazságának fogalma nem  valam i 
em berfölötti ideál, hanem  viszony-fogalom”.  'Ig a z  az Isten, aki megőrzi 
szövetségi hűségét. Igaz az ember, aki Istennel való közösség rendjét 
igenli és Isten ak ara tának  engedelmeskedik.

Isten  igazsága az elveszetthez lehajló és odahajló irgalm asságában 
öltött testet. Egyedül Isten  eme kegyelmes cselekedete m entette  meg az 
elveszett em bert. Ezáltal a m entő szeretet által az em ber abba a  hely
zetbe került, hogy Isten  akarata  szerint é lhe t valóságos em berként. „Is
ten m aga teszi, terem ti igazzá az em bert, az t az em bert, aki enélkül az 
isteni cselekedet nélkül elveszett em ber lenne, de most Isten előtt, Isten 
gyerm ekeként é lhe t” (G. Bornnkam ) Isten azt, „aki nem  ism ert bűnt, 
bűnné te t te értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2Kor 5,21) 
M egtörtént a csere. A bűn hatalm a m egtört, s m i Jézus K risztusban, egye
dül őbenne  a kegyelmes Istenre ta lálhatunk . Jézusért Isten elfogadja 
igaznak az em bert. Azt az em bert, aki egyedül és kizárólagosan Jézus 
K risztusra bízza m agát. Akiben K risztus él, az m eghalt a törvénynek. 
M ert „régi én je”, am ely törvény a lá  vettetett, nem  él többé. H elyére az 
élő, feltám adott és uralkodó Jézus K risztus lépett. K risztus szeretetéből 
él és szeretetével él.

Istennek kegyelmes igazsága széttör és megsem misít m inden sa já t 
igazságot. A törvény igazsága annak lehetőségét látszik felcsillantani, 
hogy az em ber sa ját jóságával, kegyességével elnyerheti az örök életet. 
A törvény k ínálta igazság becsapja az em bert, m ert úgy tün te ti fel, m in t
ha á lta la  az em ber élete t (dzóé) találhatna, s közben rem énytelenül a h a 
lál m arkába zuhan.

A  törvény és a vallásos beképzeltség széthúzást eredm ényez, K risz
tus egyesít.

Igénk a részekre szakadozás első jelét v illan tja  fel előttünk. A galá- 
ciabeliekhez írt levél m ásodik fejezete következtetni enged Pál és Péter 
közötti tanításbeli ellentétre. Itt nem  személyes ellentétről, hanem  az 
evangélium  igazságának kérdéséről van szó. Pál visszautasít m inden 
olyan elgondolást, hogy a pogányból keresztyénné letteknek a törvény 
m inden előírását be kell tartan i.
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Pál és a  lu theri reform áció követői az evangélium  tisztaságát védik 
szenvedélyesen, am ikor vallják : Egyedül Jézus K risztusban adatott ü d 
vösség.

Az evangélium  nem azonos az európai keresztyénség, vagy a fehér
em ber teológiájával. Jogosan tiltakoznak Ázsia, A frika és más fö ldré
szek keresztyénéi az ellen, hogy m agukra öltsék az európai köntösben 
megjelenő keresztyénséget, s ez által lehessenek „igazán” keresztyének
ké. ökum enikus találkozásokkor nem  egyszer a színes bőrű  testvérek 
tiltakozásában a páli tiltakozást érzem  a  péteri vonalat képviselőkkel 
szemben.

Avagy . . .  gyülekezeteinkbe jönnek olyanok, akiket m egérintett Isten 
Lelke, az evangélium  tüze. Elvilágiasodott, megszokott kegyességi fo r
máktól m entes em berek ők. A gyülekezet közössége ne erőszakolja rá ju k  
vallási, kegyességi szabvány-ruháját!

Nem azért vagyunk em berek, hogy keresztyénekké legyünk, hanem  
azért vagyunk keresztyének, hogy em berekké legyünk.

A  m egigazulás szó távoli a m odern em bertől. M ert nem  értjü k  annak  
jelentőségét, az evangélium  öröm híre is távol m arad  tőlünk. A megigazu
lás' szó m ögött az a kérdés húzódik m eg : hogyan lehet o lyanná az em ber; 
am ilyennek Isten  terem tette  és elh ív ta? Az em bprnelj em berré létele itt 
a kérdés. Az Isten által eltervezett .ember nem jö tt lé tre addig, am íg az 
emjáer igazi em berségét Isten törvényének betöltésével a k a rja  m egvaló
sítani. Az Istennek  tetsző élete t nem lehet kegyes igyekezettel — am i a 
törvény szublim ált form ája — m egvalósítani. 

A hitben já ró  em ber engedi ú rrá  lenni életében Jézus K risztust, s 
az ö  indulatá t. Nemcsak., ta n ítá sá t fogadja el, hanem  életfolytatásával 
követi őt. Aki Jézus K risztusban h isz ; árinak életében az „én” elkerül a 
középpontból és részesül K risztus életéből. Az önzés és szeretetlenség 
helyét elfoglalja az  em berben K risztus ö nze tlen -szere te te  és szolgáló 
indulata. 

Valóban K risztus él ben n ünk? 
1. A hol nem  K risztus él a keresztyénekben, o tt a h it vallásos h iede

lemmé torzult. Farizeusi gőggé silányodott. Ahol a  h it nem  indít szolgá
la tra  és széretetre, bocsánatra és irgalm asságrá, o tt beteljesedik a gyüle
kezeten Jézus szava: Az a neved, hogy élsz és halo tt vagy.

Nietzsche m ondta: „Az Isten  halott, s azt akarjuk , hogy az em ber- 
fölötti em ber é ljen ”. S az „em berfölötti em ber” á lla ttá  aljasu lt. Vérszom
jas fenevaddá züllött. Micsoda torzója az Isten á ltal eltervezett Ember
nek az az em ber, aki koncentrációs táborokban kéjjel gyilkolt. Milyen 
indulatok élnek a Kék fény alakokban? Abban az asszonyban — nem  
tudom anyának  nevezni —, aki tőlünk nem  messze a kam ion kerekei alá 
te tte  papírzsákban csecsemőjét. Aki szeretetlenül m ár most egy eldugott 
otthon k rip tá jába zárja  az édesanyját és édesapját.

Él bennünk az önzés. Ezért nincs időnk egymás szám ára. Él bennünk 
a zsarnoki indulat. Zsarnok szülők, gyermekek, unokák, és nagyszülők, 
főnökök és beosztottak. Zsarnoki indulat, amely kész lángba borítani a 
világot, s pokollá teszi a család életét.

Él bennünk a nagyravágyás. M indig nagyobbá lenni. Mások révén, 
szenvedésén, könnyén keresztül is. Él bennünk a  bűn, m in t negatív elő
jelű istenképűség. M egnyilvánul ez a szeretetközösség szétzúzásában. A 
felelős szeretet m egtagadásában. Szolgálat helyett uralkodásban.

2. Ahol K risztus él a keresztyénekben, ott em berek tanúskodnak Is-
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ten  szeretetéről. Isten szeretetéről, am ely a káoszból előhívta a létet, s 
nem  engedi, hogy az em ber bűne Isten kezének alkotását a „nem lé tbe” 
taszítsa vissza.

Tanúskodnak Isten  cselekedeteiről, am elyeket m egtapasztaltak. — 
Á ldott kezű édesanyák, akik beírták  K risztus nevét az életünkbe. — Mo
dern  korunkban elfelejtünk beszélni. E lném ul az ember. A m űszakok 
u tán  a televízió elé zuhanunk. Ja j annak, aki zavarni m er „politikai tá 
jékozódásunk”, „m űvelődési szándékunk” vagy a „sport élvezésében”. 
Akiben Krisztus él, az elbeszéli Isten szeretetét a fia knak és unokáknak.

Akiben Jézus K risztus él, az felism eri az em bertársban a testvért. 
Jézus K risztusban nyilvánvalóvá lett, hogy Isten az egész em beriségre, 
m int nagy családjára tekint.

A bennünk élő Jézus nem az, akit m agunknak elképzeltünk, a b ib
liaórás szelíd szemű Jézus. Ő az em berért em berré le tt szolgáló Úr. Aki 
az em bertársainkért ta n ít meg m unkálkodni. Jézus m agára ve tte  a m a
gányos magányát. A beteg betegségét. Az erőtlen erőtlenségét és a k is
h itű  hitetlenkedését. Mi félünk megosztani felebarátaink terhét. Önzőn 
önm agunknak élünk. A bennünk élő K risztus tan ít meg m ások terhét 
hordozni, a m agányt megosztani, a segítségre szorulón segíteni.

A bennünk élő K risztus szeretni tanít. A szeretet terem ti az életet, 
a szerete tlenség  pusztítja azt. A szeretetlenség sebesültjei élnek m ellet
tünk. Kötözni a szeretetlenség ütötte sebeket. Vigasztalni a szomorkodó- 
kat. Reménységet vinni a rem énytelenek életébe.

Tanít megbocsátani. Ha bántanak, ha megsebeznek, ne haragu dj, 
bocsáss meg. A sírnál' késő a bocsánat. Isten  megbékélt ezzel a világgal, 
a  békéltetés szolgálatát bízta ránk. M ennyi harag, békétlenség a gyü
lekezetekben rokonok és ism erősök között. Gyűlölet és harag  népek és 
nem zetek között. Él bennünk a Krisztus, a  m egbocsátást és megbékélést 
m unkáló Ür, aki így tan ít m unkálkodni az életben.

Ez a bizonyosság, hogy él bennünk a Krisztus, azt jelenti, hogy eg
zisztenciánk azonosul a  K risztus egzisztenciájával. S ebben a létben en
gedelmesek vagyunk Istennek. S ezzel az engedelmes élettel elkezdődik 
az örök élet, am elyik m ajd  kiteljesedik Isten királyságában.

Dr. Nagy István

SZENTHÁROMSÁG UTAT 17. VASÁRNAP
Ef 4,11—16

 Ami a gyülekezetet  élteti

G yülekezetünk éppen esperesi vizsgálatra készült, am ikor m egérke
zett a felkérés az előkészítő m egírására. Olvasom a vizsgálatot előíró 
püspöki körlevelet. Az ún. hivatalvizsgálat és háztartási vizsgálat egy
szerűnek tűnik, hiszen a  lelkészi hivatal és a  pénztár rend je  vagy ren 
detlensége könnyen m egállapítható. De az általános vizsgálat nehéz te rü 
let. A gyülekezet „lelkiségéről” akar k é p e t alkotni és azt ír ja: „nem 
elegendők a felm éréshez a statisztikai adatok; valam iképpen érzékelni 
kell a gyülekezet „lelk iállapotát”, hangulatát, önmagáról és az egész egy
házról való gondolkodását”.

Ezt a nehezebbik vizsgálatot végzi el P ál abban a levélben, melyet 
az efézusi gyülekezetnek ír. A 4. fejezetet pedig kifejezetten azért írja ,
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hogy a gyülekezet éljen  m éltón ahhoz a hivatáshoz, m ellyel elhivatta- 
tott. (1v) T extusunk szakasza is elegendő ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot 
gyülekezeteinkben is elvégezze és ahhoz is, hogy felhívja figyelm ünket 
m indarra, ami a keresztyén gyülekezetét élteti.

1. M indenekelőtt a megdicsőült Jézus adományaiból él a  gyülekezet. 
Jézus, aki m ennybem enetelekor betölti a világm indenséget, betölti a gyü
lekezetét is az ige szolgálóival. Az Ö adom ányai az apostolok, a prófé
ták, evangélisták, pásztorok, tanítók. Nem tudjuk, mi csodálatosabb? Az-e, 
hogy a  m egdicsőült Jézus azonosul és m unkálkodik m egannyi nyom orú
ságos eszközében, vagy az, hogy milyen sokféle módon árasztja  evangéliu
m át e világban. És ezzel a bibliai sorral még nincsen lezárva a szolgálat 
köre. Van még Jézusnak adom ánya. Ő készíti fel és Ő ajándékozza azo
kat a névtelen szenteket, ak ik  oly sokféleképpen szolgálnak Krisztus 
testének építésére. (12 v.) Csak a m agunk gyülekezetére és csak 1980 
első félévére gondolva, adok h á lá t az ŰRnak, hogy ad ta  felügyelőnket és 
az ő testvérszívét, gondnokunkat és a  jó ötletekkel teli fejét, ügyes kezét. 
Ifjú  testvérem et, aki még csak „levelez” a teológiával, de m ár két vállal 
szolgál iratterjesztésben  és az if jak  között. A testvért, akinek köszönjük, 
hogy az Evangélikus Élet 35 példánya olvasóra talál. A m ásik testvért, 
aki egymaga in tézte az o ltárterítő  beszerzésének, hím eztetésének sok u tá 
najárását. A gim nazista leánykát, akinek bárm ilyen sok is az iskolai és 
társadalm i feladata, az orgonánál is helytáll vasárnapról vasárnapra. Azt 
a házaspárt is az  Úr ajándékozta, akik segítenek a családok lá togatásá
ban. Négy közeli lelkésztestvérem  is ilyen ajándék, akik betegségem 
hosszú ideje a la tt összefogtak, hogy ha t istentiszteleti helyünkön el ne 
ném uljon az ének, az im ádság és az evangélium. És még sorolhatnék 
olyanokat, akiket „adott” az Úr, de inkább abbahagyom, hogy lelkész
társaim  io ly tassák a sort azokkal, akiket az ő gyülekezeteikben „adott” 
az_Úr. Tesszük ezt abban a rem ényben, hogy a sor legeslegvégén gyüle
kezetünk tag ja i is észreveszik, hogy m inket, le lk ipásztorokat is az ÚR

, „adott” a „szolgálat végzésére és K risztus testének ép ítésére” Jézus keze 
nem rövidült meg! Adományai elju to ttak  annak*idején ''Efézusba és ma 
is elju tnak a mi gyülekezeteinkbe!

2. Az élteti a gyülekezetei, hogy tagjai növekednek, érlelődnek. Az 
em berről elm ondható, hogy am íg él, m indig növekedik. M ert am ikor cen
tim éterrel m ár nem  m érhető a  növekedés, növekedik fizikai erőben. A m i
kor testi ereje m ár nem  nő, növekedhet szellemiekben, azután lelkiekben 
és ez a növekedés k ita rt m indhalálig. A gyülekezet éppen ennek a vég
nélküli növekedésnek a helye. I tt  történik, hogy tartalom m al telik meg 
mindaz, am iről igénk szól: „e lju tunk” „fe lnő ttkorra” „nagykorúságra” 
„teljességre”,

Nagykorú keresztyén, ak inek  K risztus a M indene, m indenekben. 
K risztus a fej, ő a  teljesség! Aki tudja, hogy K risztusban m indent e l
nyertünk m ár!

Nagykorú keresztyén, aki tudja, hogy „nagy” volta nem  saját e re 
jében, de K risztus erejében van. Ezért m erít az Ő igéjéből, ezért eszmél- 
kedésének tengelye: Jézus keresztje, egyetlen_ erőforrása pedig Jézus fe l
tám adása.

Nagykorú keresztyén, aki tudja, hogy az érettség  ism ertető je le  a 
szeretet (I.Kor. 13,11). Az a szeretet, mely Isten bűnbocsánatának fo rrá 
sából fakad és am ely azonnal m egkülönböztethető attól, am i csak pu- 
hányság, érzékenykedés és szentim entalizm us.

Nagykorú keresztyén, ak it a szentírás útbaigazít, m ert tudja, hogy
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kihez kell igazítania szívét, gondolatait és te tte it m indennapi életében. 
Tudja, hogy m indezekről számot is kell adnia Istennek.

Nagykorú keresztyén, aki tudja, hogy a Jézusban való növekedés 
érést is jelent. Ezért be takarítást is jelent. Isten is betakarítja  és m eg
őrzi övéit arra  az életre, melyet m ár nem  m ér óra és nem  regisztrál a 
m em ória — m ert örökélet.

így él, növekedik és érlelődik az em ber a  gyülekezetben. Gyülekezet 
nélkül azonban a keresztyén olyan, m int a k iskorú gyermek, aki m inden
féle ötletben megbízik, m indenféle hatásnak  és csábításnak behódol. 
Nincs tartása, csak kapkodása, nincs hite, csak hiszékenysége és nincs 
szeretete, csak érzelmessége. A kárhány esztendős is; naiv, m ásokkal sod
ródó, kiskorú m arad t még.

3. A gyülekezet a szeretet kapcsolataiból él. Igénk .15—16. versei úgy 
tekintenek a gyülekezetre, m int egy fára, m elyben bőlevelű életnedvek 
keringenek a gyökerektől a  fa csúcsáig. Vagy az  egészséges em berre gon
doljunk, akinek jó  a vérkeringése és a v éráram la t összeköti a feje t a test 
m inden tagocskájával. Ez a gyülekezetben áradó, éltető  vér: Jézus K risz
tus szeretete! Ez a szeretet kapcsol össze m inket a Fővel, K risztussal, 
egym ással és a kívülállókkal. Gyülekezeteinket nem  tölti meg ilyen á ra 
dban Jézus szeretete. Nem jó a vérkeringésünk. Ezért van annyi eről
ködés szeretet dolgában a gyülekezetekben. Egyfelől érzik a  gyülekezet 
tagjai, tudják, hogy meg kellene tudni bocsátani és vállalni, tű rn i kell 
egymást, m ásrészt ez nem  megy és ilyenkor megszületik a kegyes körí
téssel tá la lt és színlelt szeretet. M ert „kiskorúak” vagyunk, ak iket m in
denféle csábítás és csalás ide-oda sodort. Felism erjük-e önm agunkat eb
ben a  gyermekben, de abban a gyerm ekben is, aki a nagy tékozlás u tán  
ott térdel az aty ja  előtt. Rem brandt nagyszerű m űvén váltig csodálko
zom . Hogy tud ta szó és írás nélkül m eghirdetni: Ide nézzetek, i t t  m inden 
a helyén van! A bűnös a porban térdel, ahonnan vétetett. Az a ty a  karja i 
a fiú vállain hirdetik, hogy Isten kegyelme árad, eltörli m indazt, ami a 
gyerm ek mögött van és bizalm at ébreszt az iránt, ami még előtte van. 
K risztus szeretetének ezt az áradását m ondja el más szavakkal Pál, am i
kor vallja, hogy K risztus szeretetének hatására  a „testben” a gyülekezet
ben „egybeilleszkedés”, „összefogás” és „különféle kapcsolatok” m ennek 
végbe.

A gyülekezet akkor éled és él, am ikor Jézus szeretete árad  benne és 
rájönnek  arra, hogy az „összefogásban” m ekkora erő van. A rra, hogy 
K risztus szeretetére m ennyire szom jasak az em berek. Bekapcsolódik a 
gyülekezet azok sorába, akikre nem csak hivatalból, hanem  szívből és 
öröm est lehet szám ítani a szeretetotthonaink, a  Gyülekezeti Segély a le l
készképzés gondjainak a hordozásában. Gyakorolni fogja a gyülekezet az 
„egybeilleszkedés” ökum enikus lehetőségeit mindazokkal, akik keresztyé
nek, de m ásképpen vallják  meg hitüket.

Rájön a gyülekezet, hogy a krisztusi szeretet kapcsolatai nem  válogat
nak valam i finnyás és m esterkélt etikett szerin t az em berek között. M ert 
felelősek vagyunk m inden em berért. M ert nagyon nagy ez a világ és 
kuszák, bonyolultak a szálak, melyek az em berek között vannak, de mi 
tud juk , hogy e szálak kezdete és vége is K risztusban fu t össze.

Milyen a gyülekezet „lelki állapota?” — kérdezi, nagyon helyesen a 
vizitációs jegyzőkönyv. De csak három évenként kérdezi meg! A mi dol
gunk, hogy gyakrabban kérdezzük meg! V alahányszor K risztust h irde t
jük, ezt is megkérdezzük, de azt is h irdetjük , hogy K risztusból éln ie le 
het, éln ie  kell a gyülekezeteknek.

Józsa Márton
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP 
3 Móz 19,1—3, 11—18 

Istentiszteleti és mindennapi életünk

R itkán veszünk alapigét ebből a könyvből, a „Liber Leviticus”-ból, 
az áldozó papság kultuszi és egyéb teendőivel foglalkozó, tö rténeti elbe
széléseket nem  tartalm azó  gyűjtem ényből. Textusunk a  „Szentség Törvé
nye” című gyűjtem ényből való, a törvény anyagának bizonyos szempon
tok szerinti csoportosítása és az istentiszteleti élettel, életgyakorlattal 
való kapcsolata a tém ája. Ezek u tán  ta lán  száraz törvény-idézeteket v á r
hatnánk, holott meglepően friss, életes és a Hegyi Beszéd tanításához 
közel álló szavakat, gondolat-füzéreket találunk. A „nagy parancsolat
ró l” szóló jézusi ige felolvasása u tán  (oltári ige) pedig szinte ism erősen 
csengenek m ajd  a régi kultuszi parancsok, érzékeltetve azt, hogy a he
lyes ku ltuszra nem  Istennek, hanem  elsősorban az em bernek van szük
sége, valam in t azt, hogy az Úr nem csak akkor ak a rja  szentnek és tisz tá 
nak lá tn i népét, am ikor istentiszteleten vesz részt, hanem  egészen h é t
köznapi és m indennapi életében is, családban, m unkában, em beri kapcso
latokban is! Isten  szeretete és a  felebarát aktív  szeretete éppen úgy 
szervesen összetartozik, am int m agában az em berben sem lehet a „szent” 
és „profán” te rü le te t elválasztani. A bibliai kor em bere szám ára te rm é
szetesen érthe tő  volt, hogy a tízparancsolat kultuszai és erkölcsi törvény- 
csoportokból áll és a  kettő  bárhonnan  közelítve is, szervesen összefügg, 
Nagy kérdés, hogy ez a ma em bere szám ára is m indig ilyen term észetes 
és érthető-e?!

1. Egy megszívlelendő sorrendiség. A „szentek legyetek” parancs te l
jesítéséhez vezető úton először a negyedik és harm adik  parancsolat kerül 
elő, ebben a sorrendben (!), te h á t a családi élet belső jó rendjét előbbre 
téve, m in t az istentiszteleti é let helyes m egtartását. B izonyára nem vé
letlen és nem  is tévedés ez a sorrend. A szülők tiszte és szerepe az, hogy 
gyerm ekeiket tan ítsák  a jó ra és elvezessék az Isten  félelm ére, az ünnep 
nap m egszentelésére is. így lesz egységessé és teljessé a családi élet kö
zössége.

M egállhatunk ezen a helyen, hogy beszéljünk a családi élet mai szer
kezetéről, felépítéséről is. L ehet-e az Istenhez való viszony rendezett ott, 
ahol a legközelebbi em berekhez, családtagokhoz való viszonyunk rende
zetlen vagy szeretetlenségeket re jt?  Beszélhetünk-e még szülői felelős
ségről ott, ahol a nevelés kérdéseiben a szülő m ár nem érzi fontosnak a 
sa já t szerepét s csupán a külső körülm ények m inél jobb m egterem tését 
ta rtja  feladatának? Nem kellene-e a gyerm ekek és fiatalok figyelmét erő
teljesebben felh ívni arra, hogy a szülők (nagyszülők) irán ti tisztelet és 
szeretet nélkül csonka lesz az életük és olyan közösséget veszítenek el, 
am it még tudással, érvényesüléssel sem pótolhatnak m ajd?! Mind a szü
lők, m ind a gyerm ekek felé van  üzenet ebben a különös sorrendiségben. 
Egy azonban bizonyos: a  többi parancsolatnak, Istenhez és em berekhez 
való viszonyunk m ás kérdéseinek is valahol itt van  az alapja, kiindulása: 
mi van otthon, hogyan élek azokkal, ak iket Isten a legközelebbi tá rsa im 
ként m ellém  adott és akikért m indenben felelős vagyok?

2. A  közösségi élet tisztaságáért. K izsákm ányolás, bérvisszatartás, a 
m ásik megcsalása, m egkárosítása lopással, hazudozással. Isten  megcsalása 
esküdözéssel — ilyen példák hangoznak el az egyes parancsolatok szabad 
feldolgozásában. M a is rendkívül ism erősen csengő szavak és fogalm ak
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ezek! Szinte egyenként lehetne elővenni és m ind hazai, m ind világvi
szonylatban rám utatn i azokra a pontokra, am elyekre e parancsok vonat
koznak. Isten az igazság oldalán áll! Isten az em bereket azért á llítja  egy
m ás mellé, hogy segítsék egymást, kiegészítsék egymást, nem  azért, hogy 
élősködjenek egymáson, kizsákm ányolva, kisemmizve, becsapva egymást! 
Sok tekintetben ráférne a  változás a mi gyülekezeti tag ja inkra  m unká
ról, m unkaidő kihasználásáról, közvagyon védelm éről, egyéni érvényesü
lés útjáról, m ásokért való keresztyén felelősségről és még sokáig sorol
hatnánk  a té m á k a t. . .  A gyerm ekek és fiatalok sokszor m ár otthonról 
hozzák az önző és egészségtelen m unka- és közösségi szemléletet, am it 
lá tta k  és ellestek m unkából hazatérő, napi élm ényeikről beszámoló szü
leik, hozzátartozóik részéről. De ez még ennél, a  szülői példaadásnál is 
kem ényebb kérdés: a társadalom  fejlődésének lehet akadályává, kerék
kötőjévé az ilyen sszemléletmód. E lzárhatja  az u ta t más népek, igazságu
kért harcolók felé, bezárhat a sa já t önző és öncélú életv itelünk keretei
be. S am it hangsúlyoznunk kell: m indez nem  csupán antiszociális, poli
tikai term észetű m agatartás, hanem  Isten elleni bűn, Isten nevének meg- 
gyalázása, akaratának  semmibevétele. A „szeresd felebarátodat, m in t m a
gadat!” parancsolat m éltán  kapott helyet Jézus csodálatos összefoglalásá
ban is: Istent nem  lehet szeretni úgy, hogy felebarátom at közben nem 
szeretem , inkább kihasználom , kisemmizem. A keresztyén em ber m un
kája, hivatástudata, közösségi élete, felelősségvállalása m ind-m ind h ité 
ről is árulkodik!

3. A z  emberben az em ber tisztelete. A fogyatékos (vagy sokszor csak 
bajban  levő, krízist átélő) em ber csúfolása, gáncsolása, szóban vagy való
ságban meghozott részrehajló  ítélkezések, rágalm ak terjesztése — m ind 
az em ber em berségének megcsúfolása, a  tiszte let m egadásának elm ulasz
tása. Sajnos sok esetben előfordul, hogy a korábban em lített m unkaer
kölcsben valaki nem  követ el hibát, á ltalában  az igazság m ellett áll, á l
ta lában  igyekszik beilleszkedni a közösségbe, helyes elveket vall a ki
zsákm ányolás elvetéséről, népek igazságáért fo ly tato tt harcáról — de 
közben „átlép” egy-egy em beren (talán sa já t m egöregedett és testileg- 
lelkileg fogyatékossá váló szülőjén!), „nem ér rá ” átgondolni egy-egy 
nehéz helyzetben, hogy m iért is le tt olyan a „fogyatékos”, am ilyen lett, 
vagy, hogy igaz-e a te rjedő  rágalom, vagy nem. Ó hatatlanul megszólal
nak szívünkben a Hegyi Beszéd idevonatkozó jézusi szavai, a parancso
la tok  szűkítése, hatályosságuk fokozása. A m ásik megvetése, meg nem 
értése, a segítés elm ulasztása, a  szeretetnélküliség — egyenlő értékű  a 
gyilkossággal és a büntetés is ezzel lesz arányban! Bosszú és haragtartás, 
m in t halálos folyam atok, könnyed és m egalapozatlan ítélkezés, m int a 
fe lebarát életére törés — mindezek megszívlelendő, mai em ber szám ára 
is időszerű gondolatok. Nemcsak a pedagógusok és pszichológusok fel
adata az, hogy a felü letek  mögött észrevegyék egy-egy gyerm ek vagy 
felnőtt em beri arcát, válságjelek mélyebb gyökereit. M indnyájan képe
sekké válhatunk  erre, ha m egállunk az egészségtelen sietésben, a soha 
sem m ire rá  nem érő, az őszinteséget hangzatos szavakkal pótolni akaró 
felületesség rossz gyakorlatában és elkezdjük bará ta inkat és ism erősein
ket, m unkatársainkat és a váratlanul u tunkba kerülőket, szeretteinket 
és a más népekhez tartozókat (e tekin tetben m ár túl léptünk az ószövet
ségi kor keretein, a „népedhez tartozókra” korlátozódó felelősségén!) h i
báik  és gyengeségeik ellenére em berként, szeretetre vágyó, m egváltozásra 
képes, jó ra h ivato tt em berként látn i és kezelni.

Ahogyan Jézus tudo tt összetört, m egvetett, „leírt” em berekből a bűn
bocsánat hirdetésével, biztató jószóval ú jra  teljesértékű em bereket te 

500



rem teni, úgy kell h innünk és tudnunk, hogy az evangélium  megélésében 
és hirdetésében, a szeretet gazdagságában is van ilyen erő. A bizalm at 
és m egértést kapó em ber szárnyakat kap, képes a m egújulásra, vissza
talál m ár-m ár elveszített önmagához. Mindezek m ögött pedig ez az egy
szerűnek látszó m ondat áll: „Én vagyok az ÚR!”

K ultusz és gyakorlati é le t szervesen, elválaszthatatlanul összefügg. 
Isten irán ti szerete tünk  próbája az, ahogyan em berek között élünk, kezd
ve a családtól egészen a nagyobb közösségekig. Ez igénknek alapvető és 
az igehirdetőtől nagy figyelmet, összpontosítást igénylő üzenete.

Szirmai Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP
1 Móz 1,26-28, 31

Isten terem tő  m unkájának  befejezése, az em ber terem tése és a te 
rem tett em ber rendeltetése, életének értelm e: a m unka parancsa hangzik 
textusunkban.

Ami az egzegézisből az igehirdetés szem pontjából lényegtelen, az a 
terem tési napok —• korok — korszakok kérdése. Ennél sokkal fontosabb 
üzenetet ta rta lm az  igénk. A 26. versben a hangsúlyos m ondatrész: „kép
m ásunkra, hozzánk hasonlóvá”. Ez a kifejezés nem  a külsőre való ha
sonlóságot fejezi ki, hanem  azt, hogy az em ber Isten m unkatársa  lett. 
Ezt erősíti az is, hogy utána kettőspont van  és rögtön ez a m ondat: „u ra l
kodjék . . . ” Az uralkodjék  kifejezés pedig nem a hatalom  b irtoklását és a 
hatalom  b irtokában  mások feletti zsarnoki u ralm at, hatalm askodást je 
lenti, hanem  a terem tett világ felett „ú rrá  lenn i” azt a m unkát jelöli, 
mellyel a te rem te tt em ber a  többi terem tm ény értelm ét, funkcióját, egy
m ásért való létét, hasznosságát felism eri és használja  m aga és m ások ja 
vára. E m unkájának  végzése közben te ljesíti Isten  terem tő ak a ra tá t füg
getlenül attól, hogy maga hisz-e Istenben, vagy sem.

A 27. v ers ism étli a „képm ás” fogalm át és egy ponton bővíti a z  ed
digieket: „férfivá és nővé te rem te tte  őket”. Ez a r ra  m utat, hogy a két 
nem egyenlően terem tetett, am it Isten  a  te rem te tt em berre kimond, az 
m indkét nem re egyform án érvényes. Férfi és nő egyform án Isten kép
mása, nincs alá- vagy fölérendeltsége abban a tek intetben, hogy m ind
ketten Isten  m unkatársai.

A 28. versben újabb előrelépést hoz ez a kifejezés: „m egáldotta őket 
és ezt m ondta n e k ik . . . ” Az áldás ta rta lm a pedig az u tá n a  következő 
parancs, m elyben „személyhez szólóan” m egm ondja Isten nekik  a m unka 
parancsát. A m unka Isten terem tő ak ara ta  szerin t áldás az embernek. 
Ha az em ber nyűgnek, tehernek , „szükséges rossznak” vagy csupán 
anyagi haszon oldaláról nézi a m unkát, legfeljebb a rra  döbbenhet rá, 
hogy a bűn  m ivé torzíto tta Isten  jó és tökéletes akaratá t.

A m unka „ ta rta lm a” Isten  akarata  szerint: részvétel a terem tés m un
kájában, az élet fenn tartásában  és az élet feltételeinek, „m ateriális” le
hetőségeinek biztosítása a kenyér (és minden, am it ezen értünk!) a föld 
m inden m egterm ő hozama, gyümölcse ú tján . M unka nélkül nincs élet!

A 31. vers textusunkhoz kapcsolása azt a többletet hozza, hogy be
szélhetünk arról, Isten  m unkájának  „ritm usa” van  és ebben a ritm usban 
dolgozni, ilyen m unkában Isten  m unkatársának  lenni, az t a felism erést
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hozhatja a dolgozó em ber számára, hogy m inden „igen jó ”. E rre a fel
ism erésre akar m inket Jézus ú jjáterem teni, hogy a m egváltott em ber 
örömével, a m ásokért, az életért, békéért, em beriségért végzett m unkában 
m egtaláljuk öröm ünket és ez legyen a h itvallásunk: Isten m unka társa
ként végezni a m unkát igen jó!

*

A vasárnap tém ája : Járjunk elhivatásunkhoz méltóan: m unkában. 
A textus ehhez a tém ához két fókuszt nyú jt: 1. az elhivatást Isten  te 
rem tő akaratában  jelöli meg. A terem tés hajnalán  erre h ívo tt el Isten 
és 2. a m unka nem  lehet akárm ilyen, hanem  ahhoz legyen méltó, aki 
m aga is m unkálkodik és a világot fenntartó , továbbéltető, gondviselő 
m unkájába von bele m inket em bereket, m in t m unkatársakat. Ez a két 
fókusz egyben a m oralizálástól is megóv: m egm utatja a vertikális üzene
tet, Isten rendelését, elh ívását és a horizontális üzenetet, hogy mi a célja 
a m unkának és azt a célt m int Isten m unkatársai é rhe tjük  el, m unkánk 
áldássá lehet mások szám ára.

A z igehirdetés felé
1. Isten m unkatársainak terem te tt bennünket. E lképzelhetetlen v a

lam i, hogy Isten terem t, fenntart, gondot visel és az em ber csak élvez, 
jól lakik, elfogad. Természetes, hogy a m unkának  a lap ja az ajándékozó 
Isten, „akié az egész föld és annak teljessége”, de ezt az egészet úgy 
terem tette , hogy az em ber m unkája nélkül, magától nem ad ja  meg azt, 
am i élete fenntartásához, az emberiség fennm aradásához szükséges.

Az em beri élet é rte lm ét és ta rta lm át ez a  m unka ad ja  meg. Amikor 
elvégezzük a m unkát, te ljesítjük  Isten parancsát, végbem egy akarata . 
A m unka így istentisztelet is, m ert Isten ak ara tának  cselekvése. A hét
köznapok és a m indennapok istentisztelete. Ebbe beletartozik az  is, hogy 
a m unka teljes értékű, becsületesen elvégzett, pontos legyen. Isten  nem 
ad ki kezéből rossz m unkát, am it Ő terem tett, az igen jó. Nem lehet 
ennél kisebb m ércéje Isten  m unkatársainak  sem, m ert akkor gazdájuk 
nevét, becsületét ron tják  le. Gondoljunk arra , hogy a világpiacon milyen 
szigorú szabályokkal véd ik  vállalatok és cégek a sa já t hírnevüket, te rm é
keik megbízhatóságát. V annak „világm árka” nevek és védjegyek. A ke
resztyének m unkája is ahhoz méltó kell hogy legyen, ak inek  m u n k a tár
sai. Bárm i legyen is az  a munka, szellemi vagy fizikai, egyetlen csavar 
vagy az összeállított te ljes gépezet, tudom ányos m unka, vagy „csak” ta 
karítás, tisztán tartás —, azt m ind csak úgy szabad végeznünk, m in t Isten 
m unkatársainak, „elhivatásunkhoz m éltóan.”

2. A  m unka  parancsát áldásként adta Isten az em bernek. „M egál
dotta őket és ezt m o n d ta . . . ” Az áldás szövege a m unka parancsa.’ Ez azt 
is jelenti, hogy nincs különválasztva a  m unka és Is ten  áldása, hanem  a 
jól, Isten akarata  szerin t elvégzett m unka m agával hozza az áldást. Ezt 
az áldást to rzítja el a bűn, am ikor a m unka végzésébe is beleront. Ilyen 
torzítása a bűnnek, hogy egyik a m ásikat kizsákm ányolja, hogy a  kizsák
mányolásból szerzett vagyonnal m unka nélkül, henyélő, sem m ittevő é le t
módot alakít ki m agának az ember, hogy a m unka alap ján  m egosztja az 
em berek világát, m egosztja úgy is, hogy „alantasabbnak ta rto tt m u nkára” 
csak bizonyos em bereket (vendégmunkások!) alkalm az, de úgy is, hogy 
azonos m unkáért nem  ad azonos b ért a nőknek. A mi tá rsadalm unkban  
kiküszöböltük a kizsákm ányolás „nagy” bűnét. N yíltan senki nem  teheti, 
mégis hányszor kerü lnek  a törvény elé ügyeskedők és élősködők, akik 
m ásokat dolgoztatva irreális hasznot húznak. M ennyit to rz ít a m unka
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istentiszteletén, ha azt vesszük norm álisnak, hogy teljes é rték ű  gyógyulás 
csak „vastag boríték” ellenében van, hogy a kocsim at akkor csinálják 
meg jól, akkor van  gyorsan alkatrész, h a  „olajozzuk” a dolgot. A m unka 
etikája abból indul ki, hogy Isten  m unkatársai vagyunk! Ezért dolgozzuk 
végig a m unkaidőt, ezért ad juk  tudásunk  legjavát, ezért csináljuk becsü
letesen akkor, ha nem  néznek oda. M ert istentiszteletet végzünk, m ert 
elhivatásunkhoz — gazdánkhoz — m éltóan kell teljesítenünk.

3. A z így végzett m unka  nem csak nekem  áldás, de annak is, akinek  
végzem. Sokat beszélünk arról, hogy diakóniai életfo ly tatásunkkal á ldás
sá lehetünk em bertársainknak, társadalm unknak, ism erősöknek és ism e
retleneknek. Ez az életfolytatás a m unkapadnál vagy m unkaasztalnál 
kezdődik el. Nem különös u tak a t kell keresni arra , hogy áldás közvetítői 
legyünk, hanem  azon keresztül kap ják  az áldást em bertársaink, am i k i
kerül a kezünkből. Azt persze tud juk , hogy Isten  legnagyobb áldását 
Jézus K risztusban kaptuk  és ezt az áldást is tovább kell adnunk. De el
veszítjük h itelünket, ha csak a  lelki áldásokat, bűnbocsánatot, üdvösséget 
akarjuk  továbbadni, m unkánk pedig hasznavehetetlen, azon em berek 
bosszankodnak, sőt rossz m unkánkkal bajt, szerencsétlenséget, halált ho
zunk rájuk . A m ikor Isten áldásával a m unkát, mégpedig az életért, a 
világ fennm aradásáért való m unkát bízta az em berre, akkor nem kisebb 
dolgot bízott ránk , m int azt, hogy terem tsük  elő a kenyeret a világ m in
den em berének és terem tsük  meg a békét a világ m inden em bere szá
m ára. A „szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok m eg a 
földet” — m a azt jelenti, hogy tegyetek meg m indent a békéért. M ert 
nukleáris és hagyományos fegyverekkel nem  az em beriség szaporodása és 
az egész föld betöltése, hanem  a k iirtás és pusztulás veszélye teljesedik. 
A világ gazdasági rendjének  kim unkálása pedig azt jelenti, hogy a  sza
porodó és sokasodó em beriségnek elő kell terem teni kenyerét, m ert Is
ten nem  lehete tlen  feladatot bízott az em berre. H a pedig olyan a gazda
sági rend, hogy az  em berek nagy százaléka fiatalon éhenhal, akkor ho
gyan töltheti be és hódíthatja  meg a földet? Bizony sokkal adós a  mi 
korunk és v ilágunk  abban, hogy m inden em ber szám ára áldás legyen a 
m ásik m unkája.

4. Isten  Jézus Krisztusban m egújíto tta  elhívásunkat. Eltörölte bű 
neinket, m egszabadított a bűn átkától, m egvilágosított és megszentelt, 
hogy m egújuljon az életünk. E lhívott követésére, de úgy, hogy Ö ad 
erőt is arra, hogy elhivatásunkhoz m éltóan já rjunk . A m unkában is. K e
resztyén felelősséggel vegyünk részt a m indennapi m unkában, legyen 
bennünk tudatossá az, hogy Isten  m unkatársai vagyunk, am ikor kenyé
rért, egészségért, békéért, a v ilágért dolgozunk és ennek a m unkatársi 
viszonynak nagy méltósága őrizzen meg attól, hogy m unkánk  ne legyen 
áldássá.

A m it Isten alkotott, az „igen jó”! Jó az Ő m unkájának  rendje, r i t 
musa. Csupán a hozzá alkalm azkodás nehéz, az egyetértés, m ert ezt ron
to tta meg a  bűn világa. Jézusban ú jra  rendeződött m inden. E lhivattunk 
arra, hogy békü ljünk  meg Istennel, béküljünk m eg egymással. E lh iva t
tunk  arra, hogy lévetkezve a régit, új életben já rju n k , elh ivatásunk sze
rin t szeressünk, szolgáljunk, dolgozzunk, hogy Isten  ak a ra ta  szerint ál
dássá legyen m ásoknak.

Ha elhivatásunkhoz m éltóan já ru n k  a m unkában, m ég az az öröm 
is m egadatik nékünk, hogy azt tapasztaljuk  meg: m inden igen jó!

Tóth-Szöllős Mihály
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP 
Ézs 5,1—7 

Az alapigéről

Világosan és m esterien tagolt a próféta példázat-dala. Első két sora 
olyan bejelentés, am elyik m éltán ragadta meg az ünnepi gyülekezet fi
gyelm ét és keltette fel érdeklődését. Ma is képes még erre. Egyúttal a té 
m a rövid körvonalazása is. Képies beszéddel és az eredetiben könnyen 
észrevehető udvariassággal. — A 7. v. a lap ján  k im ondhatjuk: A Seregek 
U ráról és választott népe egészéről zeng a dalpéldázat.

A 2. v. végéig bem u ta tja  a gazdag, szíves és gondos szőlősgazdát, rop
pan t kedvező körülm ényekkel m egáldott szőlejével. Világos a cél is: 
a gondos gazda gondozott szőlőjének jó gyümölcsöt kell terem nie! A szőlő 
azonban napfényben bővelkedő hegyoldalon (KEREN =  szarv, hegy
csúcs, hegykiszögellés), term ékeny, alaposan m egm unkált, kőte len ített ta 
lajviszonyok között sem  kívánatos gyümölcsöt, hanem  színtelen, fanyar, 
ehete tlen  vadszőlőt term ett. H iába védte az  őrtorony őre, h iába tö rtén t 
a sajtó  elkészítése m ustcsorgatásra. Vagyis kárbaveszett Isten  jósága, 
gondossága, igéje, a jándéka, védelme, hűsége. Izrael és Juda  visszaélt a 
Seregek U rának atyai szeretetével. M egcsalta várakozásában, megszomo- 
ríto tta , m egkeserítette szeretetében. Felingerelte úrvoltában. Nem  is te r 
m éketlennek bizonyult. Rosszabb tö rtént! Á rtalm asat te rm ett (BAUS!). 
Olyat, ami nem csak csalódást okoz em berek szám ára, hanem  bajt, kárt. 
Rombol, bűnre visz, veszt. (L. 5, 8—30-ig!).

A 3—6 versekben a „gazda”, azaz Isten  szájába adja a  szót a  próféta. 
Az ítélőbíróvá előléptetett gyülekezet (talán az őszi lom bsátor ünnep
1. vagy 8. napján) szavát nem halljuk. H allgatása kínos beism erés. A té 
nyek régen is m akacs dolgok voltak. H allgatagon is vádoltak. így ke
rü ltek  a „b írák” a vád lo ttak  pad jára az igaz bíró igéje és igaza szerint. 
H asonlít az eset Dávidéhoz. N átán  példázattal tá rta  fel súlyos bűnét 
(2Sám 12,1—14). „H alálfia az az ember, aki ezt t e t t e . . .  mivel könyörte
len volt” — zengte az íté le tet m aga Dávid. A zután nyom ban visszaröp
pent ítélete, m int a bum eráng! „Te vagy az az em ber!” — Az Isten 
gazda nem  m ulasztott el semmit. Nem takarékoskodott, nem  zsugorgatott 
a szőlején. E lvárása m egalapozott volt, és rendjén-való. Nem önm agáért 
és önzésből tette, am it te tt  és elvárt. Azért te tte  és azt várta , hogy válasz
to tt népe betöltse rendeltetését a népek javára . Ellenkezője tö rtén t. Azért 
kell atyai jóságot szüneteltetnie. Dönt és ítél a bíró, m ajd m ozgósítja az 
ítéletvégrehajtókat. O lyan Űr ő, aki parancsol a fellegeknek. „A szent 
Isten szentnek bizonyul, m ikor igazságot tesz” (5,16).

7. v. A Seregek U ra „M ISPÁT”-ot, „CöDÁKÁ”-t, azaz jogrendet, igaz
ságosságot, egyenességet, megbízhatóságot, engedelmességet v á r t válasz
to tt népétől. A „M ISPÁT”, a „CÖDÁKÁ”, vagyis a  tú lkapás a  tö rvény te
lenség, a jogtalanság, az erőszak, az elnyomás, a szeret,etlenség, az irgal- 
m atlanság, a féktelen önzés előbb-utóbb az igaz bírót mozgósítja. N em 
csak elbontja, hanem  egyenesen rátöri hű tlen  népére a védőfalat. Nem 
szűkölködik eszközökben, módokban ítélete végrehajtása során.

N épének — ez áll a K risztus egyházára is! — nem  kiváltságokat, 
nem  feltétlen áldást, irgalm at biztosít, hanem  gazdag útravaló t ad, hogy 
áldássá lehessen és valóban azzá legyen. Ha nem  lesz azzá, hanem  visz- 
szaél az áldásra-valóval, íté letre provokálja Istenét. Joga, hatalm a van
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ahhoz, hogy engedetlen népét kiszolgáltassa vágyainak és gyalázatos 
szenvedélyének (Róm 1, 24—26). Ja j, am ikor lebontja vagy lebontatja  a 
védőkerítést, am ikor átokra cseréli az áldást!

Átokra cserélt áldás
Talán ez a rövid m ondat tükrözi, sűríti dalpéldázat-alapigénk m on

danivalóját leghívebben. M ilyen példátlan  gondoskodásról, pazarló rá fo r
dításról, fá rad h a ta tlan  törődésről p rédikál a p róféta egy egész nép ál
dásra szánt élete érdekében! Nem  ám ítás, hanem  tényekre alapozott á l
lítás az, hogy aki erre képes, az nagyon szeret. Az valóban szeretet, okkal 
szeretett, kedves és szerelm etes barát. — De azonnal következik a sötét 
fordulat. A m egcsalt várakozás, a  m egcsúfolt szeretet, a visszaélés, a vad 
szőlő és az ettől elválaszthatatlan  jaj és baj. V alóban á tok ra  cserélt á l
dás. íté let. — Az igehirdetésünk m égsem lehet ennek a félelm etes cseré
nek a puszta riportja . Azért szól igénk az  Ü jtestam entom  népének, a ma 
gyülekezeteinek, hogy az áldás áldás m aradjon, az átok pedig e lm arad
jon.

1. Isten  nagyon bőkezű gazdája egyházának. Így vall erről K risztus 
U runk m aga: „Én azért jöttem , hogy életük legyen, sőt bőségben é lje 
nek” (Ján 10,10). P ál pedig így csodálkozik rá  a  bőkezű Isten-gazdára: 
„Aki tu la jdon  F iá t nem  kím élte, hanem  m indnyájunkért odaadta, hogy
ne ajándékozna nekünk vele együtt m indent?” (Róm 8,32). Mindig ú jra  
sürgős dolog, m ert pó to lhatatlan  keresztyén életalap, hogy a K risztusban 
bőkezű Isten  szeretetével, jóságával m egtelítkezzünk. Nem  vaklárm a, 
nem  imbolygó fénysugár irán tu n k  való szeretete, hanem  gazdagon te r í
te tt asztal. Nincs fogyta, aszálya, de van  folyton ism étlődő áradása. A lap
igénk igen alkalm as arra, hogy ne felejtő  m egpillantói legyünk ennek az 
áradásnak, hanem  m egtapasztalói, gazdagon továbblépő hordozói, tanúi. 
Csak így nőhet ki ma úton levő népe is a keresztyénség gyerekcipőjéből. 
Terem het U rához illő gyümölcsöket. A világ javára , am elyikben és am e
lyikért élhet. Ez lehet áldott je lene és bizonyos jövendője.

2. A  bőkezű Isten  megalapozottan igényes tehát népével szemben. 
H arm adik személyben (várta!), első személyben (vártam !), vagyis kétsze
resen h irdeti alapigénk elvárását. Ezt az elvárást sem kurtítan i, sem  be
árnyékolni nem  hagyja. M árcsak azért sem, m ert am ire alapozza elvá
rását, az sem csonka. Még v itá ra  is kész ebben a dologban. Az, ak i úr 
és szabad kézzel cselekszik, szinte k ritiká ra  bocsátja a m inket m indig 
megelőző te tte it. Á lljon elő okos gyülekezete és m utasson rá, ha tud, hol 
van hézag népe és általában a világ irán ti szeretetében, jóságában, áldo
zatában? Ez a vitakészség való jában  azt je len ti: A m it Ő elégnek ta r t  
Istenként, azt a m indenkori népe is ta rtsa  elégnek. A jándékai bizony 
nem vitatém a, hanem  velünk szembeni igényének jogalapja. A jó gyü
m ölcsterm ésnek m inden feltéte lét biztosította. N em  akar aratn i, szüretel
ni ott, ahol nem  vete tt és ü lte te tt. Ahol azonban vetett, ü lte te tt, o tt nem 
éri be vackorral, vadszőlővel. O tt „jó szőlőt” akar, egész életet betöltő 
hűséget, szeretetet, jóságot, helytállást, becsületet. O tt nincs helye a  k i
búvóknak, a felelőtlenségnek, a lazaságnak, az idő t és a lkalm akat á t
szundikáló kényelem nek. O tt m inden késedelem, m inden megoldatlanság, 
m inden igazságtalanság népével szemben is váddá lesz. A váddal pedig 
küszöbre lép az ítélet. Ha bárk i felejtené is, Isten  népe, az egyház népe 
egyetlen napra  sem felejtheti el, hogy nagyon és jogosan igényes Isten 
az Isten. A Jézus K risztus A tyja, a mi A tyánk.
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3. Bizony visszaüt, ha visszaélünk előzékeny jóságával. M ilyen köny- 
nyen megy Neki, hogy ítéletre, ótokra, istenverésre fordítsa áldását! Pe
dig tud juk  Róla, hogyan lelassítja lépteit, am ikor ítéletre, á tok ra  kell 
sort kerítenie. Félelm esek alapigénk ítéletindító  szavai: kidöntöm , lerom 
bolom, hagyom, m egparancsolom! Törvényesség, igazság helyett ugyanis 
önkényesség és bosszúért kiáltó gazság harapódzott el Isten  népe között. 
„Gyönyörű ültetvénye” olyan gyümölcsöket term ett, am elyekkel m eg
csalták várakozásában, megszom orították, haragra  ingerelték  szereteté- 
ben. — Nincs ez m ásként az egyház életében sem. Attól még többet vár, 
m ert többet kapott. Többlet ajándékához term éstöbblet illik. Ha h iány
zik, m ár az úton felelősségre vonja. Bizony leleplező tükör igénk, am e
lyik m egtérést sürget. Üj kezdetet, engedelmes, hűséges éltfo ly tatást. A 
jóságával való visszaélés gyorsan visszaüt. Büntetése ott érik  be á lta lá 
ban, ahol felbukkan és folytatódik a vétek. Azt ugyanis a K risztusban 
szerető Isten sem hagyja felejteni, hogy ő szent Isten. Nem alkuszik meg 
sem a közösség, sem az egyes em ber bűnével.

4. A zért U runk örömére és em berek áldására é ljünk szeretetével! 
Ez pedig keresztyének esetében aligha je len thet mást, m int K risztus kö
vetését. Az Ö életéhez hasonló életet. Nem  utánzásról, hanem  valóban 
követésről van  szó. Élő U runk ugyanis m a is m unkában, lendületben 
van. Mindig a rra  ta r t  — világunk m inden gondjával-bajával a szívében 
— és odaérkezik, ahol hiányzik a törvényesség, azért gúzsba köt élete
ket, csoportokat, népeket az önkényesség. A rra  ta rt és odaérkezik, ahol 
igazságot sürgetnek a ja jok  és bajok. Ha ezeken az ú tja in  vele ta r t népe, 
biztos, hogy öröm ére és em berek áldására éli U ra szeretetét.

E gyházacsak  így já rh a t megszentelt életben. Nemcsak a napos olda
lon. Még az árnyékban is. A kkor az átok elm arad, az áldás m egm arad!

Szabó Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP
Jónás 3,1—10

Jónás könyvéről

Jónás próféta Izreáelben élt, II. Jeroboám  (Kr. e. 784—744) kortársa, 
neve 2 K or 14,25-ben szerepel. A könyvet azonban ő nem  írhatta , az csak 
az 5. században keletkezett.

Többek között ez a késői dátum  is figyelmeztet, hogy Jónás próféta 
könyve nem  tö rténeti tudósítás. „Isten kétségtelenül meg tud ja  változtatn i 
a szíveket, de N inive k irályának  és egész népének h irte len  m egtérése 
Izráel Istenéhez hátrahagy ta  volna nyom ait az asszír okm ányokban és a 
B ibliában. Isten u ra  a term észet törvényeinek is, de a csodák i t t  halm o
zódnak, m intha az Isten  kedvében akarna já rn i a p rófétának: a hirtelen 
v ihar, Jónás kijelölése sorshúzás által, az óriási hal, a ricinus, m ely egy 
éjszaka nő meg és elszárad egy óra alatt, s m indez el nem  re jte tt gúny
nyal elbeszélve, igen elü t a történelm i stílustó l” (Rk. Biblia, Bevezetés a 
prófétákhoz, 816. lp.).

A könyvet tanító  szándékkal írták, a benne rejlő tan ítás „az egyik 
csúcspontja az Ószövetségnek”. A szándék az, hogy „a zsidó népben le 
győzze a kizárólagos kiválasztottság gondolatát és helyébe Isten  egyete
mes üdvözítő ak ara tának  megismerését p lá n tá lja” (Bibliai Kislexikon, 
163). Más szóval: Jónás könyve a  partikularizm us ta rthata tlanságáró l
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szól, a partiku larizm us helyett ny ílt univerzalizm ust hirdet. „Ebben a 
tö rténetben az  egész világ szim patikus a  hajó törés pogány m atrózai, a 
király, a lakosság egészen le a ninivei állatokig: az  egész világ, kivéve 
az egyedüli izraeitát, aki színen van, Jónást. Isten  irgalm as m indenki 
irán t és irgalm as még lázadó prófétájával szemben is” (Rk. Biblia).

Azt is m ondhatjuk, hogy ez a könyv a kiválasztottság elkötelezésé- 
ről beszél: „Jónás könyve a rra  a  kérdésre akar választ adni, hogy betelje- 
sednek-e a pogányok ellen m ondott prófétai ítéletek, továbbá, hogy mi 
az Isten célja a pogány népekkel és mi a célja Izraellel? A válasz a 
könyv szerin t az, hogy Isten a term észetnek és az egész em beriségnek 
Ura, ő m indenkin  könyörül, aki hozzá tér. Izraelnek az a  tiszte, hogy 
Isten m egm entő akaratának  eszköze (!) s tanúbizonyság legyen m inden 
nép között. Izráel k iválasztottságának ez a tu la jdonképpeni értelm e 
(Wolff). Még Izráel vallásos szűkkeblűsége és engedetlensége sem teheti 
erőtlenné Isten m inden népet m agához hívó szeretetét” (Dom ján, Ju b i
leum i K om m entár, 827).

A könyv teh á t Jónásról és a „Jónásokról”, azokról a zsidókról és 
keresztyénekről szóló példázat, akik gyűlölik a m ásként hivőket s ön
m agukat a kegyelem  egyetlen örökösének ta rtják . U gyanakkor Jónásnak, 
a  Jónás-lelkű zsidóknak és keresztyéneknek címzett irat, bennük  akarja  
helyreállítani Isten igazi képét, üres kegyességükkel és fanatizm usukkal 
szem beállítani Isten  határta lan  irgalm át. „Szinte csoda . . . ,  hogy az akkori 
judaizm us törvényeskedő nacionalista légkörében hogyan születhetett 
meg ez a legnem esebb ihlettel m egírt kis könyv” (Gautier, idézi Mercier, 
Izráel prófétái, 139), melyen az Evangélium  lelke fuvall á t . . .  Nem lehet 
m egrendülés nélkül belegondolnunk, hogy a judaizm us tulajdon rossz 
bizonyítványát „kiteszi az ab lakba”, éppúgy, ahogyan a tanítványok h i
tetlenségéről, P éter tagadásáról is ny íltan  írnak  az evangélium ok!

Jónás könyve az irodalomban és a m uzsikában
„Jónás próféta k ö n y v e . . .  az  ellenséges városok pusztu lását h irdető - 

és a pusztu lásnak elébe ujjongó prófétai m agatartást csúfolja k i . . .  Az 
Űr megm agyarázza, hogy ő hum ánusabb prófétáinál” (Szerb Antal, A v i
lágirodalom  története, 125).

Ez a könyv „szem befordul a könyörtelen vallásossággal és a fenye
gető prófétai szónál, a következetes ostorozásnál em berhez, Istenhez egy
arán t m éltóbbnak érzi a  tü re lm et és a  m egbocsátást” (Világirodalmi 
Lexikon, 5. köt. 739).

M indnyájan ism erjük és szeretjük  Babits elbeszélő költem ényét. F i
gyelemrem éltó, hogy éppen i t t  a 3. fejezetben té r el Babits a  bibliai fo r
rástól: a n inivebeliek nem té rn ek  meg. H a m egtértek volna, akkor „a m o
dern olvasó szám ára érthetetlen  le tt volna, hogy a  próféta tovább is k í
ván ja a város pusztulását, s egy ilyen Jónással a költő  sem tudná azono
sítani m agát” (Kardos Pál, B abits Mihály, 500. lp .). Más a  költői szem 
pont, m egint m ás az igehallgatóé. N ekünk nem azonosítanunk kell m a
gunkat Jónással, fel kell ism ernünk m agunkban Jónás vétkét, s hagy
nunk, hogy az Isten  íté lje meg az t bennünk is.

Babits költem énye alap ján  Petrovics Emil o ratórium ot írt Jónás 
könyvéről. A zeneszerző nyilatkozatából idézek: „A cselekvés, a megszó
lalás kötelességéről van szó. C’est la  guerre c. operám ban a passzivitás 
tragédiáját, L ysistra té c. oratórium om ban az ak tiv itás kom édiáját írtam  
meg, a Jónás könyve módot adott arra, hogy felidézzem m indazokat a 
d rám ákat és tragédiákat, am elyekkel a cselekvő em ber ta lá lja  m agát 
szemben az életben, s am elyeknek ő m aga lesz leginkább szenvedő része-
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se. Jónás próféta bibliai története egyszerre igazolja az ak tiv itás tragikus 
rem énytelenségét és a  cselekvő élet szükségét. A próféta hatalm as küzde
lem ben győzi le  azt a benne és m indannyiunkban meglevő kényelem sze
retetet, am ely m inden állásfoglalást, k iá llá s t m eddőnek és fölöslegesnek 
ítél. — Nagy költőnk mai, XX. századi újrafogalm azása hozzásegített, 
hogy m egírhassam  a felelős élet d rám áját, az olyan életét, am elyben az 
esetleges eredm énytelenség gondolata nem  akadályozhatja meg m agát a 
cselekvést. . . ” (idézi V árnai, O ratórium ok könyve, 396—397. Ipk).

Irodalm ilag is, teológiailag is jelentős korai reform átorunk, Batizi 
A ndrás elbeszélő költem énye, a  Jónás próféta  históriája. Az alábbi versek 
a summázásból valók:

„Ezeket az Isten nékünk m egíratta,
Nagy irgalm as voltát ebben ajánlotta,
M egtért bűnösöket hozzája fogadja,
Csak a bűnt valóba’ kiki m ind elhagyja!

Jónás nagy szent vala, de nagy bűnös vala,
M ert a nagy Istennek engedetlen vala,
És Terem tőjére ő haragszik vala,
Hogy a  bűnösöknek megkegyelmez vala.

Ezzel m egjelentés az irgalm as Isten:
Az em ber mely gyarló és m ely engedetlen.
Hogy senki ne bízzék önnön szentségében,
M ert ha m ostan jám bor, lehet még hitetlen . . . ”

M egjegyzések a szöveghez
1—2. vers. Isten  új parancsa. Isten te rve  em beri engedetlenség m iatt 

nem  változik. Ü jra próbálkozik, most m ár eredm ényesen Jónás Nini- 
vébe küldésével. Fontosnak ta r t ja  közölni ak a ra tá t a  várossal, azért 
h irdette ti a m egtérést, m ert könyörülni akar.

3—4. vers. Jónás Ninivében. „Nincs m ód nem  m enni, ahová te  küld- 
té l” (Babits) A város nagyságára u taló kifejezés — 3 napi járóföld  — 
„költői túlzás”. Az ásatások 4 km -es átm érő t igazolnak. Dom ján  ugyanezt 
„népies adatnak” nevezi, mely a belső m ondanivalót szolgálja: „Milyen 
nagy ez a város, s ez is az Istené!” (i. m.)

A 40-es szám u ta lás lehet a vízözön 40 nap jára, a  kivonulás 40 évére. 
A LXX 3 napról beszél. M indkét határidő  „azt fejezi ki, hogy Isten  időt 
ad a  bűnbánatra, de ez a kegyelmi idő nem  végtelen, hanem  h a tá ra  van. 
A határidőben benne van  az íté le t és a kegyelem ” (Dom ján, i. m. 829).

5—10. vers. N inive m egtérése és megmenekülése. I tt hallgatnak  az 
igehirdetésre, nem  úgy, m int Izraelben! A király  is m egtér, elöl já r  a 
bűnbánatban, éles polém ia van ebben a h ite tlen  és m egkem ényedett iz- 
ráe li uralkodókkal szemben. A „talán” szó kifejezi, hogy a külső bűnbá
n a t nem  biztosítja Isten  kegyelmét, azt szabadon ad ja vagy nem  adja 
Isten.

Isten N inivének is megbocsát. Éppen ezt az ingyen, szuverén, un iver
zális kegyelm et nem  tu d ta  elviselni Jónás:

„Hiszen tu d h a tta m ! K ellett volna tu d n i!
Azért vágytam  hajón T arsisba f u t n i ..
M ert te  vagy aki fordít rosszat jóra, 
m inden gonosznak elváltoztatója.” (Babits)
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A z alapige iránya, alkalmazási szem pontok
Jónás könyve tehát éppúgy példázat, m int Jézus példázatai, alakított, 

form ált, tan ító  szándékú történet. Éppúgy nem a k a r  pl. zoológiái vagy 
földrajzi ism erete t közölni (ezért nem  is tám adható  ez a ta lán  legtöbbet 
kigúnyolt bibliai könyv ezen tudom ányágak részéről. Az Aesopus-m esék 
is példázatok, ott senki sem akad fenn azon, hogy a  farkas és a  bárány  
beszélgetnek! (m int pl. a  „Gazdag és L ázár” példázata sem ad tan ítást a 
túlvilági é le t részletkérdéseiről (Á brahám  kebele, közbevetés stb.).

A példázatok egésze re jti a  m ondanivalót. Így tu lajdonképpen a 3. 
fejezet k iszakítása nem  is szerencsés, s csak az egész könyv — fentebb 
m ár vázolt m ondanivalója egészében tárgyalható.

A harm adik  fejezetben is, m int az egész könyvben a könyörülő h a 
talm as Isten a főszereplő, s nem  Ninive népe, hanem  Jónás és Izráel a 
megszólított. Ö nm agunkat és hallgatóságunkat sem Ninive szerepébe kell 
behelyettesítenünk — azt m egtehetjük más, m egtérésre felszólító te x tu 
sok alap ján  — hanem  Jónás alakjába. A mai Jónásoknak, lelkészeknek, 
presbitereknek, gyülekezeti tagoknak ak a rja  elm ondani az Ür, hogy ma 
is van  értelm e a szolgálatnak, s aki szolgál, éppúgy örüljön az eredm ény
nek, ahogyan örül a könyörülő Isten is!

A kontextusok közül érdem es az óegyházi evangélium ra figyelnünk 
(Jn 4,47—54: „Ha jeleket és csodákat nem  láttok, nem  hisztek!” — Íme, 
Jónás lá to tt je leket is, csodákat is, mégsem hitt!) és a B sorozat evangé
lium ára (Lk.22,31—34 — Jézus m ondja Péternek: „Ha m ajd  megtérsz, 
erősítsd atyádfiáit!). De legszorosabb a kapcsolat Zsid 12,7—13-mal, ahol 
Isten nevelőiskolájáról van szó („Milyen fiú  az, ak it nem  nevel az A tya?!”) 
Jónás is beju to tt az Isten nevelőiskolájába, s „osztályism étlésre u tasítta- 
to tt!” Távol hazájától tapasztalja meg Isten mentő szeretetét — egy id e 
gen népen, s büntető-nevelő kezét önmagán.

T antárgyak Isten  iskolájában: hit, türelem , realizm us szülőknek, 
m indazoknak, ak ik re  valakit is bízott az Isten.

1. Higgy a megbízatás értelm ében! Isten m entő szándéka komoly, 
ism ételten küldi Jónást. N inivéért küld Ninivébe. Az övéit hajlandó fe l
áldozni, m egdolgoztatni a nem övéiért. A fenyítések és fenyegetések, még 
a legerősebbek is irgalm as akaratának  kifejezései. Istennek mindig fon 
tosabb a kicsiny, a  gyenge, a gyerm ek és az öreg, m int az erős . . .

Papi bűn: Benne hinni s a szolgálatnak nem lá tn i értelm ét. Szülők 
bűne: „nevelhetetlenek a gyerm ekeim .” Nem érdem es ápolni a tehe te t
lent, áldozni kevesekért, elindulni rem énytelenekért! Céltalan és haszta
lan  egy kicsi csavar h ivatása a  nagy egészben. . .  Isten  tu d ja , hogy van 
értelm e annak, am it rád  bízott, s meg ak a rja  m enteni mindazokat, a k ik 
hez odaküldött.

2. K érjél tü re lm et a szolgálat U rától! Istennek van ideje is, tü relm e 
is. A kegyelm i idő erejének s nem  tehetetlenségének jele, a kegyelmi 
időben sokat tesz azokért, ak ik re  vár! Isten  népe sem lehet türelm etlen 
és irgalm atlan! A tékozló fiú báty ja  is jónási le lk ü le tű .. . ,  van  családi, 
felekezeti, faji, politikai partikularizm us, mindez lehet a szolgálat fék je 
sőt gátja is. U gyanakkor tele van a történelem  a m indenféle tü relm etlen
ség bűneivel, a megszólalástól a lelki terrorig  a keresztesháborúktól a 
máglyákig. (Az em beri tisztesség m értékén m érve valóban nagy bűnös 
tem etésére készültünk, templomos asszony jö tt szembe az utcán: „Most 
tudnám , m it kell m ondania a koporsónál!”)

„Te csak prédikálj Jónás, én  cselekszem!” (adja Babits az Úr szájába 
feladatunkat), s aki prédikál, nem  az utolsó ítéletet ta rtja ! Isten  nem lesz 
kisebb azzal, hogy megbocsát, legyen türelm es népe is.
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3. Vedd tudom ásul a tényeket! A tények pedig — m akacsak. Tény, 
hogy Ninive megkegyelmezésének nincs em beri előzménye. De ugyanúgy 
tény, hogy a m ienknek sem volt. H itünk és üdvösségünk egészen ingyen 
van. Félre a kegyesek féltékenységével! „M egindulnak s el is hagynak 
m ások!” — s ez jól van így. Ennek csak örülnöm  lehet, s annak  is, ha 
belesegíthettem  az Isten  örömébe. Már az is kegyelem, ha szolgálhatok!

Zászkaliczky Pál

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Mt 21,33—46

Exegetikai m egjegyzések, meditációval.

A „gyilkos szőlőm unkásokról” szóló példázat — am i csekély változ
ta tással m indhárom  szinoptikusnál m egtalálható —, bevezet m inket abba 
a pattanásig  feszült vitába, ami Jézus és a szinedrion tagjai között zaj
lo tt le. A tét: Jézus m essiási igényének elismerése, vagy elu tasítása volt; 
illetve Izrael vezetőinek hitetlensége, Isten irán ti engedetlenségük lelep
lezése. Igazság és tévedés, Isten szeretetének érthe tetlen  tü relm ű m egnyi
latkozása, és botor elu tasítása közti — é le tre-ha lá lra  szóló — kardpengék 
harcának  egyik fázisa kerül m a elénk. N em hiába sűríti M áté „nagyhét 
esem énysodrába” ezt a  h íradást erről a  harcró l; a „K ereszt közelsége” 
feltétlenül m arkánsabban  rajzol meg m inden árnyékot, ami a szinedrion 
ellenállására vetül.

Ezt tükrözi ez — a jelen alak jában  allegóriává form álódott —, de 
m inden bizonnyal genuin krisztusi ige is. Az apostoli hagyom ányon á t
sütő történeti valóság ugyanis — az allegória nyelvén —, „élesre tö ltve” 
h irdeti meg Izrael vezetőinek ítéletét —, ak ik  „Jeruzsálem  építőiből”, a 
szent város lerombolói, pusztulásának okozói lettek.

Azt gondolom, hogy reform átor eleink, az apostoli hagyom ány „tes
tük re  szabott” pozícióiból joggal „lőtték” a pápás egyház — igével szem
beni — ellenállásának sáncait. — Mi m a hova lőjjünk? Ugyanoda? Nem 
kicsit anakronizm us ez?! — Viszont az őkum ené évtizedeiben, m a — 
am ikor annyi nyitottsággal és vággyal találkozunk az evangélium  iránt, 
té tlenül hallgatnunk kell a legfelsőbb róm ai vezetés K risztussal szembeni 
az egyszerű katholikus hívek és a  köztük szolgáló papság körében — fel
ellenállásáról —, am it, hogy m ást ne m ondjak, éppen ezekben az év ti
zedekben a „M ariológia” kivirágoztatásában testesíte tt meg? Kell nekünk 
m indig „tap intatosnak”, taktikázóan diplom atikusnak lennünk? De úgy 
is kérdezhetném : lehet az evangélium „alku tá rgya” ? Ahogy én nézem 
Jézus szavait, s az apostoli kérügm a egyértelm űségét — az t gondolom, 
nem  tévedek —, Jézus nem  volt „tap in tatos” —, de, ha az igazságról volt 
szó: Luther sem! — A reform ációi igehirdetésnek nem  — és valóban 
nem ! — gyűlölködőnek kell lennie, de érezte tn ie  kellene igénk „pa ttaná
sig feszült” légköré t: „az igazságért való izzást”.

Most még m enjünk végig az allegorikus képeken:
A  szőlő — Izrael, Isten  népe, aki Jah v e  ígéreteiben él és a messiási 

rem énységnek világban való elhirdetésére van  elhíva. — A legtöbb exe- 
géta nem  beszél a termésről, pedig am it Isten  népétől vár, az nem  egy-
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szerűen engedelmesség, hanem  egy gazdag, sok gyümölccsel m egáldott 
életről való: örvendő számadás. — A „bűn” ennek figyelem bevételével 
nyeri el, igazi mélységeit.

A  gyilkos szőlőm unkások =  Izrael vak vezetői — az evangéliumi 
szituációban a szinedrion tagjai. — A szolgák engedetlenségének nagyon 
jelentős, lényegre tapintó  m otivációját ad ja  ez a M áténál is szereplő u ta 
lás: „Ez az örökös . . .  öljük meg, és legyen mienk az öröksége.” — Isten t 
„pótolni” a nép szám ára, a gyülekezetét pedig sa já t „tulajdonom nak” 
tekinteni, am ivel azt csinálhatok, am it akarok: ez a szolgák bűnének 
indító oka!

A  Fiú =  a megfeszített, de u tána eleven, „d iada lú tjá ra” indult K risz
tus. Akiben Isten — most születő új népe — az anyaszentegyház alapkö
vét rak ta  le; s paruziájában eljövendő országa „zárókövét” is nekünk 
ígéri Benne. — Végül is m inden reform áció ünnepi igehirdetésnek: a 
„m egvetettet” kell a „helyére tenn i!”

A  „más m unkások” =  m inden bizonnyal a „pogányokat” je len ti; 
pontosabban azokat, akik Izraelen kívül, k itá rt szívvel fogadták Isten 
országának evangélium át, és „m egterem ték an n ak  gyümölcsét.” — A 
misszióban élő egyház gyüm ölcsterm ésének „arató öröme”, emlékeztessen 
m inket reform áció ünnepének és pünkösdnek elszak íthatatlan  kapcsola
tára. — Ezért halt meg Jézus: hogy szeretete m indenkihez eljusson.

A z igehirdetés körvonalai

Reformáció  — m egúju lt „szőlőm unkásokért”
1. M ások helyett — m agunkat vádoljuk. — Igen, azt hiszem, az  első 

ú t volna a könnyebb. Főként, ha megelégednénk csupán a „középkori 
egyház” bűneinek felsorolásával. Bár — s ezt nem  az eddigiek ellen sze
retném  m ondani — a  most felnövő gyülekezet, megfelelő egyháztörténeti 
ism eretek nélkül, valójában „gyökértelenül” ül be reform áció ünnepén a 
szószékeink aíá. Ezt a hiányt feltétlenül pótolni kell! De ta lán  nem ezen 
az ünnepen! — Az azonban m indenképpen a mi feladatunk, hogy a mi 
korunkra nézve — igenis tö rténeti hűséggel, akár egy gyülekezet tö rtén e
téig menően is —, elemezzük: mivé le tt a  m egbízatásunk? Szolgái m a
rad tunk-e az evangélium nak? Nemcsak a lelkészeket, a reform áció egész 
népét kéri számon az Isten: nem  tek in te ttük-e „ragadom ánynak” az egy
házunkhoz való ta rtozásunkat? A m ikor „szolgáló közösség” helyett, s 
„lelkeken uralkodni vágyás” keríte tt hatalm ába m inket? — Ritkán lá tn i 
„kegyetlenebb” em bereket, m in t am ikor m agukat hivő evangélikusnak 
nevező kegyesek, elítélnek és kárhoztatnak, m egpletykálnak és még job
ban bem ocskolnak egy iszákost, egy házasságtörőt, vagy egy más bűnben 
megbotlott em bert —, aki am úgy is „sáros” ! A m egigazító evangélium 
„ingyen kenyerét” nem  ta rto ttu k -e  olyan „m agasan”, hogy csak az „iga
zak” érték  el, a valóban rászorulók pedig éhkoppon m aradtak?! — De 
úgy is felvethetnénk  történeti visszapillantásunkat, hogy közel négy év 
tizede ebben az országban óriási változások m entek végbe, a szocializmus 
építése során. S m indez közelről, hús-vér elevenséggel érin te tte  népünk, 
s benne egyházunk, híveink, a m ásik evangélikus életét. H atékonynak 
m ondható-e az a segítség, am it mi hivő evangélikusok — az evangélium 
gyümölcseként — adtunk egym ásnak? — Akár csak anny it is, ha a m un
kapadom, rajzasztalom  m ellé állíto ttak  valakit, vagy a heted ik  em eleten 
a  szomszédomba költözött egy új lakó: adtam -e neki legalább egy jó 
szót? — Az evangélium m al és a belőle növő irgalm as szeretettel mi,
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tartozunk  ennek a világnak. És ha sohasem, hát reform áció ünnepén 
szám onkéri tőlünk az Isten: mi le tt a kezeink között ma, egyházunk 
„egyetlen és igazi kincsével?!”

2. Engedetlenség helyett — térdre a kereszt előtt. — El kell azonban 
ju tn u n k  a reform áció ünnepi igehirdetésben odáig is, hogy ha van bű 
nünk, az nem csak az, am it emberek, környezetünk ellen véte ttünk  —, 
hanem  m indebben Jézus igényét u tasíto ttuk  el, hogy Ő lehessen Krisztusa, 
U ra az életünknek! M it gondolunk — m eddig tű ri az Isten, hogy csak a 
nevünk  hordozza K risztus nevét, de való jában  ránk  illik, hogy . .  k i
dobták a szőlőn k ív ü l r e . . .” !? Ha valam ikor, akkor ezen az ünnepen oda 
kell figyelnünk a 2. Zsoltár szavára: „Félelem m el szolgáljátok az URat, 
reszketve vigadjatok! Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el 
ne pusztuljatok az úton.” — M ert csak annak  „drága gyöngy”, igazi kincs 
a Jézus neve, csak az tiszteli igazán az anyaszentegyház Urát, aki a b a j
ban rá  m eri bízni maga, gyermeke életé t; aki úgy térdel le az o ltá r rá 
csához, hogy hiszi: Jézus keze leveszi ró lam  bűneim  terhét; s csak az 
tiszteli Őt igazán, aki, h a  a  szüleit tem eti, vagy a gyermekét, a  párjá t, 
vagy egy kedves b a rá to t — rá  m eri őket, s m agát is bízni az élő Jézus 
győzelmes kezére! így „szent-e” előttünk Jézus neve?!

3. Itéletvárás helye tt — Lélek erejével: gyümölcstermésre. — Refor
máció ünnepén „harangoznunk” kell, de nem  „vészharangot”. Az Ige 
„ébresztő” ,harangszavát kell m egszólaltatnunk. Hadd hallják  meg éppen 
azok, akik lá tva az egyház sebeit, ta lán  elkeseredettek, de azok is, akik 
ennek az igének az ítéletében ism erték fel sa já t engedetlenségüket: Isten 
m a még küldi a Fiát. Hozzánk is Ő jön ezen az ünnepen. Lehet meg
nyitni előtte egyházunk, s szívünk a jta já t: jö jj be Urunk, várunk! Még 
akkor is, ha ném elyikünk szám ára ez a találkozás, ez a „szem től-szem be 
Vele” ta lán  kellem etlen, ta lán  kínos lesz: akkor is v á rju k  Őt. De még- 
inkább akkor, am ikor igazi engedelmességben így tud juk  U runkat kö
szöntetni: csak Veled ezután, sohasem Nélküled!

M ert a reform ációnak ez volt régen, és ez ma is az ígérete: K risztus 
visszakerül a „szőlőjébe” ! — Lélek által ú jjá fo rm ált tan ítványai szolgá
la tán  keresztül: Pál, Augusztinus, L uther és Dévai Bíró Mátyás, meg egy 
mai ú jjá  le tt tan ítvány  által. — A m ásik ígérete ennek az ünnepnek pe
dig ez: Vele lesz gyümölcs! — emiből ju t a családomnak, drága hazám 
nak, szeretett egyházunknak, de a világ más népeinek is áldás — bősége
sen!

Csizmazia Sándor
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Egyháztörténeti évfordulók
!,

I. Rákóczi Györgyről
1630. novem ber 26.: fejedelem

Az ú jra  elnyom ott protestánsok ism ét segítséghez folyam odtak: I. R á
kóczi Györgyhöz. Felsó-M agyarország leggazdagabb protestáns főura, 
előbb ónodi kapitány, m ajd 1615-től Borsod várm egye főispánja, Bethlen 
Gábor had jára ta iban  előbb kassai generális, később az egyik hadtest p a
rancsnoka volt.

350 éve választotta fejedelem m é a segesvári országgyűlés.
1643-ban szövetségre lé p e tt a  franciákkal, svédekkel és megegyezett 

a török szultánnal is.
1644 elején, 80 000 főnyi sereggel k ijö tt Erdélyből, és tám adásba len

dült, hogy a  vége felé járó 30 éves háborúból kivegye a részét.
Nagykállóból k iáltványt bocsátott ki, am elyben felsorolta felkelésé

nek okait. P rogram ja visszhangra talált, és az em berek nagy lelkesedés
sel siettek zászlói alá. Felső-M agyarország, Kassával együtt csakham ar 
birtokába került, m ajd Pozsonyig, sőt egészen M orvaországig nyom ultak 
seregei, és ott egyesültek a svédekkel. Torstensson m ár Bécs felé közele
dett, am ikor III. Ferdinánd Linzbe m enekült, és a nádort bízta m eg a 
béketárgyalásokkal. Rákóczi is hajlandó volt a békekötésre — különféle 
indítékok m iatt. Így jö tt lé tre  a linzi békekötés (1645. decem ber 16.), 
am elyet az 1647. évi országgyűlés ik ta to tt törvénybe. E törvény a va llás
ügyre vonatkozólag — a többi között — kim ondta: a jobbágyok is szabad 
vallásgyakorlatot nyernek, és ebben őket senki ne háborgassa, hitükkel 
ellenkező szertartásra  ne kényszerítse; a  lelkészeket senki el nem űzheti; 
a visszakövetelt 400 közül 90, név szerint felsorolt tem plom  visszakerül 
a protestánsok tu la jdonába; egyik felekezet tagjai a m ásik felekezet le l
készének egyházi adóval, vagy más szolgáltatással nem  tartoznak. E tö r
vény 6. cikke az  első, amely a protestánsokat „ágostai” és „helvét” hitval- 
lásúaknak említi.

I. Rákóczi György méltó utóda volt Bethlen G ábornak: a templomok 
és iskolák bőkezű patrónusa; sok fia ta lt tan ítta to tt külföldön is. A sáros
pataki, kolozsvári és egyéb iskolák m elle tt G yulafehérváron udvari isko
lá t is fenntarto tt. A protestáns ortodoxia szellemében szem benállt a h a
ladóbb, pu ritán  irányzattal.

U ralkodása a la tt Erdély békében fejlődött.
Hűséges segítőtársa volt felesége, Lórántffy Zsuzsanna fejedelem asz- 

szony.
U ralkodásának értékei, eredm ényei beleépültek a Duna-m edence pro

testantizm usának és népeinek életébe.
Dr. Barcza Béla


