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Egyházunk útján
Megigazulás és jócselekedetek az Ágostai Hitvallásban
és mai prédikálásunkban
Tanévnyitó dékáni beszéd
Az Ágostai Hitvallás 450 éves évfordulójáról való ünnepi megemlé
kezések világszerte lezajlottak. Méltó módon emlékezett meg erről egy
házunk és Teológiai Akadémiánk külön is az elmúlt tanév végén. Ügy
véljük azonban, hogy az Ágostai Hitvallás tanítása olyan kincse egyhá
zunknak, amiről nem elég évfordulók alkalmával időnként megemlékez
ni, hanem amiből mindig újra mint tiszta forrásból meríthetünk s amely
segíthet bennünket mai feladataink között eligazodni, előre lépni az
egyház jövőbe vezető útján.
Az egyházi szolgálat középponti feladata az igehirdetés. A z Á H ki
emeli, hogy ennek a szolgálatnak szíve-veleje az evangélium hirdetése,
vagyis az Isten ingyenvaló kegyelméből ajándékozott megigazulás hirde
tése. Az, hogy Isten egyedül atyai jóindulatából a Krisztusért elfogadja
az embert, úgy amint van, bűnét megbocsátja s neki új, igaz életet aján
dékoz. Nemcsak az Á H IV. cikke fogalmazza meg ezt klasszikus tömör
séggel, hanem végigvonul ez a tanítás a Hitvallás egészén; ez az a vörös
fonal, amire annak minden egyéb mondanivalóját felfűzhetjük. Amikor
ennek hirdetéséről, mint az egyházi szolgálat közepéről szólunk, azt is
hangsúlyozzuk, hogy itt nemcsak a templomi prédikálásra, a pásztori
szolgálat testvéri szavára gondolunk, hanem az egyház létének egészére.
Tehát a szeretet cselekedeteire, a diakóniára, keresztyén életünk minden
megnyilvánulására, beleértve a politikai és társadalmi diakóniát is. Az
evangélium erejének érvényesülnie kell nemcsak szavainkban, hanem
cselekedeteinkben is. Isten emberszeretetét nemcsak hirdetni és meg_vallani kell, hanem meg is kell valósítani az emberi lét legszélesebb
összefüggéseiben.
Ezúttal mégis az igehirdetés egy szűkebb körére, a szorosabb érte
lemben vett prédikálásra koncentráljuk vizsgálódásunkat. Hogyan érvé
nyesül a prédikációban az evangélium és a törvény egyensúlya és egysege; Isten ajándékozó szeretetének és követelő akaratának, bűnt megíté
lő szentségének és a bűnöst magához ölelő irgalmasságának együttes hir
detése, az Á H szerint. Ha tanítására figyelve feladatunkat jól végezzük
vagy ha azt félreértve elhibázzuk — , mindkettőnek messzemenő kon
zekvenciái vannak gyülekezeteink s az egyes keresztyén ember életében,
a mindennapi életben való forgolódásában.
Abból kell kiindulnunk, hogy az evangélium hirdetésének a prédiká
cióban prioritása van. Minden konkrét prédikációban, bármely textus
alapján prédikálunk is, mindig Isten szeretete, megigazító kegyelme, a
Krisztusban megtörtént váltság felől kell elindulnunk. Vagyis képpel
szólva a „tetőről” indulunk s nem a völgyből. A hegycsúcsról, ahol körülragyog bennünket Isten atyai szeretetének örök napja, megőrző hűsége,
megtartó kegyelme, felemelő irgalma. Innen, erről a tetőről széttekintve
tagul a horizontunk, messzire pillanthatunk, megkaphatjuk a helyes ará641

nyokat, felmérhetjük az utat, ami mögöttünk van s a feladatokat, amik
reánk várnak. Nem maradnak előttünk rejtve a nehézségek sem: látjuk
a szédítő meredélyeket, izzasztó kaptátokat, kísértő ingoványokat is.
Mindezt azonban innen felülről látjuk, Isten megtartó hatalmának, Jé
zus kivívott győzelmének magasáról. Nem feledkezünk majd meg pré
dikációnk során az emberi bűn valóságáról, félelmetes hatalmáról sem.
Erről a bűnről azonban már mint legyőzöttről szólunk, mint ami végső
soron már mögöttünk van. Megkísért még, harcolnunk kell vele, ellene
kell állanunk vérig, mint az apostol mondja, de el nem ejthet már —
nincs ereje már, az ige porba dönti.
Ha így indulunk prédikációnkban, akkor elkerülhetjük a „kétszaka
szos” prédikálás tévedését. Miről van itt szó? Arról, hogy némely ige
hirdető úgy véli: prédikációjában először meg kell festenie, lehető sötét
színekkel, az emberi bűnt, elesettséget, mintegy lételemzést kell adnia a
világ sanyarú helyzetéről s az ember reménytelen sorsáról. S csak azután
jöhet, mintegy erre a sötét háttérre felfestve, Isten megmentő szeretetének, bűnbocsánatának, megújító hatalmának a felragyogtatása. — Ez a
szemlélet több okból is téves. Először is, az embereknek nincsen szüksé
gük arra, hogy az élet bajairól és nehézségeiről sopánkodjunk. A ki jó 
zanul szemléli az életet, nyitott szemmel jár-kel, az úgyis ismeri annak
valóságát, árnyoldalaival együtt, a nehéz problémákat, a betegséget, a
sokféle szenvedést, a halál gyötrő hatalmát. Azzal, hogy mindezt lehető
részletesen és sötéten ecseteljük, senkin sem segítünk. Az embereknek
nem erre van szükségük, hanem inkább arra az örömhírre, hogy szeret az
Isten s felkínálja nekünk segítségét, vezetését, erejét, útmutatását.
Továbbá Isten szeretetének, Jézus Krisztus megváltói művének nin
csen szüksége erre a sötét háttérre, hogy teljes fényességében felragyog
hasson. Isten nem lesz nagyobb azzal, hogy az embert kisebbítjük s min
dent ami emberi, földi, igyekezünk minél értéktelenebbnek feltüntetni.
Hiszen ezzel Istennek fenntartó és gondviselő hatalmát, a történelemben
és az emberi intézményekben is megnyilvánuló bölcsességét és vezetését
is kisebbítjük! Jól mondja az ÁH XVI. cikke: „ A világi dolgokról azt
tanítják, hogy a törvényes világi intézmények Isten jó alkotásai... Elíté
lik azokat, akik az evangéliumi tökéletességet nem az istenfélelemben és
a hitben, hanem a világi kötelességek elhagyásában keresik. Mert az
evangélium a szív örökkévaló igazságát tanítja. Ezzel azonban nem for
gatja fel az állami vagy családi élet rendjét: nagyon is megköveteli,
hogy azt Isten rendeléseként megtartsuk és a szeretetet ebben a rendben
gyakoroljuk. S a X V III. cikk hozzáteszi: „A z emberi akaratnak van anynyi szabadsága, hogy becsületes világi életet tudjon folytatni és válasz
tani tudjon olyan dolgok közül, amelyek az értelem hatáskörébe tartoz
nak . .. jónak mondjuk mindazt, ami az emberi természet jó oldaláról
származik, mint azt akarni, hogy a mezőn dolgozzunk, együnk és igyunk,
legyenek barátaink, legyen ruhánk, házat építsünk, házasságra lépjünk,
különféle hasznos mesterségeket tanuljunk. Mindezek a dolgok sem az
isteni világkormányzat nélkül léteznek, hanem éppen tőle, általa van
nak . . .
Ez azt jelenti, hogy prédikálásunkban is megbecsüljük és Isten irán
ti hálával értékeljük mindazt a jót, amit a m i társadalmunk is, magyar
szocialista hazánk és népünk, az itt élő emberek javáért, jólétéért, béké
jéért és biztonságáért már eddig is megvalósított és amelynek fejleszté
sén és erősítésén mindannyian őszintén fáradozunk, amelyben minden
erőnkkel támogatjuk és segítjük, — éppen keresztyén hitünkből kifolyó
lag, az ÁH tanítása útmutatásával. Ide tartozik a munkaerkölcs elmélyí
tése, a köztulajdon megóvása, okos gazdálkodás természeti kincseinkkel
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a családi élet védelme és építése, a gyermekek, az ifjú nemzedék jóra
nevelése, nem utolsósorban jó példával, az állampolgári hűség megszi
lárdítása stb. — A szeretetet — az Á H szerint is — ezekben a jó rendek
ben lehet és kell gyakorolni. Ide tartozik a hálaadás azért, hogy a sok
féle vihartól hányatott világban, ahol úgynevezett kis, helyi háborúk
vésztüzei rémítenek, hazánk a béke és biztonság s a viszonylagos jólét,
a szorgos építés szigete. Külön is ki kell emelnünk itt azt a jó viszonytr
amely hazánkban az állam és egyház között kialakult s amelynek köszön
hetjük, hogy Teológiai Akadémiánk is zavartalanul végezheti munkáját,
felkészítheti a jövő papi nemzedéket szolgálatára ebben a szocializmust
építő magyar hazában.
A következő, amire prédikálásunkban figyelemmel kell lennünk, az,
hogy mindaz a jó, amit mi emberek megtelhetünk és amit meg is kell
tennünk — és ez valóban nem kevés! — nem feltétele Isten bűnbocsátó
kegyelmének, megigazulásunknak, hanem következménye. Ha mindent
megtettünk, ami erőnktől telik, akkor sem dicsekedhetünk, hanem ha
szontalan szolgáknak valljuk magunkat. Nem azért tesszük a jót, hogy
ezzel kiérdemeljük Isten jóindulatát, hanem azért mert ez Urunk aka
rata. Ahogyan az Á H XX. cikke is tanítja: „Cselekedeteink sem Istent
nem engesztelhetik meg, sem a bűnbocsánatra és kegyelemre nem tehet
nek érdemessé. Ezt csak hittel érjük el: ha hisszük, hogy Krisztusért ke
gyelmet nyerünk” . — A Luther korabeli ember vallásos teljesítményeivel
próbálta magát Isten, önmaga és az emberek előtt igazolni. Az Á H említ
is ilyeneket, mint „szent napok és böjti idők megtartása, zarándoklatok,
szentek tisztelése, olvasó morzsolgatás, szerzetesség és hasonlók.” Nos
korunk embere aligha esik abba a kísértésbe, hogy ilyen módon kíván
jon megigazulni, mégha mindezt áttesszük protestáns hangnembe és
templombajárásról, rendszeres bibliaolvasásról, imádkozásról, adakozás
ról szólunk. Ellenben kísértéssé válhat a modern ember számára, hogy
egyéb, nem kimondottan vallásos teljesítményeivel kívánja mintegy bi
zonyítani élete értelmét és értékét, — talán nem Isten, de mindenesetre
önmaga és környezete előtt. Nemcsak a sport világára válhat jellemzővé
— ahol ez egyébként érthető — a teljesítmények, a sikerek mindenáron
való hajszolása, hanem a családi életben, a hivatásban, a karrier megfutásában. Nem az a baj, ha valaki becsületesen és eredményesen dol
gozik és ezért sikerélményei is vannak — ez természetes, hasznos és
szükséges. Hanem akkor válik a helyzet problematikussá, ha életünk
egyedüli értelmét abban keressük, amit felmutathatunk, amit elérhe
tünk, — nem utolsósorban anyagiakban is. És ha eszközeinkben, amelyek
kel sikerre törekszünk, „beteljesült életre” , amint ezt mondani szokták,
nem vágyunk válogatósak; nem kíméljük magunkat, de másokat sem,,
törtetőkké leszünk. A magunkszabta feltételek rabszolgáivá válunk.
Ennek az önmagunk, környezetünk, családunk számára is végzetes
sé válható téves életstílusnak a szorongató nyomása alól szabadít fel az
evangélium: Isten elfogad és vállal bennünket úgy ahogy vagyunk,
gyarlóságainkkal és hiányosságainkkal, sőt bűneinkkel együtt, minden
előzetes feltétel és kikötés nélkül. Csak egyet kíván: fogadjuk el ingyen
való jóindulatát, ragadjuk meg kinyújtott kezét a Krisztusiban. Vagyis
hitet kíván. Mert a hit nem egyéb mint elfogadása annak, amit Isten
ajándékképpen ad.
Ez a hit szabadít fel azután az igazi, az értelmes és hasznos jócsele
kedetekre, a diakóniára. Ha a prédikáció valóban az evangéliumot, Isten
megigazító ajándékának örömhírét hirdeti, akkor ebben magától értető
dően benne van a megújult élet és annak gyümölcstermése is. Csonka
és hiányos az az igehirdetés, amelyből hiányzik a hit következményeinek.
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gyümölcseinek hirdetése, mégpedig egészen konkréte, lebontva a ma és
itt élő gyülekezet és egyes keresztyén ember életének helyzetére. Idézem
dr. Káldy Zoltán püspök wilhelmshaveni prédikációjából: „Nem elég
az egyháznak azt mondani, hogy a mi feladatunk az evangélium hirdeté
se. A gyülekezeteknek fáradozniuk kell társadalmi síkon és világviszony
latban is az éhség, a szegénység, a kizsákmányolás, mindenfajta elnyomás
megszüntetéséért.,, Az Egyházak Világtanácsa közelmúltban megtartott
Központi Bizottsági ülésén hangsúlyozták az Egyházi Segélyszolgálat Bi
zottságának jelentésében, hogy a világ szegényeinek sorsa mindaddig re
ménytelen, amíg nem szüntetik meg azokat az okokat és mechanizmu
sokat, amelyek a szegénységet okozzák. Vagyis az igazságtalan társadalmi
rendszereket. A pillanatnyi segítség csak átmeneti enyhülést nyújthat,
végleges megoldást azonban az intézményes és szervezeti változások ad
hatnak. A világ szegényei kihívást jelentenek az egyház számára, amelynek megalkuvás nélkül a szegények oldalára kell állnia. A szegényekkel
való szolidaritás bizonyságtevés Isten igazságáról! A z olyan evangéliumhirdetés, amely nem indít fel a szegénység és igazságtalanság leküzdésére,
hamis. A keresztyénség lelkiismerete számára elviselhetetlen terhet kell
jelenteni annak a ténynek, hogy a világ lakosságának 80 százaléka éhezik
és nyomorog, nem, utolsósorban, a magukat keresztyénnek nevező nyugati
ipari államok kizsákmányolása következtében.
A z ugyancsak közelmúltban megtartott melbourne-i missziói világkonferenciáról szóló egyik beszámoló ezzel a címmel jelent meg: „A z
Egyház a szegények oldalán” (Evangelische Kommentare, 1980. 7. sz.)
Kásemann tübingeni teológiai tanár ott elhangzott szenvedélyes hangú
előadásában ellenállásra hívta fel a keresztyéneket a magántulajdon dé
moni hatalma ellen a jóléti társadalmaikban, — Ostihatios indiai ortodox
metropolita felszólalásában hangoztatta, hogy az úrvacsorai asztal közös
sége arra hív fel, hogy földi javainkat is osszuk meg a rászorulókkal.
Nem magunknak kell tehát kitalálnunk, melyek azok az időszerű jócselekedetek, amelyekben járnunk kell, hanem maga Isten, teszi azokat
elénk. A megnövekedett politikai feszültségek időszakában a népek kö
zötti megértésért, különböző társadalmi rendszerek békés együttéléséért
való fáradozás, az egyházak hídépítő feladata különösen is időszerű. A m i
kor legújabban felbukkant az úgynevezett „korlátolt atomháború” lehe
tőségének szörnyű gondolata, reménységgel tekintünk az Európa bizton
ságáért és együttműködéséért a közeljövőben összeülő madridi konferen
cia elé. Amikor igehirdetésünkben mindig Isten megigazító cselekvése,
Krisztusban megjelent szeretete felől indulunk el, meg kell érkeznünk
minden esetben azokhoz a konkrét feladatokhoz, tennivalóikhoz, amelyek
re bennünket Isten ajándéka indít és kötelez. Így kerülhet prédikálásunkban egyensúlyba és egységbe a megigazulás és a jócselekedetek h ir
detése. Erre a szép feladatra szeretnénk Teológiai Akadémiánk hallgatóit
ebben az esztendőben is felkészíteni.
Ezekkel a gondolatokkal a Teológiai Akadémia 1980/81. tanulmányi
esztendejét megnyitottnak nyilvánítom. Egyúttal szeretnék még egy fon
tos személyi Változást bejelenteni. Dr. Nagy Gyula professzor kartársunk
9 évi genfi nemzetközi egyházi szolgálata után hazaérkezett és átvette a
rendszeres teológiai tanszék vezetését. Szeretettel köszöntjük és Isten ál
dását kívánjuk itteni szolgálatára. — Harmati Béla Deák téri igazgató
lelkész hűséges, értékes szolgálatáért, aki a rendszeres teológiai tanszéken
hosszú éveken át helyettesített, hálás köszönetet mondunk. Eletere és más
területen végzendő szolgálatára Isten áldását kérjük.
Dr. Groó Gyula
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Egyház

anagyvilágban
A Küng-eset rövid krónikája

Hans Küng 1928-ban született a svájci Surseen. 1948-tól 1955-ig filozó
fiát és jogot tanult a Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke
ként a római Gergely egyetemen. 1954-ben szentelték pappá. 1955-ben
Párizsban a Sorbomne-on tanul és az Institut Catolique hallgatója. 1957ben doktorált: Reclhtfertigung, die Lehre Karl Barts und eine katolische
Besinnung című munkájával. 1957— 59 között káplán Luzerniben, A z 1959/
60-as tanéviben tanársegéd Münsterben. 1960 óta professzor a tübingieni
egyetemen a dogmatika és ökumenika tanszéken és az Ökumenikus Ku
tató Intézet igazgatója. 1979. december 15. óta megvonták tőle a missio
canonioa jogát. Nézzük ezután a történések sorozatát:
1968. április 30-i dátummal kapott Küng tübingeni római katolikus
professzor levelet a vatikáni Hittani Kongregációtól. Felülvizsgálták „Die
Kirche” címen megjelent könyvét. Kérik, hogy május 9-én jelenjék meg
Rómában beszélgetésre. Küng távirati válasza: Sajnos akadályozva va 
gyok, levél megy — Küng.
Levelében feltételeket szab a Rómába utazást illetően. A válaszban
feltételeit részben biztosítják. Üjabb levélváltásokban a beszélgetés le
folyását körvonalazzák.
1970. június 1. Küng még mindig nem volt Rómában. De köszönő leve
let ír Seper bíborosnak az ügy jóindulatú kezeléséért, s hangsúlyozza:
Kész a beszélgetésre. Örülne azonban, ha az eljárást megszüntetnék.
1970. május 9. Küng élesen bírálja VI. Pál pápa a vegyes házasságokról
kiadott enciklikáját. Felszólítja a házastársakat, hogy segítsenek ma
gukon, mint a születésszabályozás kérdésében. Mindez a Frankfurter A llgemeine Zeitung hasábjain látott napvilágot.
1970. május 19-én a német katolikus püspöki kar nyilatkozik Küng: Unfehlbar? Eine Anfrage című könyvéről, amelyben kijelentik, hogy Küng
könyvében nem hűséges a katolikus hit néhány alapvető eleméhez.
1971. február 9. Küng nyilatkozik, örül, hogy a német püspöki kar
nem ítélte el sajnálja, hogy megkerülték arra a kérdésre a választ: le
hetnek-e az Egyház (római katolikus) hitvallásaiban garantáltan téved
hetetlen kijelentések?
1971. február 12. A Hittani Kongregáció figyelmezteti Küng profeszszort, hogy legutóbbi könyvét egyházi jóváhagyás nélkül tette közzé és
sokszorosan megszegte az egyházjogi előírásokat.
1971. május 6. A Hittani Kongregáció értesíti, hogy Die Kirche című
művét tanulmányozzák. Megküldik az új eljárási szabályokat. Megjelölik
azokat a részeket, amelyeket veszélyeseknek tartanak. Egy hónapon belül
írásos állásfoglalásra szólítják fel.
1971. június 21. Küng bírálja az új eljárási szabályokat. Kifogásolja,
hogy titkos az eljárás lefolytatása, ügyiratokba nem lehet betekinteni, a
Vatikán jelöli ki a védőügyvédet.
1971. július 12. Róma közli: Unfehlbar? Eine Anfrage című könyvé
vel kapcsolatban vizsgálatot kezdett. Választ kér a kritikus kérdésekben,
mint pl. nem ismeri el a püspököknek és a pápának kijáró hiteles tanító
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hivatalt; tagadja mind az egyetemes zsinatoknak, mind a pápának a té
vedhetetlenségét.
1971. július 19. Küng Moszkvából kér haladékot, világkörüli előadói
•és tanulmányútja egyik állomásáról.
Miután a Hittani Kongregáció december 17-i levelében sürgős választ
kért, Küng január 24-én elvi óvást emel a Kongregáció eljárása ellen. K i
fogásolja, hogy nincs fellebbviteli eljárás lehetősége biztosítva és a ha
táridőket egyoldalúan állapítják meg. K éri: a) Bizonyítsa a Kongregáció
a tévedhetetlen kijelentések lehetőségét, b) Könyve körüli vitában kri
tikusai elismerik a kérdés jogosságát, bírálják általában a hagyományos
római felfogást. Ellentmondanak egymásnak és nem képesek bizonyítani,
hogy vannak tévedhetetlen tételek, c) Minden válasz figyelmes tanul
mányozásra tesz kötelezettséget, d) Szól arról, hogy az egyoldalú római
intézkedések csak a vitát élezik. Kérdéseit az egyház építése érdekében
tette közzé.
1973. július 4-e a következő levélváltás dátuma. Másfél évig nem
történik semmi. Közben azonban június 24-i keltezéssel közzéteszik a
Hittani Kongregáció Mysterium Ecclesiae kezdetű nyilatkozatát. Küng
szerint a Kongregáció ezzel a lépésével diszkvalifikálta magát.
Újabb római sürgetésre Küng 1973. szeptember 22-én válaszol Rómá
nak. Nehezményezi, hogy 1972. január 24-i levelére másfél év után kapott
választ, 1971 júniusi írása két évig maradt válasz nélkül. Kifogásolja a
Mysterium Ecclesiae megjelentetését, amellyel a Kongregáció egyszerre
törvényhozó, vádló és bíró. A nyilatkozatot ellene hozott törvénynek ne
vezi. (Lex Küng) Ismét felszólítja, a Kongregáció bizonyítsa a tévedhe
tetlenség lehetőségét. Megküldi a témáról folytatott szemináriumi anya
got, amelyre Rómát meghívta, de hiába.
1974. március 30. A Kongregáció válaszában többek között rámutat,
hogy a katolikus egyház hisz abban, hogy a hittételei a Szentlélek segít
ségével nem tartalmaznak tévedést. A Hittani Kongregáció csak a hittan
ban és nem a szabadon vitatható teológiai nézetekben illetékes. Küng
állásfoglalásai túl vannak a szabadon vitatható tételeken, mivel minden
katolikust kötelező hitigazságokat érint. Küngnek gondolkodási időt ad
nak, aki ezt elfogadja.
Több mint két év múltán 1975. február 15-én a Kongregáció kijelen
ti, hogy Küng két műve olyan nézeteket tartalmaz, „mely különböző fok
ban ellentmond a katolikus egyház minden hivőre nézve kötelező tanítá
sának” . A szerzőt figyelmeztetik, hogy ne terjessze nézeteit, az eljárást
befejezettnek tekintik.
K ét nap múlva a német püspöki kar is nyilatkozik. Küng válaszában
leszögezi, hogy se Róma se a püspöki kar nem cáfoltak semmit teológiai
lag megalapozott kutatásai eredményéből. A római vizsgálatot inkvizíciós eljárásként aposztrofálja.
Ezt követően Döpfner német bíboros baráti levélben marasztalja el
kisiklásaiért. Nyakasnak minősíti, mivel teológiailag cáfolhatatlannak
tartja kijelentéseit a két megnyilatkozással összefüggésben.
Újabb nehézségek: Jézus Krisztus istensége miatt Hans Küng Rómá
ban jár. Megnyugtatják, nem folyik könyvei ellen eljárás. A Diskussion
um Hans Küngs, Christ sein című gyűjteményes munka újabb vitákat
provokál. Nehezményezi, hogy ő szóhoz sem juthatott a könyvben. Egy
értelműen kijelenti, hogy sohasem gondolt Jézus istenfiúságának vagy a
Szentháromságnak a kétségbevonására. Mindezt már Döpfner bíboros
nak panaszként írja.
Időközben meghal Döpfner bíboros. Künggel eszmecserét folytatnak
Stuttgart-Hohenheimben. A z erről készült jegyzőkönyv a megállapodás

ellenére napvilágot lát. A z új püspökkari elnök Höffner kölni bíboros
nyilatkozatot tesz közzé, amelyben megállapítja, hogy Küng nézetei a
Christ sein című könyvében Jézus Krisztus személyéről kiegészítésre szo
rulnak. Küng vállalja ennek a kérésnek a teljesítését.
1977. április 22-i levelében Höffner nem elégedett Küng nyilatkoza
taival. Kérdéseket tesz föl neki: 1. Isten örökkévaló, teremtetlen, az A tyá
val egylényegű Fia-e Jézus Krisztus? 2. Elfogadja-e az Egyház hitvallá
sát fenntartás nélkül, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten „és valóságos
ember? 3. Nem szükséges-e, hogy az első tanítványok szemléletmódjához
az Egyház élő hite által jussunk el, vagy a történeti rekonstrukciós hipo
tézis áz egyetlen és elegendő út Jézus Krisztushoz? — Küng csodálkozik,
hogy eddigi nyilatkozatai nem elegendőek. Későbbi választ ígér.
1977. november 17-én a Német Püspöki Kar levélben fordul az ige
hirdetőkhöz. Megállapítják, hogy Küng módszere súlyos kérdésekben sza
kítást jelent a katolikus hit hagyományaival. Elismerik a professzor jó
szándékát, de nevezett könyvében kevésnek találják Jézus váltságművének leírását, az Isten szószólója kifejezést. Mindez annak ellenére történt,
hogy Küng személyes levelében biztosította Höffner bíborost,. mely sze
rint a „közös katolikus hit alapján áll” .
1979 februárjában Küng professzor terjedelmes előszót ír Hasler
svájci teológus könyvéhez: A tévedhetetlenségi vita új állása címmel. A z
újabb kutatások fényében így vetődik fel a kérdés: a tévedhetetlenségi
dogma nem inkább a kuriális rendszerhez tartozik-e, mint a katolikus
egyházhoz? Önmaga álláspontját így rögzíti: Az állandó készség a vitára
éppúgy ajánlatos, mint a sokrétű figyelem, „önmagunkat tétlenségre kö
telező egyezményt” ilyen kérdésben nem lehet kötni.
Püspöke, Georg Moser megdöbbenéssel veszi a könyvet kezébe:
Nagy nehézségek előtt állunk, kellemetlen utójáték következik — nyilat
kozik.
1979. december 15. Ezzel a dátummal a Római Hittani Kongregáció
II. János Pál pápa jóváhagyásával megvonja a tanítási jogot. „Nem szá
míthat katolikus teológusnak, és mint ilyen nem taníthat” .
Indoklás: Küng professzor a figyelmeztetés ellenére nem hozta néze
teit összhangba a katolikus egyházi tanítással és azokat terjesztette. Fel
fogása ellenkezik az I. Vatikáni Zsinat által hozott és a II. Vatikáni Zsi
nat által megerősített tanítással.
Ezzel a határozattal Küng nincs kizárva a katolikus egyházból, to
vábbra is pap maradhat — és mint élethossziglani állami hivatalnok,
egyetemi tanár is a tübingeni egyetemen. De az Egyház nevében és mint
az Egyház elismert teológusa nem taníthat.
Küng így reagál a történtekre: ...K özvetlen karácsony előtt megle
pett ez az akció. Igazán botrányosnak tartom, hogy egy Egyház, amely ép
pen Jézus Krisztusra hivatkozik és az emberi jogokat védelmezi, még a
20. század közepén is inkvizíciós eljárásokat fo ly ta t... Szégyenlem ma
gam Egyházam m ia tt...' minden lehetséges eszközzel harcolni fogok e
döntés visszavonásáért.
Ezt követően még Georg Moser megpróbál közvetíteni. December
28-án Rómában II. János Pál pápa a bíboros államtitkárral, a német bí
borosokkal, a Hittani Kongregáció prefektusával és titkárával és az ille
tékes megyéspüspökkel és érsekkel hosszabban tárgyal a Küng-ügyről.
A résztvevők nem látnak alapot a december 15-i határozat visszavoná
sára.
Küng végül így nyilatkozott: A pápa elítélt egy embert, akit nem
hallgatott meg. A római verdictum nem vereség, hanem kihívás. Minden
rezignáció ellenére sokakkal együtt harcolni fogok.
*
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1980. január 7-én a német püspökök körlevéllel fordulnak a hívek
hez. Megértést kérnek a gyülekezetektől. Nem Küng professzor személyes
hitéről, hanem könyveiben és előadásaiban fejtegetett tanításáról mond
tak ítéletet. Küng egyértelműen kétségbe vonja a kötelező egyházi taní
tást. Minden emberi kijelentés, a kinyilatkoztatás és az Egyház kijelen
tései is, végesek. De a végesség és tévesség nem ugyanaz. Küng kétségbevonja a végleg kötelező kijelentések maradandó érvényességét. Meg
értjük sokaknak az aggodalmát. Bizalmat kérünk m ost...
A z eset kapcsán sokféle nyilatkozat hangzott el Küng mellett és el
len. Közülük figyelem re méltó Yves Congar szava: Idézi VI. Pál pápát:
Fiatal teológusokat keresek, akik biztosítják az idősebb nemzedék levál
tását. Hans K ungre gondoltam, de úgy tűnik, hiányzik belőle a szeretet.
— Én nem mondanám, hogy hiányzik belőle a szeretet, nem csupán
Krisztus, de az Egyház iránt is. Szenvedélyesen szereti azt, csak nem azon
a módon, ahogy VI. Pál és nem úgy mint én — ha a nagyon kicsi a sok
kal nagyobb mellé állíthatja önmagát... Isten egyháza, édesanyám, mit
fogsz kezdeni ezzel a nehéz gyermekkel, az én testvéremmel? (Le Monde,
1980, január 2.)
Pannenberg: Küng értelmezése nem tagadja a dogmát, de alapja le
hetett volna a katolikus és evangélikus keresztyének közötti megegyezés
nek abban a kérdésben, amely Róma püspökének „péteri hivatalát”
é r ti...
Karl Rahner: K ü n g: Christ sein című könyvét végigolvastam. A
krisztológia egyetlen meghatározott dogmájának megsértését sem tudtam
felfedezni. Csak azt kérdezem, miért nem jelenti ki Küng egyszerűen:
természetesen elfogadom az Efezusi és Kalkedoni Zsinatok krisztológiai
dogmáinak kötelező jellegét, de legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint
tovább gondolkodom, igyekezem érthetővé tenni és modern szempontok
szerint k ifejezn i... nem értem, miért nem „fogja ki a szelet Küng a ró
mai kongregáció vitorlájából? (Süddeutsche Zeitung, 1980. február 6.)
Hans Küng esete, tanítói hivatalának megvonása tehát nem derült
égből villámcsapásként érkezett. Körülötte a gondfelhők már több, mint
egy évtizede sűrűsödtek.
Igazat kell adnunk Heinz Zahrntnak, a hamburgi újságíró teológus
nak: „A z egyházban a félelem erősebbnek mutatkozott, mint a hit és a
szeretet... Aki most csak „Küng-esetről” beszél, az nem tudja, mi is az
„eset” . Nemcsak Hans Küngről, a teológusról van szó, még arról sem,
hogy mi a helyes és mi a téves abban, amit ez a teológus a pápa téved
hetetlenségéről és Jézus Krisztus istenfiúságáról tanított, hanem inkább
arról, hogy mit is jelent egyáltalán a keresztyénségben a h it ... A római
katolikus egyház tévedhetetlenségi dogmája mögött a hit kvantitatív fo 
galma áll. A keresztyén hit egészére hivatkoznak, de ez az egész nem az
egyesek hitben-állását jelzi, hanem kizárólag az egymás mellé sorolt
h ittételeket... Ha valaha katolikus teológus azon fáradozott, hogy Jézus
evangéliumát kortársaihoz szólva tanítsa, akkor Hans Küng nevezhető
annak” . (Sonntagsblatt, 1980. január 5.)
Hans Küng a tévedhetetlenségről szóló rom. kat. tant leszűkíti „az
igazságban való lényegi megmaradásra” és azt az álláspontot képviseli,
hogy a tanítói hivatal abban az esetben sem mentes a tévedés lehető
ségétől, ha „egy tanítást definitív módon kötelező erővel hirdet ki.”
Érthető Róma visszariadása ettől a protestáns szellemű állásponttól.
Határozatával pedig tanúbizonyságot tett arról, hogy a tekintélyéből még
az evangélium javára sem tud engedni. Tiszteletre méltó Kung álláspont
ja abban a vonatkozásban, hogy továbbra is katolikus teológusnak tartja
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magát. Azért marad katolikus, „mert csak itt tudom igenlően elfogadni
azt az „evangéliumi katolicitást” , amelynek központja és rendező elve az
evangélium ... Tudom, hogy az igazi katolicitúsért folytatott küzdelem
ben nem vagyok egyedül... Velük közösségben akarok munkálkodni az
evangélium iránt- lekötelezett igazi katolikus egyházért. Ezért mondom:
megéri, hogy az ember katolikus maradjon.” (Die Zeit, 1980. jan. 18.)
Hans Küng továbbra is tanít a tübingeni egyetem rom. kat. teológiai
fakultásán — immár nem egyháza, hanem a maga álláspontját képviselve.
A tudós teológusok tábora kettészakadt. Izgalmas párharcukból azoké
lesz az igazi győzelem, akik az evangélium mélyebb igazságainak felis
meréseit következetesen vállalják, nem törődve azzal, ha meggyőző
désük nem is talál mindig kedvező fogadtatásra.
Evangélikus teológusként csak az evangélium igazságának győzel
méért harcolók táborát biztathatjuk, hiszen nevünkből következően is az
evangélium elkötelezettjei vagyunk.
Közli: Szebik Im re

649

Tanulmányok
Ünnep és pihenés Isten rendjében és életünkben
Már a cím megfogalmazása is utal arra a feszültségre, amely az
ünnep és pihenés kérdésében Isten rendje és életünk között jelentkezik.
Ez a feszültség állandó jellemzője volt és maradt az emberi életnek s
ezért soha nem lehet levenni a napirendről. Jelen volt az ószövetségi nép
életében, a keresztyén egyház történetének különböző korszakaiban s ta
pasztalható a mi korunkban is. Gyakran panaszkodunk a gyülekezeti al
kalmak elnéptelenedése miatt. Hajlamosak vagyunk arra, hogy külső
behatásokra hárítsuk a felelősséget. Ehelyett a valóságos belső helyzettel
kell szembenéznünk, ami a mai ember gondolkodását és magatartását
ebben a vonatkozásban meghatározza.
A tisztánlátás érdekében mindenekelőtt arra kell odafigyelnünk, amit
ebben a vonatkozásban a Szentírás mond. Ez után érdemes megnézni azt,
hogy a kérdésünkkel kapcsolatos igei üzenet hogyan jelentkezik hitval
lási iratainkban. Gondolok itt elsősorban Luther Kis és Nagy Kátéjára,
valamint az idén különösképpen hangsúlyos Ágostai Hitvallásba. Feltétle
nül szükségesnek tartom azt is, hogy minden kendőzés nélkül, tárgyila
gosan vegyük szemügyre a gyülekezeti tagok megnyilatkozásait. Csak
ezek után alakulhat ki az az összkép, amely feleletet ad a címben felve
tett kérdésre és az ebből adódó feladatainkra.
A m it a Szentírás mond
' Móz 2,2—3: A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával,
amit alkotott és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.
Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon
pihent meg Isten egész alkotó és teremtő munkája után.
2Móz 20,8— 11: Emlékezzél meg a nyugalom napjáról és szenteld meg
azt! Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik
nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne
végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod,
se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg
az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik
napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Űr a nyu
galom napját.
M k 2,27—28: A szombat lett az emberért, nem az ember a szomba
tért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.
Jn 5,17: A z én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálko
dom.
Csel 2,42,46—47ja: . . . kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Napról napra
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban és amikor
házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel részesül
tek az ételben; dicsérték az Isten t...
Rm 10,17: A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde
által.
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1Kor 5,8: Azért ne régi ,kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és go
noszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
A hitvallási iratok tanúságtétele
Kis Káté: A harmadik parancsolat magyarázata: Istent félnünk és
szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem
szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.
Nagy Káté: A harmadik parancsolat: Ez a parancsolat az ünneplés
külső rendje szempontjából csak a zsidókra érvényes, mégpedig az, hogy
ne végezzenek durva munkát és pihenjenek, hogy ember és állat ismét
felüdüljön s a szakadatlan munkától el ne sorvadjon.
A parancsolat célja, valójában az, hogy megszenteljük az ünnepnapot
vagy a pihenés napját.
Ezen a pihenőnapon — mert máskor nem volna rá lehetőségünk —
alkalmat és időt keressünk az istentiszteleten való részvételre, vagyis ar
ra, hogy egybegyülekezzünk, Isten igéjét hallgassuk, róla elmélkedjünk,
azután Istent dicsérjük, Neki énekeljünk és imádkozzunk.
M ivel amúgy is megtartjuk a munkaszünetet, ezt a pihenést Isten
igéjének tanulására használjuk; vagyis ennek a napnak igazi rendelte
tése az igeszolgálat... a munkaszünetet pedig nem szabad olyan szűkkeb
lűén értelmezni, mintha tilos volna minden más elkerülhetetlen munka.
A z ünnepnap megszentelése azt jelenti, hogy azt szentnek tartom.
Azt, hogy szentül beszélek, cselekszem és élek. Amikor tehát Isten igéjé
vel foglalkozunk, azt prédikáljuk, hallgatjuk, olvassuk, vagy róla elm él
kedünk, akkor ez megszenteli személyünket, de nem a külső cselekvé
sért, hanem az igéért, amely mindnyájunkat szentté tesz.
Isten igéje szerint kell folynia egész életünknek és minden cselekede
tünknek, ha azt akarjuk, hogy Istennek tetsző, vagy szent legyen. Ha ez
történik, akkor érvényesül és teljesül ez a parancsolat.
Ez a parancsolat nem a tétlenséget sürgeti és hangsúlyozza, hanem a
megszentelést, mégpedig úgy, hogy legyen ennek a napnak valami külön
szent gyakorlata.
Éppen ezért szereztettek és rendeltettek helyek, idők, személyek és az
egész külső istentisztelet, hogy Isten igéjét nyilvánosan terjesszék és ked
veljék.
Nemcsak azok vétkeznek tehát e parancsolat ellen, akik az ünnep
nappal visszaélnek és durván megszentségtelenítik, például azok, akik
kapzsiságból vagy könnyelműségből hanyagolják el Isten igéjének hall
gatását, vagy a kocsmában tanyáznak, leisszák magukat és részegek,
mint a disznók; hanem az a másik tömeg is, amely Isten igéjét úgy hall
gatja, mint valami idegen mesét, csak megszokásból jár prédikációra.
Nemcsak hallgatás a dolgunk, hanem meg is kell tanulnunk és meg
is kell tartanunk.
Mert Isten igéje nem tétlen vagy holt, hanem élő és ható beszéd.
Ágostai Hitvallás: X X V III. cikk: A z evangéliummal ellentétben áll
minden olyan vallásos előírás, amelyet vagy azért hoztak szokásba, mint
ha nélkülözhetetlen lenne, vagy azzal a gondolattal, hogy érdemet szerez
a megigazulásra. M i akkor hát a helyes vélemény a vasárnapról és a ha
sonló templomi szertartásokról? A mieink erre azt felelik: a püspököknek
vagy lelkészeknek szabadságukban áll rendszabályokat hozni azért, hogy
az egyházban rend legyen; de nem azért, hogy ezekkel tegyünk eleget a
bűnökért, vagy a velük megterhelt lelkiismeret azt vélje: megtartásuk
Isten tiszteletének elengedhetetlen része.
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M ivel szükség volt egy meghatározott nap kiválasztására, hogy a
nép tudja, mikor kell összegyülekeznie, nyilván ezért jelölte ki az egyház
a vasárnapot.
Gyülekezeti tagok megnyilatkozásai
Elöljáróban szükségesnek tartom elmondani, hogy gyülekezetem szór
ványgyülekezet. Magját az ősi arnóti gyülekezet képezi, amely 1954-ben
ünnepelte fennállásának 400-ik évfordulóját. Arnót Miskolctól 6 km-re
fekszik. Lakói korábban kizárólag földműveléssel és állattenyésztéssel
foglalkoztak, az 1950-es években egyre inkább kétlakiakká váltak, jelen
ben pedig túlnyomó többségük, különösen a fiatalok és középkorúak az
iparban helyezkedtek el és Miskolcon dolgoznak. A 17. század utolsó
harmadában a török háborúk alatt elpusztult lakosságot sárosmegyei tót
telepesekkel töltötték fel, akik magukkal hozták a szlovák kegyességet,
amely annak ellenére, hogy több mint 100 éve kizárólag magyar nyelven
folyik az egyházi szolgálat, nyomaiban mindmáig megtalálható. Egy mon
dattal kifejezve, a gyülekezet az ún. „hagyományos” egyházát szerető
evangélikus gyülekezeti típust képviseli. A város közelsége természetes
módon hatással van elsősorban a fiatalabb korosztály életformájára.
A z átlagos templombajárók inkább az 50 év felettiek, a fiatalabbak — ke
vés kivétellel — rendszertelenül, főképpen nagy ünnepeken vesznek részt
az istentiszteleteken.
Mindezt szükségesnek tartottam előrebocsátani azokhoz a megnyi
latkozásokhoz, amelyeket részben 25 éves itteni szolgálatom emlékeiből,
részben a kapott téma ismeretében tudatos rákérdezésre kapott válaszok
ból gyűjtöttem össze.
Általános iskolás gyermek: Vasárnap az egyetlen nap, amikor nem
kell korán kelni, amikor lehet játszani, olvasni, vagy a szüleimmel kirán
dulni.
Középiskolás fiú : Egész héten benn vagyok Miskolcon. Reggel korán
kelek, hogy beérjek az iskolába, délután különböző szakkörök, szakmai
gyakorlat, vasárnap tudok csak elmenni a barátaimmal szórakozni, egy
jó film et megnézni.
Középiskolás lány: Vasárnap? Ilyenkor tudok segíteni édesanyámnak
a lakás takarításában, a főzésben, délután egy kicsit kézimunkázgatok,
este pedig elmegyünk barátnőimmel a klubba zenét hallgatni, táncolni.
Vasúti dolgozó fiatalember: Nálunk nem számít a vasárnap, vagy
az ünnep. Ha rám kerül a sor, mennem kell. Eleinte szokatlan volt és
hiányzott az istentiszteleten való részvétel, most már valahogy egybe
folynak a napok s ha éppen itthon is vagyok, legtöbbször pihenek, fel
sem kelek az ágyból.
Üzemi dolgozó fé rfi: Egész héten munkában vagyok. A szabad szom
bat és a vasárnap alig elég arra, hogy itthon a ház körül, a kertben és a
szőlőben elvégezzem a legszükségesebb dolgokat. Nem hagyhatok min
dent a feleségemre, aki maga is dolgozik.
Középkorú asszony: Férjem üzemi dolgozó, én a tsz-ben a kertészet
ben dolgozom. Am ikor úgy adódik, vasárnap és ünnepnap is menni kell
munkába. Amikor pedig itthon vagyok? A zt sem tudom, hol áll a fejem.
A nagytakarítás, a mosás rendszerint vasárnapra marad. Hogyan tudnék
én templomba menni?
Traktoros: Ha éppen úgy esik, hogy vasárnap nem kell dolgoznom,
beülök a kocsimba a családommal s elmegyünk kirándulni, hiszen egész
heti fárasztó munka után szükség van egy kis kikapcsolódásra.
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Tisztviselőnő: Én minden vasárnap meghallgatom a rádióban a val
lásos félórákat, bármilyen felekezeté legyen is az. Arra nincs időm, hogy
külön felöltözzem a templombamenetelre.
Mutatóba talán legyen elég ennyi. Összefoglalva -a megnyilatkozáso
kat, a munkaszüneti nap egyeseknél a pihenés, a lazítás, az elernyedés
ideje, másoknál a kikapcsolódás, a szórakozás, a kirándulás, a rokonlá
togatás alkalma, ismét másoknál az eredeti munkánál is fokozottabb in
tenzitással végzett munka egyetlen lehetősége.
Az összkép
Ünnep és pihenés. A Szentírás és a hitvallási iratok tanúságtételéből
kitűnik, hogy a munkaszüneti napnak, illetve az ünnepnek feltétlenül
megvolt és megvan a pihenés jellege. A z idevonatkozó idézetekben fel
tétlenül jelentkezik bizonyos szociális és népegészségügyi szempont. V i
szont maga Jézus s az ő tanítása alapján a hitvallási iratok is nyomaté
kosan hangsúlyozzák, hogy a pihenés semmiképpen nem jelenti a teljes
munkatilalmat, vagy a tétlenséget. Isten rendjében nem a pihenésen,
hanem az ünnepen van a hangsúly.
Ünnep. Persze, ebben a vonatkozásban is megvan a feszültség Isten
rendje és életünk között. Ma az esetek többségében az ünnep inkább a
pihenés felé tolódik el. így lesz a karácsony a fenyőfadíszítés, az ajándé
kozás, húsvét a locsolkodás és a baráti találkozások, a vasárnap a kirán
dulások és szórakozások napjává. Isten rendjében az ünneplés: ünnep
szentelés. Luther is hangsúlyozza ezt, amikor azt mondja, hogy a har
madik parancsolat megtartása nem az ünneplésben, hanem a megszente
lésben áll. A z ünnep megszentelése pedig egyedül az ige által történhet.
A lényeg tehát Isten igéje. A z ige, amely Istenre irányítja a figyelmet.
Az ünnep lényege az Istenre figyelés. Tehát az ige hallgatása — és ami
ettől elválaszthatatlan — megtartása. Ez pedig semmiképpen nem valami
féle elernyedés, kikapcsolódás, hanem nagyon is aktív dolog, az igazi
„aktív pihenés” .
Mind a Szentírás, mind a hitvallási iratok egybehangzóan hangsú
lyozzák, hogy „a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” .
Ez pedig csak a gyülekezetben történhet. Ünnep, ünnepszentelés nincs
gyülekezet nélkül. Nem igaz, hogy elég a rádiós istentisztelet meghallga
tása. Nem igaz, hogy elég a „természet csodálatos templomában” történő
elmerengés, vagy elmélkedés. Szükség van a gyülekezet közösségére, a
közös igehallgatásra, a közös imádságra, a közös éneklésre. Szükség van
tehát az istentiszteleten való részvételre.
De ha már az istentiszteletnél tartunk, vegyük nagyító alá a temp
lompadokban: ülő gyülekezete t is. Hadd emlékeztessek a Nagy Káté egyik
mondatára, amely szerint vétkeznek a harmadik parancsolat ellen azok
is, akik csak megszokásból járnak az istentiszteletre. M ert — sajnos —
ilyenek is akadnak bőven. Gondolok itt a magam gyülekezetében azokra
az elsősorban öreg gyülekezeti tagokra, akik — ahogy ők mondják — el
sem tudják képzelni az életüket a templom nélkül s ha esik, ha fúj, amíg
csak mozdulni bírnak, el nem maradnának egyetlen istentiszteletről sem,
de — és ez a legszomorúbb — mindennapi életfolytatásukon, családjuk
kal és embertársaikkal szemben tanúsított magatartásukon nyoma sem
látszik az Ige hatásának. Pedig — hogy ismét a Nagy Kátét idézzem —
nemcsak a hallgatás a dolgunk, hanem meg is kell tanulnunk és meg is
kell tartanunk.
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Úgy érzem, hogy ebben a veretes mondatban csendül ki a lényeg, az,
hogy az ünnep — még ha ünneplés is — nem öncélú valami. Fenyeget az
a veszély ugyanis, amire az Ágostai Hitvallásból idézett mondat utal,
hogy a gyülekezet istentiszteletén való részvétellel el van intézve minden.
Eleget tettünk „keresztyén kötelességünk” -nek, meg lehet velünk eléged
ve Isten is, az egyház is. A z istentiszteleten történnie kell valaminek,
ami nem záródik le a befejező énekkel, hanem folytatódik a mindennapi
életünkben.
A z Igét nem lehet bezárni a templom falai közé. Munkálkodni akar
az életünkben. Azért „élő és ható” , mert hatni akar és hatni tud az istentiszteleti kereteken túl is. Nem csupán ünneplésünket akarja megszen
telni, hanem egész életünket. Isten azt akarja, hogy „a Krisztus beszéde
lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcses
séggel és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel;
hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek” (Kol 3,16).
Feladatunk
Napjainkban sokan panaszkodnak életük tartalmatlansága miatt.
Talán még többen amiatt, hogy szabad idejüket nem tudják értelmesen
felhasználni. Vannak hívei az „aktív pihenés” -nek. A hétvégi házak, tel
kek gombamódra szaporodnak s hétvégeken valóságos népvándorlás in
dul meg a kis parcellák felé. Utazási irodák szerveznek kirándulásokat,
turisták vágnak neki hosszabb utaknak, hogy a szabad időt valamiféle
tartalommal töltsék meg. Akinek valamilyen szakmája van, a rendszeres
munkaszüneti napokat, vagy sok esetben az évi rendes szabadságát is
arra használja fel, hogy mellékkeresethez jusson. A vége egyiknek is,
másiknak is az elfáradás. Viszont vannak sokan, akik a kínálkozó sok
féle lehetőség mellett sem tudnak mit kezdeni a vasárnapjaikkal, az
ünnepekkel. Talán furcsán hangzik, de ismerek nem is egyet, aki alig
várja a pihenőnapok utáni munkakezdést, mert „akkor tud valami ér
telmeset” csinálni. ,
Mindebből az tűnik ki, hogy valamiképpen életünk perifériájára szo
rult az ünneplés az ünnepszentelés értelmében. Ebben a vonatkozásban
kell újra meg újra utat mutatnunk. Ráirányítani a figyelmet arra, hogy
milyen erőforrás tud lenni az ünnep, amelyik nem egyszerűen a pihenés
és kikapcsolódás alkalma, hanem a belső erőgyűjtés lehetősége. Azé az
erőé, mely megmarad a hétköznapok sorában s tartást és tartalmat tud
adni az egész életre.
A baffy Gyula

Evangélikus sajátosságaink
teremtett világ Isten jó teremtménye
Természetes dolog, hogy az Ágostai Hitvallás jubileumi évében evan
gélikus sajátosságainkra jobban felfigyelünk, nem a különállásunk, kü
lönvéleményünk aláhúzása végett, hanem sokkal inkább mai, aktuális
bizonyságtételünk erősítésére. Ezek a sajátosságok lehetnek olyanok is,
melyek bizonyos értelemben feledés homályába merültek, vagy második
sorba szorultak. Előtérbe hozásuk erősíthet bennünket, a diakóniai teo654

lógia útján járó magyar evangélikus lelkészeket. A z adott témánk feltét
lenül ezt teszi.
Ha valaki az Ágostai Hitvallást azzal a céllal veszi kezébe és olvassa
végig, hogy abban keresi azokat a cikkeket vagy mondatokat, melyek
Istenről, a Teremtőről, világot fenntartó és kormányozó, gondviselő mun
kájáról szólnak, akkor csalódva fogja letenni, mert ilyeneket nem talál.
Ezt meg kell értenünk, mert a hitvallás olyan harci helyzetben született,
amikor a megigazulás, hit és jó cselekedetek kérdése, valamint az egy
házi struktúra néhány visszássága volt a vitatkozás célpontja. Kis egy
szerűsítéssel úgy is mondhatnánk, hogy a II. és III. hitágazat tartalma és
kérdései jobban izzottak, mint az I. hitágazatéi. Ha azonban a Konkordia
Könyvet — valamennyi hitvallásunkat vesszük számításba, azonnal ka
punk választ keresésünkre.
Az Ágostai Hitvallásnak mégis van két cikke, mely témánk szem
pontjából igen fontos: a 16. cikk „ A világi dolgokról” és a 18. cikk „A
szabad akaratról” . E kettő mellett igen fontos az, amit Luther Kis- és
Nagy Kátéjában a parancsolatok és a hitágazatok magyarázatában tanít
Isten teremtő hatalmáról és atyai világkormányzásáról.
Szükséges még megemlíteni azt, hogy teológiatörténetünkben volt
irányzat, mely a II. hitágazatot a másik kettő fölé emelte, ezzel akarván
nyomatékot adni annak a tanításnak, hogy az egyháznak semmi mással,
mint Jézus Krisztussal, az üdvösséggel és az örök élet elnyerésével kell
törődnie. A m i pedig az első hitágazat körébe esik, amit Isten a világgal
és a világban cselekszik, azt legfeljebb úgy látta, hogy itt, ezen a terüle
ten kell az egyháznak „hangot adnia” , „uralkodnia” és még több: „kriti
zálnia, bírálnia” . A zt gondolom, hogy különösen is szükséges ezzel az
evangélikus sajátosságunkkal behatóbban foglalkoznunk, hogy az így
gondolkodó, ilyen hitet valló keresztyéneket ráébresszük nézeteik és az
abból adódó életfolytatás megváltoztatására.
1.
Isten igéje teremtő hatalom. Abban teljesen megegyezik a külön
böző teológusok véleménye, hogy Isten a teremtést a „teremtő Ige” által
végezte. Am ikor ezt mi is megvalljuk, akkor nem sajátos, de ökumenikus
hitet vallunk meg. Azt, hogy Isten igéje teremtő hatalom, nem csupán a
teremtés hajnalára vonatkoztatva értjük és valljuk, hanem a jelenre te
kintve is. Ma is „teremt” az Isten igéje. Nem tehetetlen, pusztába kiál
tott szó. Először Jézus igehirdetésénél vették észre és mondották ki hall
gatói ezt: „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.” (Mt 7,29) Tet
szett az Istennek, hogy igéjének hatalmát Jézus szaván keresztül adja
és mutassa meg a teremtett világnak. „A z Úr Lelke van énrajtam” — ve
szi magára Jézus az ézsaiási próféciát és így hirdeti meg, hogy a Lélek
által Isten a hatalmát és dicsőségét — Őbenne és Őrajta keresztül —
szolgáló szeretetében, a diakóniájában teszi nyilvánvalóvá az egész teremtettségben. A z ige hirdetése és a diakónia együttjárva arról ad bi
zonyságot, hogy Isten a teremtett világot nemcsak megteremtette, de a
szolgáló szeretet által „újra teremti” (creatio continua), fenntartja, folya
matosan élteti, folyamatosan ajándékozza a létet és életet, felhasználva
munkatársául azt az embert, akit éppen munkatársnak teremtett.
Ezen a tényen — Isten szeretetének ilyen módon történő megnyilvá
nulásán — nem változtat a bűneset sem, mert Isten akarata továbbra is
az marad, hogy a teremtett világ a szolgáló szeretet által maradjon fenn.
Ezért küldte el „az idők teljességében” Jézust, hogy a „saját képére és
hasonlatosságára” teremtett embert — munkatársát — megújítsa és új
játeremtse, hogy betöltse feladatát, melyet itt a világban rábízott: legyen
értelmével, erejével, teljes felelősségével, de mindenekelőtt szeretetből, a
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teremtett világnak és az életnek továbbvivője, segítője, kibontakoztatója, tegye széppé, örömtelivé, békéssé azt az életet, melyet Istentől vett és
győzzön minden rontó és ártó hatalmasságon, elsősorban is a bűnön,
mely a teremtett világot és az emberi életet valami sorszerű kiszolgálta
tottságban, katasztrófa felé sodródásban látja.
2.
Isten teremtő munkájának ezernyi áldását naponta megtapasztal
juk. Ezek mutatják nekünk Isten teremtésének célját: az ember boldog
ságát és üdvösségét, másik oldalról pedig azt, hogy a teremtés oka egye
dül Isten szeretetében rejlik.
Luther a Nagy Kátéban kora nyelvén részletezi Isten ezernyi áldá
sát, tudva azt, hogy felsorolása távolról sem teljes. „A zt gondolom és hi
szem, hogy Isten teremtménye vagyok, vagyis, hogy ö adta és szüntele
nül fenntartja testemet, lelkemet és életemet, kis és nagy tagjaimat, min
den érzékemet, eszemet és értelmemet és így tovább; ételt és italt, ruhá
zatot, megélhetést, feleséget és gyermeket, háznépet, házat, gazdaságot
stb.; sőt életem javának szolgálatára, szükségletének kielégítésére ren
delte minden teremtményét: a Napot, a Holdat és az égi csillagokat, a
nappalt és az éjszakát, levegőt, tüzet, vizet, földet és mindazt, amit az
hordoz és terem, madarat, halat és egyéb állatokat, gabonát és minden
féle növényt, továbbá minden más testi és mulandó jót: jó kormányzatot,
békét, biztonságot.” (Konkordia könyv, II. kt. 151. 1.)
Kicsit közelebb áll korunk kifejezésmódjához néhai professzorom
vallomása. D. Dr. Prőhle Károly: A hit világa c. munkájában így ír: „A b 
ból, hogy a teremtés alapmotívuma az örök isteni szeretet, célja pedig
Isten boldogító, üdvözítő királyi uralmának teljes megvalósulása — eb
ből értjük meg a teremtés szépségét is, mely magasan fölébe emelkedik
minden pusztán hasznossági szempontnak. A természet világában ural
kodó csodálatos rend, melynek számokban is kifejezhető törvényszerűsé
geit vagy minden számításon fölülemelkedő célszerűségeit bámulva álla
pítja meg a tudomány; a végtelenül nagy és végtelenül kicsiny világele
mek viszonylataiban egységesen zengő harmónia, mely már a pythagoreusok elméjét megragadta; a fizikai energiák és az eleven életerők, min
den képzeletet fölülmúló pazar áramlása, melyről egy-egy tavasz keltével
nyerünk legközvetlenebb csodálatba ejtő benyomást; a formák, a színek,
a hangok és egyéb érzékelhető tulajdonságok kimeríthetetlen gazdagsá
ga, mely a teremtés világát oly változatossá teszi — mindez a teremtés
szépségét és a Teremtő hatalmával és bölcsességével együtt atyai jóságát
is érzékelteti velünk.” (148. 1.)
Isten teremtő és fenntartó munkájának áldásait mai életünk is meg
kapja. A felkelő nap, mely fényénél a világosságot, az életet segíti, az
éjszaka, mely nyugalommal ajándékoz meg. Testi javak, melyek étel, ital,
energia formájában lesznek életünk fenntartói. Lelki javak, melyekről
úgy gondoskodik, hogy rendel igehirdetőket, szolgákat, akik igéjét és
szentségeit nyújtják. Szellemi javak, melyeket értelmünk használásával
nyújt embertől emberig. Áldásának sorába tartozik a munkánk és a pi
henésünk, szabad időnk, családunk és a nagyobb család, a társadalom,
sőt az egész emberiség. Ebben ad tág teret arra, hogy gyakoroljuk a sze
retet parancsát a felebaráti szeretet vagy a barátság útján. De teremtő
munkájának ajándéka az az igazság is, mely a világ rendjét tartja. Isten
világához tartozik az az igazságos jogrend, melyben az ember megélheti
emberségét és nem lesz elnyomottá. Ide tartozik Isten igazságos gazdasági
rendje is, melyben minden teremtményének „egyformán jut kenyér” .
Ezek közé az ajándékok közé tartozik a kultúra, a tudomány és a civili
záció minden adománya, melyek nem kiváltságosaknak, egyes fajok656

nak vagy népeknek, hanem az egész teremtett világnak szóló adományok,
ajándékok. A z egész, teremtett világ, benne minden ember — mint gyer
meke — javát akarja és munkálja a Teremtő Isten.
3. Isten teremtő és fenntartó munkájának áldásai nem romlottak
meg a bűn miatt. Sokan keverik össze a bűneset következményeit. Nem a
teremtett dolgok, a teremtmények lettek rosszá vagy gonosszá. Isten nem
teremt, nem alkot rosszat, gonoszát! A teremtett világ Isten jó teremt
ménye! A z Ágostai hitvallás 16. cikke milyen világosan mondja ki ezek
ről a teremtett dolgokról, mint „világi dolgokról” : „a törvényes világi
intézmények Isten jó alkotásai. A keresztyéneknek szabad hivatalt viselniök, bíráskodniuk ... érvényben levő törvények szerint ítélkezniük ...
házasodniuk és férjhez menniük.” (Konkordia könyv I. kt. 28. 1.) A z em
ber változott meg a bűneset következtében. A z ember lett gonosszá és
ennek következményeképpen Isten teremtésének és. gondviselésének ál
dásait gonoszul használja fel. Ez így igaz a mai életünkben is! Nem a há
zasság intézménye rossz, mert megszaporodott a válások száma, hanem
az ember gonosz, aki nem képes szeretetben szolgálni családi körben sem.
Nem az alkohol bűnös ital, hanem az ember a gonosz, aki nem tud mér
téket tartani és mértéktelen italozásával magát és családját tönkreteszi.
Nem egyes emberek vagy fajok gonoszabbak a másiknál, vagy alacsonyabbrendűek, ezért arra szorulnak, hogy mások büntessék, javítsák, fel
emeljék vagy kiirtsák őket, hanem az ember gonosz elméje találta ki a
fajelméletet és rabszolgaság intézményét, hogy igába hajtsa embertársát,
akivel szemben pedig a szeretet szolgálatát kellene végeznie. Nem sors
szerű, végzetszerű az, hogy egyik ember gazdaggá lesz, a másik pedig
nyomorultul szegény, hanem az ember gonoszsága akadályozza meg, hogy
Isten igazságos gazdasági rendje érvényesüljön a világban. Nem a tudo
mány a bűnös abban, hogy új energiaforrásokat fedezett fel korunkban,
de az ember gonoszsága a ludas abban, hogy nukleáris robbanófejekkel
és világunkat többszörösen elpusztítani képes atomtöltet-mennyiséggel
fenyegeti a világ békéjét. A gonosszá lett ember Isten áldásából átkot
formál, amit Isten a világ javára adott, azt egyedül a saját, önző javára
akarja fordítani. A felsorolás egyáltalán nem teljes, de vajon ki tudja
kimeríteni az emberi bűn és gonoszság egész skáláját?
4. Isten nem hagyta magára a teremtett világot a bűn és az emberi
gonoszság ellenére sem. Nem hogy magára hagyta volna, de inkább „úgy
szerette, hogy egyszülött Fiát adta” érte (Jn 3,16). Az a Jézus, aki részt
vett a világ teremtésében, aki által teremtette Isten a világot — az Atya
akaratából — , újra „közbeszólt” a világ történetének egy pontján, ami
kor az Atya elérkezettnek látta az időt és újra elvégezte szolgálatát a vi
lágért. Ez a diakónia pedig akkor életének odaáldozása, halála és feltá
madása volt. Lehetetlen itt arra nem gondolnunk, amit 1979. nyarán a
gyenesi lelkészkonferenciákon dr. Káldy Zoltán püspökünk előadásában
hallottunk a kolossei levél Krisztus-himnuszáról. „Ez a himnusz a koz
mosz hatalmas Urát állítja elénk és egyben neki s z ó l... Arról tesz ugyan
is tanúságot, hogy a kozmosz Ura, Jézus Krisztus, egyben diakonosz, aki
nagyságát, erejét és korlátlan hatalmát szolgálatra, diakóniára használ
ja fel.” (Lelkipásztor LIV. évf. 9. sz. 517. 1) így mutatta meg Isten, hogy
nem hagyta magára a bűnös világot. Egyben azt is megmutatta, hogy
Ö mindenképpen véghez viszi akaratát, a világ teljességre jut Jézus ál
tal. Jézus halála és feltámadása kimozdította a teremtett világot és ter
mészetesen az embert is a kilátástalanság és a múlandóság reménytelen
ségéből. íg y lett Krisztus a világ reménysége. Ismét az előbbi tanulmány
ra gondolok (A diakóniai teológia Pál leveleiben!), közelebbről erre a
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szakaszra: „A halálból való feltámadása által nemcsak az új emberiséget
indította el, hanem új helyzetbe hozta a kozmoszt is, hiszen az már nincs
mindenestül a halál hatalmában. A halál vereséget szenvedett. Jézus győ
zelme a halálon eleven forrása lett a diakóniai munkának, hiszen ez
olyan területen folyik, ahol Krisztus győzelmet aratott. Ez nemcsak a
kozmosznak ad reménységet, hanem a diakóniának is, hiszen az „nem
hiábavaló az Ürban” . (I. m. 518. 1). A teremtett világ is és természetesen
az ember is kiszabadult a reménytelenségből és Krisztusban rá kellett
döbbennie arra, hogy el van kötelezve a világért, arra, hogy törődjék
embertársaival. Más szóval így is mondhatjuk: Krisztus diakóniája diakonosszá teszi az embert! Krisztus-követésünkből nem passzivitás vagy
elfordulás, megvetés következik, hanem éppen ellenkezőleg, teljes oda
adás, szolgálat és segítés a világért és a világban. Erre az evangéíikusságnak nemcsak most kellett volna felfigyelnie, hiszen az Ágostai hitval
lás 18. cikkében világosan megvallják őseink: „az emberi akaratnak van
annyi szabadsága, hogy becsületes világi életet tudjon folytatni és válasz
tani tudjon olyan dolgok közül, amelyek az értelem hatáskörébe tartoz
nak.” (Konkordia könyv I. k. 29. 1.) Pál is azt mondja római levelében,
hogy „a törvény cselekedete be van írva szívükbe” (Rm 2,15). A jó és
a rossz közötti különbséget emiatt a „szívünkbe írt törvény” miatt kell
tudnunk. Azokat a törvényeket, melyeket Isten a teremtett világba beépí
tett, az „értelemmel” , „józan ésszel” fel lehet fogni. Krisztus diakóniája
pedig arról győz meg bennünket, hogy a teremtett világért mi is felelő
sek vagyunk. Mi is — mert osztozunk ebben a világ minden emberével,
függetlenül attól, hogy keresztyén-e vagy valamelyik más világvallás kö
vetője, vagy ateista.
A felelősség számunkra azt jelenti, hogy Isten teremtő és fenntartó
munkájának áldásait — mint tálentumokat — „forgatásra” kaptuk. Azok
ról számot kell adnunk. A kevésről is, a többről is. Akinek az adatott,
annak a „kicsiny körben” elvégzett diakóniáról (család, gyülekezet, tár
sadalom) — akinek pedig több adatott, annak az egész emberiség érde
kében, az egész világ igazságos rendje érdekében végzett diakóniájáról
kell majd számot adnia. De együtt az egyház egészének feltétlenül az
egészért és a részekért egyaránt felelősen kell végeznie a szolgáló szere
tetek Ebben a tekintetben van az egyháznak egy mindennap újra e l
végzendő feladata: megvizsgálni, hogy a hitünk által munkálkodó szeretetünknek milyen újabb és újabb dimenziói nyílnak meg egyházban és
gyülekezetben, társadalomban és világméretekben.
A felelősség egyben azt is jelenti, hogy Isten az ő teremtett világá
nak védelmére is kötelez. A z ember nem teheti a teremtett világgal azt,
amit akar. Védelmeznie kell rendjét, igazságát, fennmaradását, előreha
ladását. Ez a „világért” való munkálkodás — passzív elfordulás helyett
aktív szolgálat — Krisztus-követésünkből folyik. Ma ez a védelem teszi
első helyre a világ békéjének megőrzését, azt a legnagyobb jót, melyet
Isten teremtő és fenntartó munkájának ajándékaként adni akar a világ
nak. A béke megőrzésének felelősségében találkozunk és osztozunk nem
hivő embertársainkkal is. Csak örülhetünk annak, hogy a teremtett világ
megvédelmezésében egyek lehetünk velük, hiszen ember-testvéreink, aki
kért mi is felelősek vagyunk, akiknek szolgálatára elkötelezettek vagyunk
hitünknél fogva.
Tudatosítsuk azt is, hogy amikor Isten teremtett világát védelmez
zük, a békéért küzdünk vállvetve másokkal, amikor a gonoszság letöré
sére fordítjuk erőnket és az igazságért harcolunk akár társadalmi, akár
gazdasági területen a világ minden embere számára, akkor tulajdönkép658

pen Isten maga végzi Jézus által, rajtunk keresztül munkáját a teremtett:
világ fenntartásáért. „Jézus diakóniája van a világ minden napja mögött.
Ebből az is világos, hogy ezek a keresztyének, akik a világ fennmaradá
sáért, békéjéért, az emberiség' életéért és fejlődéséért fáradoznak, azok
Jézus kozmikus diakóniájában vesznek részt. A kozmosz Ura rajtuk ke
resztül is végzi a világ gondozását és fennmaradásáért folyó munkáját.”
(Dr. Káldy Zoltán: I. m. 517. 1.) Ahol pedig Krisztus végzi munkáját, ott
nem lehet reménytelenség, csak reménységre való felszabadultság, nem
lehet halál és elmúlás, csak élet és békesség. Nem véletlen, hogy amikor
Jézus e világba jött, az angyalok így adták tudtul Isten akaratát: „e föl
dön békesség” , és amikor Jézus tanítványaitól búcsúzott ezt mondta: „bé
kességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek” . Amikor pe
dig feltámadott és először jelent meg tanítványai körében, a megszokott
módon köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
5.
Nem a világtól való elfordulás, hanem a világhoz való odatalálás
és odafordulás a keresztyén ember feladata. A lutheri reformáció ezzel
a tanításával világosan ellene mondott az abban a korban ajánlott ma
gatartásnak. „Elítélik azokat, akik az evangéliumi tökéletességet nem az
istenfélelemben és hitben, hanem a világi kötelességek elhagyásában ke
resik. Mert az evangélium a szív örökkévaló igazságát tanítja. Ezzel
azonban nem forgatja fel az állami vagy a családi élet rendjét; nagyon
is megköveteli, hogy azt Isten rendeléseként megtartsuk és a szeretetet ebben a rendben gyakoroljuk.” (Konkordia könyv I. kt. 28 Ip.) Is
ten gyermekeként csakis ebben a világban lehet élni. Nem lehet tökéle
tességre eljutni sem úgy, hogy a kolostor természetellenes, világtól elvo
nult életét éli valaki, sem úgy, hogy a világot — vagy annak egy ré
szét — akarja átformálni Jézus tanítása szerinti, az igével kormányzott
világgá.
Jézus a hegyi beszéd elején beszél a tanítványok életéről, arról, mi
ként kell Isten gyermekeként élni a világban. „ A lámpást sem azért
gyújtják meg, h o g y a véka alá, hanem, hogy a lámpatartóra tegyék és
akkor világít mindenkinek a házban.” (Mt 5.15) A z előbb vázolt próbál
kozások a véka alatti világítás próbálkozásai. „Belterjesen” , a hasonló„jók” között próbálja megvalósítani azt, amit a „bűnös világban” nem
lehet szerintük elérni. Pedig a véka nemcsak arra mutat, hogy „szűk
körben” , csak a „tiszták” között akar világítani, szeretetben szolgálni, ha
nem arra is, hogy amelyik lámpást vékával borítják le, az rövidesen el
is alszik. Elfogyasztja, feléli a bezárt oxigénkészletet és nincs tovább
már, ami táplálja az égést. Oxigén kell az égéshez, világításhoz. A v i
lág az Isten gyermeke számára az oxigén. Az a terület, ahol tág lehető
ségek adódnak nap mint nap arra, hogy „gyakorolja a szeretetet” , vilá 
gítson.
Í gy Isten teremtő és fenntartó munkájának ajándékai megmarad
nak Isten „jó teremtményének” . Ezek között éli a keresztyén ember Is
ten akaratának eleget téve életét, melyet az evangélium által Isten igaz
zá tett, megszabadított bűn és halál átkától, hogy felismerve Isten terem
tett világának jó rendjét, világot fenntartó gondviselésének nagyszerűsé
gét, önmagát megtagadva, a szív önkéntességével és természetességével
engedelmeskedjen a teremtői akaratnak.
Egyházunk mai életében Isten újra előhozta azt az igazságot, amit a
lutheri reformáció hitvallásaiban, tanításában és életvitelében a X V I.
szd.-ban igyekezett megvalósítani. Diakóniai teológiánk a diakónia szé
les dimenziójú értelmezését egészen a hitvallásaink alakján vallja meg
amikor társadalmi és politikai diakóniáról beszélünk. Am ikor az egyház
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vagy a keresztyén ember szolgálatát nem szűk körben, hanem világ
távlatban értjük és végezzük. Ha Istennek úgy tetszik, hogy szolgáló szeretetével teszi nyilvánvalóvá hatalmát és dicsőségét teremtett világában,
akkor a keresztyén embernek sem lehet nagyszerűbb istentisztelete, mint
az, hogy ebben a teremtett világban, ennek Istentől adott jó rendjében
„gyakorolja a szeretetet” , végzi a szolgálatot a világban a világért.
Tóth-Szöllős Mihály

Túlhaladott a házasság rendje?
A z emberiség történelmének egyetlen szakaszáról sem mondhatjuk
el, hogy abban a nemek egymáshoz való viszonya problémamentes lett
volna, ne képezte volna vita tárgyát. Minden kornak megvoltak a Nórái
és Karenina Annái is, akiknek volt bátorságuk széttörni megüresedett,
formálissá vált kereteket, s azoktól még saját tragédiájuk árán is meg
szabadulni. Am i napjainkban e téren új, az az, hogy a vita tárgya, mely
soha ilyen széles körű és szenvedélyes nem volt, nem általában a férfi
és nő kapcsolata, hanem maga a házasság intézménye. Ilyen élesen ve
tődik fel a kérdés: nem túlhaladott-e a házasság ősi rendje? Nem kell-e
valami korszerűbb, a modern ember számára megfelelőbb formát találni
a nemek együttélésére, az utódok létrehozására és felnevelésére?
Riasztó statisztikai adatok: a hetvenes években a családok felbom
lása elérte a csúcsot. 1977-ben az Egyesült Államokban egymillió válás
volt. Hazánk a válások terén világviszonylatban az előkelő harmadik
helyen áll. Európaszerte egyre népszerűtlenebbé válik a monogám há
zasság intézménye, ami a házasulási kedv csökkenésében mutatkozik
meg elsősorban. Svédországban húsz év alatt ötven százalékkal csökkent
a házasságkötések száma, a Szovjetunióban a húsz és negyven év közötti
férfiak és nők harminc százaléka nem él házasságban. Hazánkban 1978ban a halálozás és válás miatt megszűnt házasságok száma meghaladta a
megkötött házasságokét.
Szélsőséges vélemények és próbálkozások. „A házasság és család be
töltötte történelmi hivatását, utolsó napjait éli!” A házasság csak rövid
távon képzelhető el: házasság egy időre! Kétséges — vallják e felfogás
hívei, hogy férfi és nő között harmonikus kapcsolat egy életre szólóan
fenntartható. Ezért a házasfelek időről időre szabadon dönthetnek arról,
hogy a következő időszakban is együtt kívánnak-e maradni. Három fázis
lehetséges: az első, a még gyermek nélküli szakasz, a második a gyerme
kek közös nevelésének ideje, s végül a harmadik, amikor a gyermekek
már önállósultak. — Kísérleteznek az úgynevezett kommunákkal is:
olyan lakás és életközösség, ahol a gyermekeket együtt nevelik és sze
xuálisan is nagyobb a szabadság. Egy újtípusú nagycsalád gondolata van
emögött, ahol az összetartozást nem rokoni kötelék, hanem a személyes
vonzódás határozza meg.
De hogyan vélekednek az érdekeltek, a házasság előtt álló fiatalok?
Milyen elképzeléseik vannak nekik a házassággal kapcsolatban? Egy ré
szüket a derűs optimizmus, vagy inkább a naivitás jellemzi. A megkérde
zettek hetven százaléka — a válások magas száma ellenére is — bízik a
saját „boldog házasságában” ! Még akkor is, ha nincs határozott elkép
zelésük, mit értenek ez alatt. Akkor is, ha éppen rosszul sikerült házas660

Ságból vagy csonka családból jöttek. Egy másik óvatosabb vélemény így
hangzik: ha nem sikerül, legfeljebb elválunk!
Hogy a felvetett kérdéshez közelebb kerüljünk, vizsgáljuk meg, ha
csak vázlatosan is azokat a gazdasági és társadalmi változásokat, amelyek
korunk emberének életét, gondolkodását olyan gyökeresen megváltoz
tatták.
Az első, döntő változás az ipari társadalommal van kapcsolatban,
mely a régi, patriarchális nagycsaládok megszűnéséhez vezetett. A nagy
család gazdasági centrum volt: a termelés, a megtermelt javak feldolgo
zása és értékesítése mind a család tagjainak közreműködésével történt.
Család és munkahely egybeesett, ahol mindenkinek megvolt a maga he
lye és feladata, a családfő ezt mindenkinek kijelölte. Nem voltak magá
nyos öregek és unatkozó gyerekek, minden dolgos kézre szükség volt.
A családtagok nem egyszerűen csak érzelmileg kötődtek egymáshoz, ha
nem a közös érdek is komoly összetartó erő volt.
A másik nagy változást a házasságban, a családi életben a nők mun
kába állása, hivatásvállalása hozta. Most már nemcsak a férfi munka
helye van házon kívül, esetleg a lakóhelytől is távol, hanem az asszony
idejét, életét sem egyszerűen a háztartás, a gyermeknevelés tölti ki,
mindezt a ledolgozott munkaidőn túl kell elvégeznie. Természetesen ez a
két alapvető változás a konfliktusok, nehézségek egész sorát vonja maga
után, s tárja fel azokat a sebezhető pontokat, amelyek miatt sokszor tű
nik úgy, hogy a házasság régi formája, keretei használhatatlanná váltak,
s itt az ideje áttérni valami újra.
Mit válaszoljunk hát a számunkra sokfelől felvetett kérdésre: túlha
ladott e a házasság rendje?
Az első, amit nagyon válságosán látnunk kell, hogy a házasságot
azért nem lehet semmi mással felcserélni, helyette valami újat, korsze
rűbbet találni, mert az teremtési rend! Két embernek egymáshoz való
tartozása mindkettőjüket döntően, életre szólóan meghatározza! Lehet
egy idő után a partnert cserélni, új kapcsolatot kezdeni. Önmagunkat
azonban nem tudjuk kicserélni, múltunkat nem tudjuk meg nem történtté
tenni, s új kapcsolatainkba a régit is magunkkal visszük emlékeinkben,
tudat alatt és szenvedünk tőle. Ahogy Bergman mondatja el ezt a szörnyű
valóságot híres filmjében (Jelenetek egy házasságból) Mariannal egy
rossz álom kapcsán: „Veszélyes úton kell végigmennünk. Azt akarom,
hogy fogjátok a kezemet (a férj és a gyerekek), hogy egymásba tudjunk
kapaszkodni. De nem megy, nincsen kezem! Csúszom a puha homokban!
Nem tudok belétek kapaszkodni. Ott álltok fenn az úton és nem érlek el
benneteket!”
Férj és feleség, akik valaha egy testté lettek ketten a Teremtő aka
ratából — függetlenül attól, hogy ezt az akaratot felismerték vagy sem
— elszakadnak egymástól. És meglazul, megszakad a szülő—gyermek
kapcsolat is, megbomlik a család közössége is, amely egyedül képes vé
dettséget, egészséges fejlődést biztosítani a gyermeknek.
Azután azt is világosan kell látnunk, hogy társadalmunk is alap
vetően „házasságpárti” ! Államunk a X II. kongresszus határozatában hi
tet tett amellett, hogy a társadalom érdeke, a jó rend alapja a monogám
házasság, a két ember tartós kapcsolatára épülő rendezett családi élet.
„Társadalmunk legkisebb, de a jelen és jövő szempontjából döntő jelen
tőségű közössége a család. Nagy a szerepe a szocialista életmód formálá
sában, a fiataloknak az életre való felkészítésében, a különböző nemze
dékek összetartozásában.” S hogy mindez nem csupán ünnepélyes nyilat
kozat, arról humánus törvények, megvalósult, jól bevált rendelkezések
egész sora tanúskodik.
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Most már tegyük fel azt a kérdést, hogy mit kell tennünk azért, hogy
a házasság azzá váljon, ami a rendeltetése: két ember életre szóló, tar
talmas, érzelmileg gazdag kapcsolatává?
Először is reális látásra van szükségünk. Lukács Tibor írja: „Nem
igaz, hogy a házassággal kapcsolatban csődről kell beszélnünk. Egyfajta
házsságnál ig e n ... csak az bomlik fel, aminek bomlania kell!” Ha ezt
nem is vesszük szívesen tudomásul és mindent még kell tennünk azért,
hogy házasságok ne bomoljanak fel olyan könnyen és gyorsan, azt vilá
gosan kell látnunk, hogy sokat ezek közül a nagyon törékeny, korán fel
bomló házasságokból nem lett volna szabad megkötni! A zt is tudomásul
kell vennünk, hogy a régi házasságfelfogás és vele együtt sok minden más
is a múlté, ami azonban a házasság lényegét nem érinti. Ilyen például,
ami gyökeresen megváltozott korunkban, a nő tűrőképessége. Lukács T i
bor veti fel a kérdést: mikor veszi végre a férfi tudomásul a fejlődést
a házasságban? Mert korunkban is még a legtöbb házasság androcentrikus, férfiközpontú. S ez a házasságforma menthetetlenül a múlté! Ahol
még mindig ez a probléma: ki az úr a házban, ahol két ember között
hatalmi harc folyik, az a házasság nem időtálló!
Vegyük most már sorra azokat a jellemző vonásokat, amelyek az
egészséges, teherbíró és időtálló házasságban megtalálhatók. Partnerkap
csolat, a szó teljes és igazi értelmében. K ét egyenlő értékű ember szövet
kezik egymással teljes életközösségre. A z ember érzéki, érzelmi, akarati
és gondolkodó lény. Ebben az életközösségben mindegyik szférára egy
forma hangsúly kerül. Ha csak egyiket is figyelmen kívül hagyja egyik,
vagy másik fél, a házasság már sérülékennyé válik, megbomlik az egyen
súly. A „hozzáillő” mindezt magában foglalja, teljes emberségünket.
A házasság életfeladat. A házasságot sohasem szabad statikusan
szemlélni. Ahogy az élet mindig fejlődéssel, növekedéssel jár, változást
hoz magával, úgy tartozik hozzá a házasság természetéhez is ez a fejlő
dés, növekedés. A z első lépés, hogy elfogadom a másikat, igent mondok
neki, vállalom őt szeretettben. A második lépés, hogy segítem őt kibon
takozni, fejlődni, önmagára találni a házasságban. Vagyis nem a magam
képére formálni, olyanná alakítani őt, hogy nekem mindenben meg
feleljen, hanem miközben a másikat segítem, magam is formálódom, ala
kulok, hogy egyre inkább hozzáillő segítőtárssá váljak.
A házasság gyakorlópálya és nem harctér: a türelem, a szeretet és
a megbocsátás gyakorló területe. A házastársak partnerek és nem ellen
felek. Nem vagyunk egyformák, nem tudunk egymással azonosulni, ez
önmagunk feladása lenne. Máshogyan reagálunk eseményekre, másképp
vélekedünk dolgokról, ellentétek merülnek fel közöttünk, konfliktushely
zetekbe kerülünk. A partnerséghez játékszabályok tartoznak és szabályszerű küzdelem. Nem az a jó, teherbíró házasság, ahol teljes a „nézetazonosság”, hanem ahol mindig újra van megoldás, van egy feloldó szó,
lehetőség az újrakezdésre.
A házasság szeretetközösség. Döntőnek tartom, hogy hangsúlyozzuk
a házasság érzelmi szféráját. Fekete Gyula mutat erre rá a „Közös gon
dunk a család” című beszélgetésben (Teológia, 1980/2.). „Rosszul állunk a
házasságra nevelésben . .. az érzelmi nevelésünk rosszul működik. A sze
xuális felvilágosítással tévesztik össze!” Valóban így igaz! Miközben a
szexuális felvilágosítás és nevelés nagy hangsúlyt kap a fiatalok életében,
érzelmileg kiskorúak maradnak. Szégyellni való dolog az érzelmekről be
szélni. Másrészt — és ez is az igazsághoz tartozik — szüleik házasságában
sem mindig tapasztalják a szeretetet, gyöngédséget, egymás megbecsü
lését. Sőt: törvényszerű igazságként emlegetik: „a szerelem nem tart
örökké!” Beauvoir egyenesen azt állítja, hogy a házasság a szerelem
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vége. Theodor Bovet: „Alltag und Wunder in der Familie” című könyvé
ben így ír: „A z unalmas keresztyén házasságokból, melyekben az isteni
szeretet sápadt felebaráti szeretetté szürkül, a gyerekek a boldog po
gányságba”- menekülnek” . Ugyancsak Ő ír könyvében arról, hogy a meg
szürkült, megüresedett emberi kapcsolatokat mindig újra be kell kap
csolni Isten szeretetének áramkörébe, hogy abból feltöltekezzen, meg
újuljon. Ezt gyakorolhatjuk a magunk házaséletében, ezt élhetjük meg
a családban, erre irányíthatjuk azoknak a figyelmét, akik megüresedett
házasságukból más kapcsolatba próbálnak menekülni.
Befejezésül tegyük fel még egyszer a kérdést: túlhaladott a házasság
rendje? Válaszunk egyértelműen: nem! Korunkban minden eddiginél ki
élezettebben merülnek fel a házassággal kapcsolatos problémák, talán ar
ra is szükség van, hogy jobban odafigyeljünk rájuk. Mérei Ferenc pszi
chológus véleménye ezzel kapcsolatban: „A társas emberi együttélésre
jellemző feszültségekre, összecsapásokra, robbanásokra szükség van. Ez
által válik az élet valóban életté. Hozzátartozik az emberi együttéléshez.
Ugyanúgy, mint a család. Ez a társulási forma ugyanis nem kizárólag tár
sadalmi hanem legalább olyan mértékben természeti jelenség.” Mi ehhez
még azt tehetjük hozzá, hogy ez a problémákkal, feszültségekkel teli tár
sas kapcsolat Isten akaratából van és él, általa adott rend, hogy benne
akarata szerint éljünk. Feladatunk pedig az, hogy mindig újra átgondol
va és a meglevő kapcsolatot tartalommal megtöltve kiteljesítsük.
Keveháziné Czégényi Klára
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Theodor Bővet: Alltag und' Wunder in dér Familie.
Henrietté und Johannes Kuhn: Wir ztv ej.
Dr. Lukács Tibor: Szerelem, házasság család.
Teológia 1980/2. sz.
Hans. Joachim Thilo: Éhe ohne Norm?

Ernst Kasemann:

Isten királyi uralma
(A tübingeni újszövetségi professzornak az Egyházak Világtanácsa M elbourne-ben 1980. május 12—24-ig megtartott Világmisszió és Evangélizációs Konferenciáján elhangzott főelőadását az alábbiakban közöljük
a „Der Überblick” 1980)2. számában megjelent kissé rövidített változat
nyomán)
Keresztelő János is, Jézus is az Újszövetség szerint útjukat ezzel a
kiáltással kezdik: „Térjetek meg, mert egészen közel van már az Isten
országa.” Működésük alapmotívuma, hogy azt a végső időt hirdetik meg,
amikor Isten kilép elrejtettségéből és országát a földön mindenki előtt
nyilvánvalóvá teszi. Az autentikus evangéliumot ehhez az üzenethez kell
mérni.
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M it jelent Isten utolsó időkbeli királyi uralma?
A világ végét gyakran sóvárogták és gyakran féltek tőle. A z Isten
országa közelségéről szóló újszövetségi igehirdetés azt a zsidóságot fel
tételezi, melynek atyái 2Móz 15,18-ban vallották: ,,Az Úr uralkodik örök
kön örökké!” , Ézs 26,13-ban azonban a földi realitások között hitbeli
meggyőződésüket fenyegetve látták: „Urunk, Istenünk, más urak voltak
gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük.” A z egy igaz Isten és
azon hatalmasok közötti összeütközésben vagyunk, akik ezen a világon
vele vetélkednek, sőt győzedelmeskedni látszanak. Fel kell hát tenni a
kérdést, valójában kié a föld és kiéi a teremtmények. Keresztelő János is,
Jézus is ebbe a helyzetbe mondják válaszukat: „Térjetek meg, mert
egészen közel van már az Isten országa.” Mint az Űjszövetségben min
denütt, a „megtérés” nem a görög gondolkodásbeli változást, hanem a
héber visszafordulást jelenti. Am i feltételnek tűnik, az valójában a közel
jött ország ígéretének következménye, nem vezényszó, hanem meghívás.
Vissza lehet térni a reménységbe, mely elveszéssel fenyegetett, lehet Isten
jövőjével számolni és ezért a várakozók élére állni, a kétségbeesés he
lyett. Isten jön az ő földjéhez és az ő embereihez, akikről mint teremt
ményeiről nem mondott le.
Hivők gyülekezete formálódik a rebellisek között, akik teremtőjük
től megtagadták az engedelmességet. Ez az utolsó idő: Ahol Isten közel
jön és a jelen aión hatalmainak és erőinek területére betör, ott a föld
küzdőtér lesz, ott mindenki belekényszerül a saját léte és minden más
élet Ura körüli összeütközésbe. Isten és a bálványok — ez válik most a
világtörténelem döntő témájává, és senki sem tud semleges maradni.
Ezekkel a kijelentésekkel persze túllépjük Keresztelő János üzene
tét. Ö Izrael eljövendő bírájáról beszélt. Keresztsége a védelem jele kí
vánt lenni azok számára, akik az utolsó órában megújítják az Istennel
való szövetséget. Jézus számára ezzel szemben a bekösztönő királyi ura
lom alapvetően üdvtörténet, mely a boldogmondásokkal kezdődik, bo
csánatot hoz a bűnösöknek, segítséget a meggyötörteknek, szabadságot
a megkötözötteknek és hatalmas tettekkel rontja le az ördög munkáit.
Az ítélet számára csupán visszája a kegyelemnek, melyet lenéznek az
önigazak, és a teremtésen való démonikus erőszaktétel vége.
Két dolog különbözteti meg a Keresztelőtől és jellemzi az utolsó
idők evangéliumának hozóját: Isten királyi uralma nem csupán a kö
zeli jövőben várható. Inkább már el is kezdődött Jézus szavával és mű
vével. Az üdvösség pedig, ez a második, ahol a démoni hatalom meg
törik, nem korlátozódik többé alapvetően Izrael határaira. Kezdődik a v i
lág vége.
Krisztus országa
Egyik híres kijelentésében Origenes Jézust autobasileianak nevezte,
Isten személyesen megjelent királyi uralmának. Akármi legyen is az el
lenvetés ezzel szemben: Mindenesetre egész pontosan jelzi, hol válik el
egymástól Isten országának keresztyén képzete a zsidótól. Már a zsidó
ság hangsúlyozta, hogy a királynak a jövetele meghatározza az ural
máról szóló üzenetet, ez tehát nem csupán egy új struktúra. A z utolsó
idők országát, ha nem is általánosan, egy messiás fellépésével kapcsol
ták össze, akit természetesen általában csak előfutárnak, Izrael politikai
szabadítójának tekintettek. Keresztyén az az igehirdetés, hogy a Meg664

váltó, aki nem csak Izraelé vagy csak Izrael kegyeseié, hanem egyene
sen minden emberé, Jézusban testté lett és örökké közbenjáró és kinyi
latkoztató, Istennek mintegy a föld és teremtményei felé fordult arca.
Már utaltunk arra, hogy amint keresztyénség és zsidóság egymástól
elválik, úgy elválik egymástól itt az evangélium és világnézet vagy val
lásos utópia. Isten országa számunkra primér módon nem teória, ha
nem gyakorlat, éspedig nem olyan gyakorlat, melyben főként megvál
toztatott viszonyokról, új lehetőségekről és célokról van szó. Isten or
szága újszövetségi és keresztyén értelemben azt a gyakorlatot jelöli,
melyben a názáreti Jézus a mi Urunk és a vilá g Megváltója. A z első
parancsolat konkretizálódik. „Én, az Űr, vagyok a te Istened. N e le
gyen más istened rajtam kívül!” Ez nem a Sinairól, felhők közül hang
zik többé. Ez emberré lett, megfeszíttetett, feltámadt, a mennyei Atya
Fia és egyúttal az új Ádám. Mások őt hérosszá és saját akarásuk példa
képévé tehetik bár őt, humánus, szociális, politikai ideák úttörőjévé sti
lizálhatják. Ez nem megvetendő, számunkra azonban nem kielégítő. Mert
ő és egyedül ő a mi Urunk, „és nincsen üdvösség senki másban. ..” ,
amint Csel 4,12 lakonikusan mondja. Ö, egyedül ő választ el bennünket
minden bálványtól, melyeknek egyébként ki vagyunk szolgáltatva. Ami
vezényszóként hangzik, az ígéret: Nincs már szükséged arra, hogy más
isteneid legyenek rajtam kívül, hogy azokkal számolj, hogy azokat féld,
hogy nekik sarcot fizess. Ő megszabadít, amint Izraellel történt Egyip
tomban. Uralma szabad embereket támaszt és a szabadok testvériségét.
Krisztus országaként Isten királyi uralma, amint a földön kezdetét
vette, a Megfeszített országa, aki tanítványaival együtt kereszt alá áll.
Valójában csak azok szabadulnak meg általa és testvériségébe csak azok
nyernek befogadást, akik — a rajongóktól és az ideológusoktól eltérően
— nem kerülik ki a Golgotát. Nyugatnémetországban az én generációm
átélte, hogy megszabadul, mint Izrael Egyiptomból és a pusztán keresz
tülvezettetik, hogy végül egyházként is az aranyborjú előtt táncoljon.
Még mielőtt Jézus elindult volna útján, a kísértő a világ minden országát
és dicsőségét felkínálja neki, és a Názáretinek, neki magának is az el
ső parancsolat oltalma után nyúlva, védekeznie kell: „A z Urat, a te Is
tenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ez a „csak” vezet a kereszthez,
és ez a „csak” az, ahol elválnak egymástól az utak a keresztyénségen
belül is.
A mennyei ország királya továbbra is járja ennek a világnak az út
jait. Semmit sem értettünk meg belőle, ha téves helyen keressük és ha
hamis jelszavakkal hirdetjük. Mindig csak ott található meg, ahol meg
váltásra van szükség, Zsolt 107,10 szerint azoknál, „akik sötétség
ben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve.” Itt kell a
keresztyén tanítási és tanulási folyamatnak elkezdődnie, s naponként
folytatódnia, amint ugyanez a zsoltár a végén mondja: „A k i bölcs, je 
gyezze meg ezeket, és értse meg az Űr kegyelmes tetteit!” A szolgáló
a hatalom földi birtokosai közé lépett és szolgáit a zsarnokok és bál
ványok valóságába hívja, akik a teremtést tönkreteszik. Ő teszi ezt
azért, hogy kegyelmes tettei Rm 14,17 szerint itt az igazság, békesség és
a Szentlélekben való öröm országát megalapozzák.
Krisztus királyi uralmának műve
Nagyon különös az a válasz, amelyet Jézus Lk 13,32 szerint a Heródes gyilkossági terveiről szóló figyelmeztetésre ad: „Íme, ma és holnap
ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet.”
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Senki sem hagyhatja azonban figyelmen kívül, hogy evangéliumaink
mindig újra a megszállottak gyógyításáról szólnak, a Cselekedetek köny
ve ezt folytatja, és az Újszövetség levelei, de egészen sajátosan a Jele
nések könyve, a Feltámadott győzelmét a hatalmak és erők szolgaságá
ból való megváltásként ünnepük. Mindazokról van szó, akik a világot
éppenúgy gyötrik, mint minden egyes embert, tévútra vezetnek, ember
ségtől elidegenítenek, elbizakodottakat és kétségbeesetteket egyaránt baj
ba taszítanak.
Az antik világlátás nyelvét és nézeteit lehet túlhaladottként bírálni
és mitológiátalamtani. Bizonyára kell is, mert csak akkor fogjuk fel mai
életünk és jelen világunk realitását. Ez a realitás azonban mégsem ér
vényteleníti az őskeresztyénség tapasztalatait, hanem kiélezi. A fehér
ember jóléti társadalma nevethet a démonokon. De csak azért teheti ezt,
mert vakon, süketül, érzéketlenül és bután technikai sikereinek árnyé
kán nem tekint túl. A fel nem ismert és meg nem bánt bűn hegyei
saját területén és a széles világon is egyre magasabbra tornyosulnak.
Konformmá lett egyházaink kegyes szólamokkal támogatják a politiku
sok és gazdasági vezetők hivatali optimizmusát. A kényelmetlen kriti
kusokat, a rebellisekről nem is szólva, szinte istenkáromló módon bi
zalomra, reménységre, félelemnélküliségre és természetesen fegyelemre
szólítják, nehogy a fennálló hatalmi viszonyokat veszélyeztessék. Nem
akarják látni és hallani, hogy már rég ütött az óránk és rólunk van szó,
amikor lK o r 7,31 mondja: „e világ arculata elmúlik” .
Isten uralma és Krisztus országa közkeletű vélemény szerint meta
fizikai alakulatok, melyek a boldogok szigeteként a felhők fölött lebeg
nek és esetleg a templomokban és a privát épülésben van valami ke
resnivalójuk. Gyülekezeteink legtöbb tagja számára eretnekségnek tű
nik, hogy ezek a polgárt nem csupán örökölt törvények és rendek őr
zésére, s a felsőbbség iránti engedelmességre buzdítják, hogy a keresztyénségnek mindenütt erjesztő kovásznak és az elnyomottak hangjának,
kritikus lelkiismeretnek kellene lennie minden birtoklási vággyal, a föld
kifosztásával, teremtményein való erőszaktétellel, a jelenlegi status quo
rögzítésével szemben. 1Jn 5,19-ben ugyan ez áll: „Tudjuk, hogy az egész
világ gonoszságban van.” Mégis áthárítják a jó Istenre, intézze el ő, hi
szen a fehér ember területén azért mégsem állnak olyan rosszul a dol
gok, jólét és életélvezet érezhetően növekednek és a valóság iránti érzék,
a pénzt és sikert kivéve, ijesztően csökken, talán propagandával és de
magógiával is megfojtják. Naponta eltussolják, hogy földünk, lakói több
sége számára pokol, s csak kegyes frázisként hangoztatják, hogy Jn 1,5
szerint a világosság a sötétségben fénylik, Jézus a senkiföldjén halt
meg.
Mindezt vitatni kell, hogy tagadhassák, hogy az evangéliumnak vi
lágtávlatú politikai dimenziója van. Természetesen Jézus nem volt for
radalmár. Fellépésének azonban mégis forradalmi következményei vol
tak, és ezek elkerülhetetlenek voltak. Univerzális konfliktus veszi kez
detét ugyanis ott, ahol az akit 1 Tim 6,15 a Királyok Királyának és az
urak Urának nevez, bejelenti igényét teremtésére; ahol igazság és ámí
tás mindenegyes emberért harcol, a Megfeszített elragadja országát a
zsarnokoktól és bitorlóktól, s az ördög munkáit a földön szétrombolja.
Valójában erről van szó, amikor az Újszövetségben a démonok Krisz
tus tulajdonképpeni ellenségeiként jelennek meg, és ezért minden ke
resztyén szolgálatot legmélyebb értelmében egyfajta exorcizmuxnak, go
nosz lelkek kiűzésének kellene tekinteni. Isten Lelke a földön mindig
a démonok birodalomában uralkodik, amennyiben kihívja és legyőzi őket.

Nincs hitele annak a keresztyénségnek, mely hitet tesz Isten Leikéről,
de hatalmát és győzelmét nem viszi bele a mélységekbe és zugokba.
Földünknek mindenütt démontalanításra van szüksége. Isten jó teremté
se ugyanis ott jön létre és csak ott áll fenn, ahol a menny megnyílik
és a Lélek leereszkedik.
Túl sokáig foglalkoztunk azzal, hogy a keresztyénség, bensőségessé
és személyes (privát) üggyé váljék, hogy Isten Lelkét csak a gyülekezet
megszentelődésének erejévé tegyük, hogy magunkat és másokat az ideigvaló nyomorúságokban az örök élet boldogságára figyeléssel nyugtas
suk, hogy a minden fennálló ellenében való reménység és tiltakozás he
ves kiáltását 2Pt 3,12-ben még éppen el merjük suttogni: „Ű j eget és új
földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik” . A misszió
leginkább a lelkekre irányult. A diakónia gyengék és szenvedők irán
ti szeretet bizonysága volt. Alamizsnák jelentették a sarcot azért, hogy
jobban ment nekünk, mint sokaknak közelben és távolban. Mindez meg
testesítette a földi vándorút caritasát és eledelét. A z új föld álom ma
radt, a struktúrák változtatásán való fáradozást kívülállókra és több
nyire rajongókra hagyták. A halottak feltámadásáról szóló igehirdetés
ezért általában a halála utáni személyes továbbélésről szóló üzenet volt,
melyhez voltak ugyan sírkövek, de semmiféle, a polgári rendet veszélyez
tető győzelmi jel. A Lélek, aki Ézs 37 (helyesen: Ez 37. Ford.) szerint
megeleveníti a csontokat, és M t 5,6 boldogmondása, hogy az igazságra
éhezők és szomjazok már a földön megelégítettnek, az elesett Babilon
feletti — Jel 14,8; 18,2 — diadalhoz hasonlóan forradalmi fantáziának
tűntek. A Magnificatot, Lk l,51kk, anélkül imádkozták, hogy szavait
komolyan vették volna: „Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszór
ta azokat, akiknek gőgös a szívük indulata. Hatalmasokat döntött le
trónjukról és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és
bővelkedőket küldött el üres kézzel.”
Ennek mind radikálisan meg kell változnia, ha igaz az, hogy Jézus
Mt 12,28 szerint meg volt győződve arról, hogy Isten Leikével a démo
nokat űzi ki. A z elközelített mennyek országára való kifejezett hivat
kozással parancsolja tanítványainak Mt 10.8ban: „Gyógyítsatok meg be
tegeket, támasszatok fel halottakat, űzzetek ki ördögöket!” Művének ál
talunk kell folytatódnia. Időnknek messiási időnek kell maradnia. Nem
felejtjük el, hogy ő maga nem gyógyított meg és nem szabadított meg
mindenkit, aki hozzá jött; hogy egyáltalán nem kezdődött el vele a fö l
di paradicsom és hogy éppen cselekedetei vezettek keresztjéhez. Isten
uralma általa ért el a démonikus birodalomba, de ott nem jutott vég
érvényes és univerzális teljességre. Jézus jeleket tett arról, hogy Isten
országa közeljött, és hogy a harc a jelen aión hatalmaival és erőivel
elkezdődött. Nem többre, de nem is kevesebbre hívattunk. Már ez is
azt jelenti azonban, hogy nem hagyjuk békében a démonikus birodal
mat, hanem mindenütt támadjuk, mint a halottakból való feltámadás
tanúi, mint Isten Lelkének hordozói, aki uralmát nem osztja meg bál
ványokkal és aki eredetileg jó teremtését visszaszerzi magának, hogy
új ég ragyogjon az új földre.
Isten uralma és az egyház
Nem lehet komolyan kétségbevonni, hogy szavával és cselekvésé
vel Jézus Isten utolsó időkbeli uralma földi betörésének kezdetét látta,
és hogy tanítványai húsvét után naponta számoltak a világ végével. Ha
mindenekelőtt a régi Isten-népe helyreállítása volt is küldetésük látó667

mezejében, az István körüli sereg már világtávlatú misszióba fogott.
A z egyház zsidókból és pogányokból lett tanítványok serege. Aligha tu
datosítjuk elég gyakran, és talán nem is akarjuk igazában látni, meny
nyire összetett volt ez a folyamat és hány máig ható probléma vető
dött fel. Palesztinán kívül az első gyülekezeteknek általában nem hogy
szilárd, de átfogó kapcsolatuk sem volt egymással. A tanításban, élet
vitelben és szervezeti formában messzemenően alapítóiktól, később ván
dorprófétáktól és saját tanítóiktól függtek, úgyhogy a különbségek, sőt
ellentétek nem maradhattak el. Szent iratai csak a második és harmadik
generációnak voltak, s kérdéses, vajön mindannyian megengedhették-e
maguknak egy Ószövetség vagy legalábbis néhány könyve beszerzését.
Hitvallásokat és katechetikai tanításokat szóbelileg adtak tovább. Ezért
nem egyeznek meg az eucharisztikus szövegek, az Úrtól tanult imád
ság megfogalmazásai, s eltérnek egymástól a húsvéti tudósítások és a
nagy evangélium hagyománya is. Ez olyan konfliktusokhoz vezetett, me
lyek közepette már az őskeresztyén közösség is széteséssel fenyegetett.
Legalább két fronton már akkor sem jutottak végérvényes teológiai
megértésre: A tórához hű és a mózesi törvénytől magukat szabadnak ér
ző keresztyének az apostoli zsinat ellenére és az antiochiai vita óta el
lentéteiket ténylegesen nem tudták legyűrni, hanem egyre élezték azo
kat. A világ végének kezdeti, izzó, közeli időre való várása sem aludt
ki ugyan sohasem teljesen, mégis belső egyházi szakadásokhoz veze
tett: Míg 2Pt szerint egész gyülekezetek tévelyegnek hitükben, mert Jé
zus várt jövetele elmarad, IThess 4,13kk szerint a keresztyének az el
hunytak miatt aggódnak és a Zsidókhoz írt levél szerint az elfáradt re
ménység bénulást okoz Jézus követésében, emellett még két másik ten
dencia is van. Egy 2Tim 2,18-ban tanúsított és bizonyára már lK o r 15ben is feltételezett rajongás a keresztségben a feltámadás elő vételezé
sét látja, és a halálra csak úgy tekint, hogy ott válik meg földi hüvelyé
től a mennyei lényeg. A z egyházi többség azonban hozzálát, hogy sajá
tos erkölcsű, és mérvadó hivatalok vezetése alatt álló új vallásként ren
dezkedjék be a földön, míg Isten kinyilatkoztatja mennyei országát.
A teológiai megközelítések pluralitása az őskeresztyénségben, ami az
Űjszövetségben tükröződik, kézenfekvő. Ennek megfelel azonban a ke
resztyén közösség pluriformitása már az első században, s ez olykor
még a dialógust is kizárta, és nem lehet idealisztikusan a konciliaritás
címszavával enyhíteni.
Ezeknek a tényeknek tárgyi jelentősége van még számunkra. He
lyesen értelmezve, teológiai felismeréseket tesznek lehetővé és követel
nek meg a keresztyénség mai helyzete számára. A z Una Sanctáról való
hitvallást egyedül az Űr felől lehet megalapozni, aki mindenkiért meg
halt, mindenkit bocsánatába hív, a beteget és a haldoklót is felhasz
nálja szolgálatára, Leikével a különbözőt egyesíti, a még kegyességé
ben is külön útra törekvőt megítéli és a megtérés parancsával szembe
síti. Empirikusan konstatálható teológiai és szervezeti egység sohasem
létezett az egyházban. A megtérés ezzel szemben minden időben nem
csak az egyes hivő, hanem nem kevésbé minden felekezet és keresztyén
közösség számára elengedhetetlen. A megtérés nélküli egyházak félreis
merik valóságukat és megtagadják az Urat, akinek értük is meg kellett
halnia. Ezek nem maradnak a kereszt alatt, ahol mindannyiunk bűne
lelepleződik, és ahol emberségünkkel mi is megfeszíttetünk. A keresztyén
egyház, mely a földön mindig csak teológiailag és szérvezetileg pluriform
és sokszor egymással szembenálló egyes egyházak alakjában létezett,
már csak ezért sem azonosítható egyszerűen Isten uralmával. Ahol új

eget és földet várnak, ott sóvárogva és szenvedélyesen lehet és kell a
mélységesen megújult keresztyén egyház után törekedni, éspedig min
denki a maga helyén, és ellentétben a kegyes öndicsőítéssel vagy éppen
a saját közösség bálványozásával. Az eljövendő Urat sohasem pótolják
már meglevő intézmények, Szentlelkét sohasem teszi feleslegessé a mi
vallási tradíciónk.
Amennyiben földi helyünk a kereszt alatti helyzet marad és Isten
uralma , ebben az időben nem választható el a megfeszített Krisztustól,
minden egyház és hivő a legjobb esetben jele és eszköze az eljövendő
végső időnek és annak a beteljesedésnek, melyben egyedül Isten ural
kodik a világon, konkurrensei és ellenségei pedig elpusztulnak. E vég
jeleinek és eszközeinek kell persze lenniük, ha Istent nem szabad szavahihetetlenként káromolniuk. Ilyen feladat felől nézve az a pluriformitás, mely nélkül sohasem volt keresztyén ökumené, pozitív vonást is
kap: Ha Isten jön hozzánk, senki sem távozik üresen és senki sem ment
heti fel magát a szolgálat alól. A közös Úrnak mindenki a maga helyén,
személyesen reá jellemző tanúságtétellel tartozik, saját nyelvével, sa
ját felismeréséből és tradíciójából, sohasem arra méltóan és képesen,
hogy kiérdemelje üdvösségét, mindig abban a helyzetben, hogy Isten
üdvösségét törékeny eszközként a maga módján adja másoknak tovább,
és az ő erejével ellenállva a démonikus erőknek. Az Űjszövetségben
még nincs meg az, amit mi „laikusnak” nevezünk, hanem Isten népé
nek csak papi tagjai vannak. A jelen való Krisztus Lelke igényli földi
testének végtelenül sok és különböző funkcióját, hogy világunk min
den helyére odanyomuljon, ökumenikus szolidaritást teremtsen. Isten
nem uniformizál. Országa az egyenlőtlenek szolidaritását hozza létre,
mert Krisztus mindenkiért meghalt és szolgálatában mindenkit hasz
nálni tud.
Isten uralma ma
A keresztyénség nem atyái által hátrahagyott konzervekből él, és
még nem az üdvözültek tökéletességében. A ma valóságába helyeztetett,
melynek világtávlatú dimenzióját nem szabad provinciális, nemzeti,,
kulturális, faji értelemben leszűkíteni. A lehetőségek és szükségszerű
ségek, az ajándékok és szolgálatok leírt gazdagságára való tekintet nél
kül kérdezzük befejezésül: M i szükséges ma ökumenikus szempontból?
Három ajánlatot kapunk az Újszövetségtől, melyeket el nem hárítha
tunk, és jelszószerűen vigyünk magunkkal most. „Hirdessétek az evan
géliumot minden teremtménynek” , halljuk Mk 16,15-ben. Nem létezik
Isten királyi uralma puszta teóriaként vagy pusztán kegyes lelkek misz
tikus közösségeként. Csak úgy létezik, mint az evangélium rohama az
egész világra és minden egyes teremtmény javára. A szeretetet meg kell
mondani, a bűnt kifejezetten megbocsátani, az áldást kikönyörögni és
közölni, a szabadulást pedig meghirdetni. Meg kell tapasztalnom, hogy
valóban rólam is szó van, Isten rajtam és általam személyesen cseleked
ni akar, és a földnek meg kell hallania valódi Urának hangját, úgy mint
ígéretet, igényt és ítéletet. A kegyelem minden csodája csak az ige hall
gatójának válik hihetővé és láthatóvá. Néven szólítottalak kell lennie
az embernek ahhoz, hogy lehessen valami az ő dicsőségére, és ma az
evangélium a keresztyénséget úgy határozza meg, mint Jézus Krisztus
ellenállási mozgalmát a bálványok hatalmával és a teremtés megrontóival szemben.
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Isten királyi uralma láthatóan megjelenik ott, ahol Jézus asztalá
nak örömvacsorájához hívnak. Ez persze csak akkor történik- meg, ha
■itt mindenkinek helye van, akiket az evangélium Urukhoz hív. A Meg
feszített kiszolgáltatta magát az istenteleneknek, megtűrte magát Judást vendégei között, Mt 8,11 szerint ígérte, hogy napkeletről és nap
nyugatról sokan ünnepelni fogják a pátriárkákkal együtt a teljességre
jutottak vacsoráját, a rászorulókat pedig testvériséggel és ellenségeik
közepette a megbékéltek szabadságával ajándékozza meg. lK o r 11,27 kk
szerint egyedül a Krisztus testében való közösség korlátozása vagy meg
tagadása tesz méltatlanná az úrvacsorára. Éppen itt válaszfalakat fel
állítani azt jelenti, hogy a mennyet nem hagyjuk nyitva a bűnösök és
Jézus minden tanítványa előtt, a kizárólagos kegyesek vagy vallásos in
tézmények zárt társadalmának' gettójába megyünk, amikor pedig a ke
reszten az egész világ számára az üdvösség és ökumenikus nyitottság
alapja vettetett meg. Úr marad Jézus az ő vacsoráján?
A z ökumenikus nyitottság a másikban észreveszi Jézus testvérét
és éppen ezért nyitottság a másik ember iránt. Keresztyének így nem
tudják semlegesen vagy hallgatva szemlélni azt az iszonyatos embertelen
séget, mely a földet pokollá változtatja. Korccsá teszik az evangéliumot,
ahol lelket és testet, üdvösséget és a reménytelenek földi segítségét kü
lönválasztják, a szabadságot csak a mennyre tartogatják, és ezzel az
evangéliumot a kizsákmányoltak, megkínzottak és az erőszak áldozatai
nak ópiumává hamisítják. Az erőszakmentesség ideológiája képmutató,
ha nem a zsarnokok, hanem áldozataik ellen fordul. Ráadásul babona
is, ha többet kíván egyesektől és csoportoktól, mint a lehetséges erőszak
nélküliség. Erőszakmentes terek ugyanis földünkön még sohasem vol
tak, és ma egy világméretű osztályharc tanúi vagyunk, melyben jóléti
társadalmak gátlástalan birtoklási vágyukkal, s minden tudományos és
technikai képességükkel kiváltságaikat védelmezik, és ezért egész kon
tinenseknek kell fizetniük és elvérezniük. Túl sokáig paktáltak a régi
egyházak a hatalmasokkal és támaszkodtak a polgári középrétegre, az
átkozottak kiáltását világunkban ezzel szemben nem akarták meghalla
ni vagy éppen meg is vetették. Isten királyi uralma ma Zsolt 12,6-tal
hirdeti: „Most már fölkelek, mondja az Ür, a nyomorultak elnyomása, a
szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok annak, aki arra vágyó
dik.” Útra kelünk-e ezzel az Úrral?
Németből fordította: Reuss András

„Minden egész

eltörött”

Madách-tanulmány
A z amerikai Cleveland magyar parkjában — Hungarian Garden —
egymás mellett látható Madách Imre és A dy Endre szobra. E két nagy
költőnknek sem térben, sem időben nem lehetett egymáshoz sok közük.
De egy alig ismert és nem igen emlegetett Ady-vers mégis arról győz
meg, hogy életszemléletben igenis van közük egymáshoz.
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Kocsiút az éjszakában
Milyen csonka ma a hold,
Az éj milyen sivatag néma.
Milyen szomorú vagyok én ma.
Milyen csonka ma a hold.
Minden
Minden
Minden
Minden

egész eltörött,
láng csak részekben lobban;
szerelem darabokban,
egész eltörött.

Fut velem egy rossz szekér,
Utána mintha jajszó szállna.
Félig mély csönd és félig lárma,
Fut velem egy rossz szekér.
Ez az Ady-vers megdöbbentően madáchi hangvételű:
Milyen csonka ma a hold ...
Minden láng csak részekben lobban;
Minden szerelem darabokban.
Minden Egész eltörött.
E misztikus látomást az a tudat alatti tudat sugallta Ady-ban, hogy
Isten az életet hiánytalan egészként, csonkítatlan teljességben adta. De
ez a teljesség az ember kezén, bűne miatt széttöredezett. A mindenkori
Ádámnak és Évájának az a tragédiája, minden szenvedése, nyomorúsága
abban van, hogy maximalista ősvággyal a mindent, a teljességet, az Egé
szet akarja, de soha nem éri el, mert minden Egész eltörött s azóta
minden csak szétesett töredékeiben, részeiben található és ragadható
meg. Ezért nincs soha, sehol, senkinek teljes öröme, teljes ereje, teljes
tudása, teljes boldogsága. Idehangzik Pál apostol szava: „...ré s z szerint
van bennünk az is m e r e t...” A z új fordítás, helyesen: „...töredékes az
ismeretünk. . . ”
A továbbiakban megkíséreljük a madáchi dráma egyik főmondani
valóját A dy idézett verssora fonalán megszólaltatni. Ádám a Tragédia
minden fejezetében csalódik, de nem azért, mert kitűzött célját nem érte
el, hanem azért, mert mikor elérte, rájön, hogy nem ezt akarta, hanem
valami mást, többet, a nagybetűs Egészet akarta.
Madách főművének mindjárt az ötödik sorában az angyalok kara így
dicsőíti Istent: „Ő az erő, tudás, öröm egésze” . Madách szerint ez a há
rom: erő-tudás-öröm együtt = a teljesség, a nagy Egész. Ez a háromság
alkotta teljesség végigvonul az egész művön. Olthatatlan vággyal ennek
veti utána magát az ember, a mindenkori Ádám és Éva. És ez az, amit
sohasem ér el, mert minden Egész eltörött. Figyeljük ezt meg a dráma
néhány fejezetén.
3.
szín. A Paradicsomból bűne miatt kiűzött ember megszólal s szinte
látjuk, hogy kezével nagy kört kanyarít:
Ez az enyém . . . Bírok vele.
Megvédem azt a kártékony vadaktól
És kényszerítem nékem term eni. . . ”
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Milyen jellemző: Ádám első szava a bírásvágy, az én önzése. Nem
veszi észre, hogy ezzel máris elkülönült a többi Ádámtól, megásta az
első szakadékot ember és ember közé. Csírakép itt van a történelem
minden véres határvitája, kártékony fajgyűlölete, soviniszta nacionaliz
musa. Megvédem azt a kártevő vadaktól.” Ádám majd rájön, hogy még
a krumplibogárral sem bír igazán. — „Kényszerítem nékem termeni.”
Hányszor kell majd megtapasztalnia a 127. zsoltár igazát: „ ...H iá b a
keltek korán és feküsztök későn. De akit az Úr szeret, annak álmában
is ád eleget. . . ”
Éva is megszólal és milyen magabiztosan:
„Én meg majd lugost csinálok, éppen olyat,
Mint az előbbi s így közénk varázslom
A vesztett É dent. . . ”
Mennyi kudarc, csalódás okozója lett ez a sokszor ismétlődő nagy
szándék: saját erőből paradicsomot varázsolni a földre. Aztán hová lett
a magabiztos nagy szándék? Néhány sorral alább már az első csalódás
hangzik Ádám ajkán:
„Hiú törekvés, dőre nagyravágy,
Ha képzetem magasb körökbe von,
A z éhség kényszerít hunyászkodottan
Leszállni ismét a tiprott anyaghoz . . . ”
4.
szín. A z egyiptomi fáraók nagyratörő világa ez. Ádám-fáraó Isten
riválisa akar lenni: „Erősebb lett az ember, mint az Isten . . . ” Mégis,
mindjárt a szín elején egy magába roskadt fáraó-Ádámot „vigasztal”
Lucifer gúnyosan:
„Felséges úr, aggódva kérdi néped,
M ely elvérezni boldog lenne érted:
Mi az, mi a nagy fáraót
Nem hagyja trónja vánkosán pihenni?
... Midőn már úgyis a széles világon
Minden dicsőség, uralom tiéd
S a kéj, mit ember elviselni bír.
Száz tartomány bő kincse mond urának,
S édes gyümölcsöt csak neked n övel... ?”
S a mindenható, mindentbíró fáraó nyafogva válaszol:
„Mind ennek nincsen szümre ingere . . . ”
Lám, valami hiányzik, valami más, több kellene.
Aztán a rabszolga sátornyi legyezője alól kitekint magaépítette piramisokra és vigasztalni próbálja magát, így:
„De itt e müvei, melyet alkotok,
Azt tartom, hogy megleltem az utat,
Mely a valódi nagysághoz vezet.
Évezredekre hirdeti nevem,
Nincs földindulás, nincs vész, mely ledöntse,
Erősebb lett az ember, mint az Isten.”
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A fáraók piramisai, az abszolút maradandóság igényével épültek.
A tudomány, a geometria, építőművészet legtökéletesebb remekei. De
milyen jellem ző: a piramis sírnak készült, óriási koporsó. A megcsodált
piramisokban felismerhetetlenné aszott múmiák kuporognak. S mikor
a dicsekvő fáraót megkérdezi Lucifer:
„Óh, fáraó, mégis, boldog vagy-é
E képzeletben? Tedd kezed szívedre” ,
a piramis ura, százezrek ura szomorúan válaszol: „Nem én. Ű rt érzek,
mondhatatlan űrt,” és rezignált csalódottsággal hozzáteszi:
„E mű meg álljon bevégzetlenül,
Intő rom annak, aki nagyra tör.
Erőnk s gyengénknek nagy kérdőjele” .
Aztán megrázza magát és azt kéri Lucifertől:
„És mégis: egy vágy ver f e l ...
Hagyj vetnem egy merész pillanatot
Előre, pár ezredév utánra:
Mi lesz híremből? ... ”
Fáraó fenn ül trónja magasán, újonnan szerzett asszonyával. E kérdésére Lucifertől bizonnyal dicsőítő ódát vár jövőjéről. És Lucifer? A
világirodalom egyik leggyönyörűbb, józanító tirádája hangzik gúnyos
ajkán:
„Am íg csókolódtok,
Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpül?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy századévben már néhány könyök.
Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved.
Kéjkertjeidben a sakál üvölt,
A pusztán koldus szolganép tanyáz.
S mindezt nem mennyrázó fergeteg,
Nem bömbölő földindulás cselekszi,
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg.”
„Rettentő kép” — sóhajt fáraó. Lucifer gúnyos vigasztalásával zárul a
történet:
„ ... Ne féj, csak szellemed vesz,...
De tested megmarad, mint múmia,
Torz arculattal, melyről elmosódott
Az írás: szolga volt-e, vagy parancsolt.”
Minden Egész eltörött — a dicsőségben is, a hatalomban is.
6. szín: Róma. Ez a hatalmas világbirodalom abba pusztult bele, hogy
Ádámjai és Évái a teljes örömöt és hiánytalan boldogságot keresik, de
ezt abban vélik megtalálni, hogy „panem et circenses” , mai szóval:
eszem-iszom és szórakozás, ez elég a teljes boldogsághoz.
Ádám Rómában igazán eléri kitűzött célját. Mindent megkap, amit
keresett: kaja, sex, rafinált élvezetek. Évával együtt csömörig habszolják
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mindezeket. De a tömény hedoné közben ilyesmik hangzanak: a körül udvarolt Éva kesernyésen mondja: „örü ljön aki él, vagy hogyha nem
tud örülni, legalább kacagjon. „Kacagj Bajazzo’,, — kacag is, kényszeredetten, de ez minden csak nem igazi öröm.” Telhetetlen gyönyörre
vágyói” , mondja Hippia, de csak egy „elszakadt részét bírod megtalálni.”
Aztán ismét Éva szól:
„Legédesebb percünkbe is vegyül
Egy cseppje a mondhatatlan fájdalomnak” .
Ádám zárószava a vélt örömfejezet végén:
„Mást is kér a lélek,
Mint dagadó párnákon renyhe kéjek.”
A z öröm teljessége széttörött s Ádám mindenkori kísértése az, hogy
törmelék, vagy torz, vélt örömök után fut, boldogtalanul, Évával együtt.
7. A konstantinápolyi-bizanci szín minden eddiginél megdöbbentőb
ben mutatja, hogy az ember kezén hogyan töredezik szét, torzul el a
legszentebb teljesség, a hit egésze is. A Tragédiának ez a súlyos fejezete
azt mutatja meg: hogyan lesz a hitből babona, vagy véres fanatizmus
és a szeretet hogyan fajulhat vérszomjas gyűlöletté. Ebben a színben
szőrszálhasogató hitviták folynak, egy „ i” betű miatt egymást verik fejbe
a bibliával. A z egyház feje, a pátriarcha hóhéri kegyetlenséggel arra
biztatja a kereszteshadak vezérét, Tankréd-Ádámot:
„ . .. hogyha a kereszt vitézi vagytok,
Miért kerestek messzi szerecsent?
Itt a veszélyesb ellen. Fel tehát,
Fel, falvaikra, irtsátok ki őket,
Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket.”
Eretnekégetések lángjaitól piros az ég alja. A keresztesek harca Krisztus
szent sírjáért folyik, de az a sír üres, hiszen Krisztus feltámadt belőle.
Lucifer ajkáról hallunk ítéletes szavakat arról, hogy’ töredezhet szét,
-és torzulhat el a legszentebb teljesség:
„Lám, lám, mivé silányult a nagy eszme,
Melyért a cirkusz vértanúi haltak ...
A szent tanok, —
Épp a szent tan mindig átkotok,
Ha véletlen reá bukkantatok:
Mert addig csűritek, hegyezitek,
Hasogatjátok, élesítitek,
8. szín. Prágában vagyunk. A Habsburgok világa ez, ahol a tudós
Kepler-Ádám első szava Rudolf császárhoz: „Meglesz uram, amint pa
ra n cso lod ...” Ádám ebben a színben is eléri célját, a tudás akkori
maximumát. Ahogy mondja:
„Nékem nem kell semmi a világon,
Csak az ég s tündöklő csillaga,
Csak a szférák titkos harmóniája ...
Oh tárd ki, tárd ki végtelen nagy ég
Rejtélyes és szent könyvedet előttem.
Te örökös v a g y . . . ”
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És az ég kitárta sok-sok titkát. Kepler-Ádám olyan kiemelkedő csilla
gász, hogy sok tétele ma is helytálló. Könyvet írt a holdra repülésről.
Jelszava: „Hagyj tudnom m in d e n t...” Szívrázó tragédiája azonban, hogy
költséges felesége kedvéért prostituálja szent szerelmét, a tudományt.
A császár és léha udvaroncok parancsára pénzért babonás horoszkópokat
kénytelen csinálni. Szinte sírva vallja:

-

„Elárulom tudásomat miattad,
Megfertőztem, midőn haszontalan
Időjóslást, horoszkópot csinálok.
Eltitkolom, mit lelkem felfogott
És hirdetem, mi jól tudom, hamis.
Pirulnom kell, mert rosszabb levék,
Mint a szibillák, kik hívének abban,
Amit jósoltak, míg én nem hiszek.”

Minden Egész eltörött, a tudományban is.
A kor legnagyobb tudósa, Kepler, a második prágai színben keserű,
kiábrándult szavakat mond pl. a pedagógiáról:
„Nem oktatom, csak idomítom őket” ; a filozófiáról:
„A bölcselet csupán költészete azoknak.
Mikről még nincsen fogalmunk” ; a művészetről:
„A művészetnek az legfőbb tökélye,
Ha úgy elbu, hogy észre nem veszik.”
Tanítványát pedig arra biztatja:
„Fogd e sárgult pergamenteket,
E fóliánsokat, miken penész ül,
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik
Saját lábunkon a járást velünk
És megkímélnek a gondolkodástól” .
9.
szín. Párizs, Ádám itt Danton. Ünnepelt népvezér, brilliáns szónok,
kisujja mozdulatával dönthet élet és halál felett. A szín gyönyörű jel
szóval kezdődik: „Egyenlőség, testvériség, szabadság” . De Danton utolsó
mondata, ahogy fejét hóhérbárd alá hajtja: „Bakó, ügyes légy, órjást
vesztesz el” . A z Egész a hatalomban is eltörött. Ezért nem, nőhetnek a
fák az égig. Nincs, nem lehet mindenható ember, csak részhatalma lehet
a leghatalmasabbnak is.
11.
szín. London. A kezdődő kapitalizmus és szabadverseny világa. .
A szín elején Ádám boldog, kiteljesedve érzi életét. Lelkesedve szavalja:
„Ez az, ez az, miért mindig epedtem.
Pályám mindeddig tömkeleg vala.
Az élet áll most teljesen előttem,
Mi szép, mi buzdító versenydala.”
De aztán hamar jönnek a kiábrándító negatívumok. Dagadt erszényű gyárosok, séta közben, könnyed csevegésben konzultálnak, hogyan
lehetne dolgozóikat megzabolázni? Bércsökkentéssel, erősebb befogással?
Lázongó munkások. Egyiket ép akasztani viszik. Minden eladó: tudo
mány, művészet, erkölcs.
S Ádám ismét keserűen kifakad:

„Ismét csalódtam, azt hivém elég
Ledönteni a múlt rémeit
S szabad versenyt szerezni az erőknek.
Kilöktem a gépből egy főcsavart,
Mely összetartá, a kegyeletet
S pótolni elmulasztóm erősbbel...
Kutyáknak harca ez egy konc fe le tt. . . ”
Aztán jön a jelenetet záró megdöbbentő haláltánc:
A bábjátékos:
„Én a komédiát lejátsztam,
Mulattattam, de nem mulattam.”
A gyáros:
„Kincsem nem nyújta boldogságot,
Most ingyen nyugalmat találok.”
A dáma:
„ A mámor elszállt, a festék lement,
Itt oly hideg van, jobb-e odalent?”
A tudós:
„Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk,
S most a valónál mind elámulunk.”
Csupa fájó bevallása annak, hogy minden Egész eltörött s Ádám,
Éva csak töredékek, sőt törmelékek között kotorász.
12. szín. Falanszter. A z elején ismét lelkes szavak hangzanak:
„Mostmár egész föld a széles haza,
Közcél felé társ már minden ember.”
S mikor a Falanszter tudósa azt kérdezi: „M ely szakmához tartoztok
sajátlag” , — Ádám maximalista mindent-akarására jellemzően felel:
„M i a tudvágyat szakhoz nem kötők,
Átpillantását vágyjuk az egésznek."
De aztán a vágyott minden, az Egész helyett hamarosan az elzsugorodás, csüggesztő, leverő példáit látjuk. Nem az élet kiteljesedése kö
vetkezik, hanem beszűkülése, elembertelenedés. Luther kazánfűtő, M i
chelangelo széklábat farag. Világnagyságok szelleme takaréklángra csa
varva. Rab Zsuzsa mai modern költő verse jut eszünkbe:
„Rakéták és lokátorok,
Felhőkig érő városok,
De alattuk a bánat
Régimódi sötét kendőben vánszorog” .
13. szín. Az Űrjelenet. Ebből elég két jellemző mondat: Ádám első
szavával azt kérdezi: „Őrjöngő röptűnk, mondd, hová vezet?” Erre a jog
gal aggodalmas kérdésre kapott-e megnyugtató választ azóta is az embe
riség? Ádám magába roskadtan tér vissza a földre. Aztán márványba
kívánkozó szavakkal törődik bele abba, hogy a teljességet nem tudja
birtokba venni, sem itt, sem ott.
„ A célt, tudom, még százszor el nem érem,
A cél voltakép mi is?
A cél halál, az élet küzdelem
S az ember célja e küzdés maga.”
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14.
szín. A z eszkimó jelenet. A z elállatiasodás' szörnyű világa ez.
Itt már annyira széttöredezett a Teljesség Egésze, hogy csak egy cél
maradt: „Legyen több fóka és kevesebb ember.”
Mit mondhat mindez nekünk, ma? A z ember tragédiáját nem lehet
páholy hűvös distanciájából olvasni, vagy nézni. Valamennyiünk szemé
lyes ügyéről van itt szó.
Mikor Madách ezt a kolosszális művet írta, akkor nem teológiai
művet, vagy áhítatos könyvet írt, hanem drámát. De hogy igei fogantatású mű, abból talán sikerült valamit megéreztetnünk. A z ember tragé
diájának három kulcsmondata van, amelyek meghatározzák az egész mű
eszmei mondanivalóját. Az egyik az elején: az Úr:
„Ádám, Ádám elhagytál engemet,
Elhagylak én is, lásd mit érsz magadban.”
Nos, Ádám megtapasztalja, keserves bukdácsolásokban, hogy mit
ér Isten nélkül — magában. A másik kulcsmondat az Űr előtt megaláz
kodott s térdreroskadt Ádám aikán hangzik:
„uram, legyőztél, im porban vagyok,
Nélküled, ellened hiába vívok,
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.”
A harmadik az Űr válasza:
„Emelkedjél Ádám, ne légy levert,
Midőn látod, kegyembe veszlek újra.”
„Ezért lehet túlzás és beleerőltetés nélkül állítani, hogy A z ember tra
gédiája a bibliai tékozló fiú történetének irodalmi kommentárja. A té
kozló fiú szűknek érzi az atyai ház szabadságát, kevésnek az örömét.
Elindul hát a vélt teljes szabadság, teljes öröm, az élet vágyott Egésze
megszerzésére. Aztán disznóvályúvá szűkült életformában jön rá, hogy
minden Egész eltörött.
Madách megmutatja a teljes élet széttöredezettségének tragikumát.
De felvillantja a visszatalálás, a teljesség megtalálásának útját is. Luci
fer a mű végén, utolsó kísérletként a peccatum originale klasszikus
megfogalmazásával igyekszik Évát elcsüggeszteni:
„Fiad Édenben is bűnben fogamzott,
Ez hoz földedre minden bűnt s nyomort” ,
tehát — sugallja Lucifer: nem érdemes élni. S akkor Éva — csodálatos —
kimondja a protoevangéliomot:
„Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, aki eltörüli,
Testvériséget hozván a világba.”
A költő itt egyértelműen Jézusra utal. E sorok közül joggal kihall
hatjuk olyan igék átcsengését, mint János 1, 16: „A z Ö teljességéből
(pléróma) kaptunk kegyelmet kegyelemre” . Vagy Kolossá 2,9: „Őbenne
lakozik a teljesség. —
A z ember tragédiája, ez a világirodalmi magyar csúcsmű arra moz
díthat bennünket, hogy ne töredékek, élettörmelékek után futkossunk
állandóan, hanem keressük először Isten országát és annak igazságát.
Kellemesnek vélt percek, órák hajszolása helyett az örökkévalóság ka
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tegóriájában gondolkodjunk. Mert igaza van Augustinusnak: „Nyugtalan
az emberi szív, míg meg nem nyugszik Istenben.”
*
A dy Endrének igaza van: törékeny életünk, halandó testünk bizony
„rossz szekér” . És „fut velünk” , de nem éjszakában és nem céltalanul.
Rohanó rossz szekerünkön, a „minden Egész eltörött” tényének reális
tudatában is csüggedetlenül törekedhetünk több, tevékenyebb szeretetre,
több, igazibb békességre, több, tisztább örömre. Mert Őreá nézhetünk,
A ffelé megyünk, sőt Ő jön felénk, aki azt mondotta: „Azért jöttem,
hogy Életük legyen és bővelkedjenek.” ő a mi teljes békességünk, teljes
örömünk, egyetlen teljes Mindenünk: J É Z U S !
Szabó József

Nevelőmunka az egészségügyi gyermekotthonban
A gyermek felnőtté válásának útja nemcsak hosszú folyamat, ha
nem rendkívül bonyolult is. A számtalan tényező, melynek hatása alatt
fejlődik, alakul egy ember élete, alapvetően két nagy csoportba sorol
ható:
a) endogén (belső, öröklött, magával hozott lehetőségek)
b) exogén (külső hatások)
A személyiség alakulása szempontjából mindkettő döntően fontos.
A sokmilliárd ember mind egy-egy sajátos variációja az együtt ható
külső és belső tényezőknek. Indirekt gondolkodási utat választva, a „nincs
két egyforma ember” -ből arra következtethetünk, hogy a személyiség
formálásában résztvevő összetevők száma olyan nagy, hogy az azonos
variációk lehetősége O. E gyakorlatilag végtelen számú tényező egy cso
portját azok a céltudatos ráhatások képezik, melyek összessége tulaj
donképpen a nevelés-oktatás folyamata.
Van-e létjogosultsága e témának egészségügyi gyermekotthoni szin
ten? Lehet-e itt szó céltudatos ráhatásról, s ennek eredményeképpen
személyiségformálásról? S ha igen, akkor hogyan?
Hogy a fenti kérdésekre választ adhassunk, mindenekelőtt tudni
kell néhány alapvető dolgot ezekről az otthonokról.
1. Az egészségügyi gyermekotthonok feladata
a) A z egészségügyi gyermekotthonok feladata azoknak a gyermekek
nek az ápolása, gondozása, foglalkoztatása, lehetőség szerint habilitálása, rehabilitása, akik olyan mértékben fogyatékosak, hogy családban
történő ápolásuk, illetve egyéb intézményben való fejlesztésük lehe
tetlen.
A felsoroltakon túl az egészségügyi gyermekotthonok rendeltetése —
mint erre az elnevezés is utal — hogy valóban otthona legyen lakóinak.
Az utóbbi években fokozottan előtérbe került az otthonteremtés
problémája minden olyan országban, ahol a fogyatékosok ügyét felka
rolják. Igyekeznek ezt formailag is kifejezni: sokemeletes intézetek he
lyett több kicsi, egyenként csak néhány lakásos tömbökben helyezik el
gondozottjaikat. Esetleg egész kis falut vagy városrészt alakítanak ki szá
mukra hasonló formában.
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, Kevés még az ilyen lehetőség, hiszen gazdag anyagi hátteret és sze
mélyi ellátottságot igényel. De az otthonosság alapvető követelmény sok
kal szerényebb feltételek között is. Otthonainkra is igaz — mint az egyes
családokra —, hogy belső légkörét nem elsősorban az anyagiak több
vagy kevesebb volta határozza meg; a benne élők teremtik, hordozzák
magukkal.
Egészségügyi gyermekotthonaink gyakorlatilag ma is ápolásközpontúak. Valóban elsőrendűen fontos a magas színvonalú ápoló munka.
Olyan alapvető feladat, melyre az összes többi épül. Azonban — és ma
ez általános látásmód — ha egy gyermekotthon csak ápol, rendelteté
sét csak részben tölti be.
Az ápolás minden egyes műveletének a nevelés-foglalkozás színte
révé kell válni. Természetesen az ápolástól függetlenül, direkt módon
is végeznünk kell nevelőmunkánkat. Ennek közvetlen színtere a foglal
kozás — foglalkoztatás.
A szakszerű ápoló — gondozó munka és a tervezett nevelő-foglalkoz
tató munka a feltétele az esetleges habilitációnak, illetve rehabilitá
ciónak.
b) Az egyházi egészségügyi gyermekotthonok felé is természetes
követelmény az előzőekben felsorolt valamennyi feladat. Van azonban
egyéb is:
a) keresztyén nevelésben részesíteni gondozottait,
b) teljes felelősséggel és hittel felvenni örökéletük gondját,
ej élni közöttük la keresztyén hivő életet.
(E téma részletesebb kifejtésére később kerül sor.)
2. Az egészségügyi gyermekotthonok gondozottal
Az egészségügyi gyermekotthonok gondozottal azok a gyermekek,
akik fogyatékosságuk súlyossága, vagy halmozott fogyatékosságuk miatt
semmiféle iskolatípusban nem helyezhetők el. Hazai iskolarendszerünk
ben az általános iskolák mellett speciális, a különböző fogyatékossági
csoportoknak megfelelő intézmények működnek: vakok és csökkentlá
tók, süketek és nagyothallók, mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, be
szédhibások számára. Ezek némelyike csak iskola, többségük azonban
nevelőotthonnal párosul. De valamennyinél az iskola jelleg dominál,
szemben az egészségügyi gyermekotthonok otthon jellegével. Ugyan
akkor otthonaink egészségügyi intézmények, míg a felsoroltak az ok
tatásügy körébe tartoznak. Ennek ellenére az egészségügyi gyermekott
hon nem lehet kórház! Gondozottainkat nem tekinthetjük „betegeknek” ,
viszont súlyos, gyakran többszörös fogyatékosságuk miatt állandó, szak
szerű egészségügyi ellátást igényelnek.
Az egészségügyi gyermekotthonokban megtaláljuk valamennyi fo 
gyatékossági csoport képviselőit, és a legkülönbözőbb fejlődési rend
ellenességeket is. Általánosan jellemző azonban — vagy Önállóan, vagy
egyéb sérüléshez társulva, esetleg következményként — az értelmi fo 
gyatékosság (o ligophrenia). Otthonaink lakói között az oligophrenia
mindhárom súlyossági foka előfordul: debil (enyhe), imbeci ll (közép
súlyos), idióta (súlyos).
A debil gyermek helye — értelmi szintje alapján — a kisegítő is
kolában volna, az imbecillé a foglalkoztatóban; fennálló egyéb fogya
tékossága azonban ebben meggátolja (pl. önálló helyzetváltoztatásra kép
telen.) Ezek, és több egyéb, itt nem részletezhető tényező miatt gondozottaink széles skálán szóródnak: a jól foglalkoztathatóktól a teljes
kiszolgálásra szorulókig. Otthonaink rendeltetéséből eredően természete
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sen a „jók” száma kevés, a többség nehezen, vagy gyakorlatilag nem
foglalkoztatható.
Szóba jöhet-e ilyen biológiai adottságok mellett nevelés, személyi
ségformálás?
Nevelhetőség
A neveléstudomány alapvető kérdése a nevelés lehetősége. A leg
régibb időktől fogva sokat vitatott kérdés: mi determinálja a fejlő 
dést? Öröklés, környezet, vagy nevelés? Különböző és szélsőséges elmé
letek alakultak ki egy-egy tényező mindenhatóságát hangsúlyozva.
A fogyatékosok — különösen az értelmi fogyatékosok — esetében
még inkább kérdés a nevelés lehetősége. A gyakorlat sokszor — még nor
málpedagógiában is — a nevelés eredménytelenségét látszik bizonyítani.
A sikertelen nevelési kísérletek mégsem adhatnak alapot a nevelhető
ség elvetéséhez. Miért?
a) Nemcsak eredménytelen nevelési kísérletek léteznek, hanem szám
talan pozitív tapasztalat szól a nevelés lehetősége mellett. Gondozottaink
között szép számmal vannak olyanok, akiknél komoly eredmény ér
hető el.
b) A nevelés eredményessége nevelttől és nevelőjétől egyaránt függ.
A sikertelenség oka lehet a nevelő által helytelenül megválasztott, vagy
rosszul alkalmazott módszer. A célravezető út felismerése sokszor igen
nehéz, a nevelő képességeit, pedagógiai érzékét meghaladó feladat.
ej A nevelés eredményességét nem mérhetjük valami abszolút mér
tékkel. A gyógypedagógiai nevelőmunka sikerét normálpedagógiai kö
vetelmények alapján megítélni nem lehet. Helytelen mérési módszer csak
irreális következtetések levonásához adhat alapot. A „sikertelen” diag
nózis ezért igen gyakran megkérdőjelezhető.
Természetesen a biológiai adottságok a nevelhetőség mértékét jelen
tősen befolyásolják. A fogyatékosság bármelyik formája súlyosan meg
nehezíti a személyiségformálás egyébként sem könnyű útját. A z ép
értelmű de vak, vagy süket, vagy mozgásfogyatékos, vagy beszédhibás
embert fogyatékosságának átélése és nem megfelelő feldolgozása gyak
ran kóros irányba sodorja. Van azonban szép számmal komoly testi fo 
gyatékossággal élő ember, aki épeket megszégyenítő, irigylésre méltó lel
ki egészséggel rendelkezik. (Feltétlenül meg kell itt jegyezni: közöttük
sok a keresztyén, hivő em ber!)
A z értelmi fogyatékosság minden egyéb sérüléstől nagyobb akadályt
jelent a nevelőmunka számára. Az egészséges személyiségfejlődés az
ép értelmet inkább feltételezi, mint az ép testet. Az értelem hiányá
ban a nevelés egyik fontos módszerét, a meggyőzést, gyakorlatilag alig
alkalmazhatjuk.
Mégis van létjogosultsága a nevelésnek az értelmi fogyatékosok kö
rében. A z intellektus ugyanis csupán egyik — bár fo n t o s — összetevője
a személyiségnek. Azonosítani a kettőt semmiképpen nem lehet. Magas
intellektuális képességgel rendelkezik igen sok kóros személyiség, és for
dítva: kevesebb értelmi képességgel rendelkező egyén is lehet harmo
nikus személyiség.
Igaz, hogy az egészséges személyiségfejlődés egészséges biológiai
alapokat feltételez, de ez nem jelenti azt, hogy hiányuk esetén fejlő 
dés nincs. Igen szépen fejti ezt ki Lányiné dr. Engelmayer Ágnes „Ér
telmi fogyatékos gyermekek fejlődéslétektani sajátossága” c. kandidátusi
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értekezésében: „ ...a z oligophren gyermekeknél az idegrendszer vele
született csökkentértékűsége vagy korai korban szerzett sérülése, illet
ve funkció-zavara következtében a fejlődés kezdeti szakaszaitól kezdve
kórosak az egyén pszichoszomatikus kibontakozásának biológiai fe l
tételei, korlátozottak a fejlődés lehetőségei. Fejlődés azonban mégis létre
jön, hiszen gyermekekről van szó, akik az idegrendszeri ártalom elle
nére, illetve ezzel az ártalommal együtt mégis végigjárják a felnőttéválás útját. A kóros biológiai alapokra felépülő fejlődés rendellenes, ab
normális lesz, de ez mégis sajátosan emberi fejlődés.”
összefoglalva tehát: az értelmi fogyatékosok nagy többsége rendel
kezik olyan belső feltételekkel, mely a nevelést — különböző korlátok
között ugyan, de — lehetővé teszi. A legsúlyosabbaknál eredmény nem,
vagy alig látható. Mégis valamennyi számára maximális lehetőséget kell
biztosítani a fejlődés útján.
Az egészségügyi gyermekotthonok munkájának szépsége éppen eb
ben rejlik: az elért legkisebb fejlődési lépések, eredmények „nagyságá
nak” felfedezésében. Nem kell azonban nélkülözni a látványosabb si
kereket sem: gondozottaink sok, példaként is állítható pozitív jellem 
vonását (mint pl. kitartás, hűség, szeretet, adni-tudás stb.), szépen mér
hető testi-lelki fejlődés, személyiségének pozitív irányú változását.
Mire és hogyan neveljük gondozottainkat?
a) Az első kérdésre válaszolva a nevelés céljáról, feladatairól kell
szólni.
Végső, perspektivikus célunk nem lehet más, mint az általános ne
velés célja. Ez pedig mindig az adott kor embereszménye — s mint
ilyen, a társadalom függvénye. Ezért természetszerűleg feladataink sem
lehetnek mások, mint az ép gyermek nevelésének feladatai; vagyis ér
telmi, erkölcsi, testi nevelés, munkára nevelés, esztétikai nevelés.
Mindez nem jelenti azt, hogy gyógypedagógiai nevelőmunkánk cél
jaként e végső cél maradéktalan megvalósítását tűzzük ki. Közvetlen
cél- és feladatrendszerünket az általánosból kiindulva, de neveltjeink
adottságaihoz mérten kell meghatározni. Azaz nevelőmunkánk sajátos
sága nem a „m it?” , hanem a „mennyit?” kérdés másságában rejlik.
A z egyes intézménytípusoknak a nevelés folyamán a végső cél szelle
mében kell sajátos cél- és feladatrendszerük realizálására törekedni.
Az egészségügyi gyermekotthonok nevelőmunkájának célját és az
ebből adódó feladatokat a következőképpen határozhatjuk meg:
az értelmileg és testileg súlyosabb mértékben fogyatékos gyerme
keket képessé tenni arra, hogy lehetőségeiknek megfelelően sajátos, de
kiegyensúlyozott emberi életet éljenek. Ennek érdekében:
1. biztosítani számukra a fizikai élet, a biológiai fejlődés minden
feltételét (ápolás, gondozás, orvosi ellátás)
2. pedagógiai jellegű foglalkozásban, illetve foglalkoztatásban része
síteni, ezzel szellemi fejlődése számára lehetőséget adni,
kontaktus-felvételre képessé tenni,
elemi ismereteket nyújtani, esetleg bizonyos jártasságokat, készsé
geket kialakítani,
megismertetni a közösségi élet legfontosabb szabályait, követelmé
nyeit, alapvető magatartási formákat,
kifejleszteni igényét az önkiszolgálásra, és elemi szinten képessé
tenni rá,
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megszerettetni a munkát, a tevékenykedést, és egyszerű munkafo
lyamatok, részmunkák irányítással és segítséggel való elvégzésére ké
pessé tenni.
b) A „hogyan neveljünk” kérdéssel kapcsolatban kell módszerein
ket megvizsgálni.
Nemcsak a cél és feladat nem lehet „más”, hanem végső soron a
módszer sem. A fogyatékosok nevelésében csak, rájuk érvényes mód
szert nem ismerünk. (Nem a tanítás-tanulás speciális módszereiről van
itt szó, amelyek természetesen fogyatékossági kategóriák szerint elté
rőek, és adott esetben csak egy csoportra alkalmazhatók!) A normálpedagó’gia módszereit használjuk a gyógypedagógiában is, mint pl. jutal
mazás, büntetés, szoktatás, meggyőzés. A sajátosság a módszerek al
kalmazásában, arányeltolódásban nyilvánul meg. Pl.: értelmi fogyatéko
soknál nem építhetünk elsősorban az értelmet, elvonatkoztató, általá
nosító képességeket feltételező meggyőzésre. Sokkal döntőbb a szokta
tás, gyakorlás, példaadás. A jutalmazás, büntetés is más arányban és
más feltételek mellett jelenik meg, mint a normálpedagógiában.
Nem elég tehát a nevelés módszereit ismerni, hanem tudni kell
alkalmazni! S ez nevelőmunkánk gyakorlatának egyik legbuktatóbb
pontja. A módszerek helyes alkalmazni tudása pedig feltételezi min
denekelőtt a nevelt ismeretét, valamint a nevelő és nevelt helyes kap
csolatát. A továbbiakban a második feltételt vizsgáljuk meg (az elsőről
korábban már volt szó!). Célszerűnek látszik ezt a vizsgálódást kiter
jeszteni általában a fogyatékosok és épek egymáshoz való viszonyulá
sára.
Fogyatékos és társadalom
A fogyatékosok ügye egyre több országban válik fontossá: az értük
hozott anyagi áldozat egyre nagyobb, és mindig nő azoknak a tábora,
akik felkarolják őket. Társadalomba való beilleszkedésük, befogadásuk
viszont nagy hiányosságokkal messze elmarad az előbb említett fejlő
déstől.
Általános problémája ez a fogyatékosok nagy táborának. Elkezdődik
már a családban: szégyellik, dugdossák, vagy elhanyagolják, esetleg ki
taszítják. Más esetben „ja j ő beteg!” jelszó alatt elkényeztetik. Mindkét
irányú hozzáállás végül is oda vezethet, hogy a család és a fogyatékos gyer
meke elidegenül egymástól.
Még nehezebb helyes érzelmi és bánásmódbeli hozzáállást találni a
társadalom többi tagjánál.
Igen gyakran, otthonaink láttán az első reakció a könnyeket kicsaló
döbbenet, és mélységes sajnálat. Természetes reakciója ez egy normál
érzelmi világú embernek. Hiszen nemcsak az eleven, mozgó, fogyatékos
ságával együtt is helyes, testileg többé-kevésbé egészséges gyermekekkel
találkozik, hanem az egész életén át mozdulatlanul fekvő, teljes mérték
ben másoknak kiszolgáltatott gyermekek szobájában is meg kell állnia.
A z emberek egy másik csoportja nem is igen lépi át otthonaink ka
puját — irtózik a látványtól.
A családban élő fogyatékosok nagy részét környezete nevetség tárgyá
vá, „a falu bohócává” teszi.
A gyengeelméjűek, a vakok, süketek, vagy beszédhibások, sánták
gúnyolása, „vicctémaként” használása mindennapos dolog.
A z egyes hozzáállások további sorolása, valamint kiértékelése helyett
nézzük meg — a teljesség igénye nélkül — a fogyatékosokhoz való v i

szonyulásnak néhány olyan alapelvét, melyet mindig szem előtt kell tar
tani.
1. A fogyatékos is EMBER.
Ha a spártai módszert állítjuk szembe a mai gyakorlatokkal, és még
inkább irányelvekkel, akkor jogosan lehetünk elégedettek. Nemcsak az
élenjáró országok eredményei — a normalizációs elv megvalósítása, vagy
is az intézetek helyett a családias környezet megteremtése — adnak okot
jogos büszkeségre, hanem mi is nyugodtak lehetünk, ha megnézzük „mibe
kerül” nálunk egy-egy fogyatékos gondozása.
Az így megteremtett feltételek biztató alapot nyújtanak a társadalmi
tudat formálódása számára, mely jelentősen elmaradt az alap fejlődésétől.
A fogyatékossága tudatára ébredő embernek ma m ég kettős tragé
diát kell átélnie:
X. magát a fogyatékosságot,
2. a társadalom tagjai részéről tapasztalt negatív megkülönböztetettséget.
Tény, hogy a fogyatékos más, és az is igaz, hogy számuk csökkentése
a legfőbb törekvésünk. De, a már meg nem szüntethető sérülésével együtt
élő emberhez egyetlen pozitív hozzáállási forma létezik, melynek alapja:
a fogyatékos más, mégis ugyanaz: EMBER.
Az értelmi fogyatékosok többsége ugyancsak érzékeny a megkülön
böztetésre. Megnyilvánulásaikból gyakran kiderül vágyuk: úgy élni cse
lekedni, m int a „rendes emberek” .
A fogyatékosságuk tudatára sohasem ébredő, súlyos idiótáknál sem
mindegy a hozzáállás. Értelemmel felfogni ugyan nem tudják, reakciójuk
valamilyen formában mégis visszatükrözik az őket ért hatásokat (a leg
kisebb érzelmi, hangulati megnyilvánulástól a biológiai statusban bekö
vetkező változásig sokféle módon).
A társadalom tagjainak e teljes belső átállása még hosszú út, de nem
utópia. A z emberiség történelme már számos nagyszerű példáját produ
kálta a „más” teljes jogú elismerésének (rabszolgák, fajok, nemek).
Ugyanígy várható a fogyatékosok befogadása, elismerése.
A testi-szellemi fogyatékosságot okozó sérülések kivédése, — mint
általában a betegség kiirtása — sajnos utópia. Ezért tudomásul kell ven
ni, hogy minden erőfeszítés ellenére lesznek fogyatékosok; és hogy egyet
len járható humánus út létezik az egészségesek táborától a fogyatékoso
kig: a sérült társat Ember-ségében maradéktalanul elismerni.
2. Természetes következménye az eddigieknek a másik alapelv: ezt
az Embert tisztelni és becsülni is kell.
Mindenféle pozitív emberi kapcsolat kialakításához hozzátartozik az
egymás megbecsülése. A normálpedagógia eredményességének is feltéte
le, de fogyatékosok nevelésében talán még fontosabb. Csak testi fogya
tékosok épp értelme, és általában kialakult kisebbrendűségi érzése, érzel
mi sérülékenysége miatt fokozottan érvényesíteni kell ezt az elvet. De az
értelmi fogyatékosok nagy többsége is észreveszi vagy valamiképp meg
érzi akár a megvetést, akár a megbecsülést. Pozitív reakciót remélni pe
dig náluk is csak pozitív érzelmi beállítottság esetén lehet.
3. Sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy neveltünk fogyatékos.
Tudni kell, hogy ez a sajátossága — különösen értelmi retardáció ese
tén — az egyébként várható válaszoktól eltérően egészen más reakció
kat is produkálhat. Nem azt jelenti ez, hogy nem várhatjuk az adequat
reagálást! Igenis várjuk, hiszen ezért neveljük! De ha mégis „más” lesz,
az is természetes, hisz ő is „más” .
Ez a harmadik elv — a látszat ellenére nem mond ellent az első ket
tőnek. Nemcsak a fogyatékosoknál számolunk a biológiai adottságokkal
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a nevelésben, hanem minden neveltnél. A belső adottságok által megsza
bott korlátokat figyelmen kívül hagyni éppen olyan hiba, m int a lehe
tőségeket elmulasztani.
Nevelőmunkánktól e gyermekek között nem csodát váruk. Csupán
arra törekszünk, hogy fejlődésükhöz maximális lehetőséget biztosítsunk, s
hogy életük minél emberibb legyen.
Fogyatékos és egyház
1. A fogyatékosság és a bűn
A z egyházban élő keresztyéneknél ugyanazokat a fogyatékosokhoz
való viszonyulási formákat találjuk, mint általában a társadalom többi
tágjánál. Van azonban egy, az előzőek között nem említett, de a hívők
körében igen általános hozzáállás: a fogyatékosságra úgy tekinteni, mint
magára a BŰN-re, de legalábbis annak egyenes következményére.
„Szüleik vétke” — hangzik igen gyakran az ítélet felettük. De ezek az
ítéletek az ítélkező tudatlanságáról tesznek bizonyságot. Aki ugyanis
legalább egy kicsit ismeri az élet fejlődésének útját, az tudja, mennyi ve
szély fenyegeti a kialakulóban levő életet. Tulajdonképpen az a csoda
— az a kegyelem — ha a számtalan veszélyen károsodás nélkül túl
jutva, egészségesen születik e világra.
A születés utáni sérülési lehetőségek száma sem csekély; az sem
természetes, hogy az egészségesnek született gyermek ép marad.
Nem kétséges, hogy van bűn a fogyatékosok családjában, és egyes
esetekben szinte természetes következmény az utód sérülése (pl. lues,
alkoholizmus, brutalitás). De az ilyen jellegű összefüggés bűn és fogya
tékosság között nem gyakoribb, mint a bűn és egyéb betegség között (pl.
káros szenvedélyek és következményei!) A legtöbb értelmi fogyatékos
ságot okozó Down-betegség (mongol idióta) pl. kromoszóma-rendellenes
ség, aminek „semmi köze a bűnhöz” 1
. A legpéldásabb életet élő, jó egzisztenciájú — sőt hivő! — családokat ugyanúgy „utolérheti” , mint a társa
dalom „alján” élőket.
Végső soron minden „rossz” a bűn következménye; így a fogyatékos
ság is. De „ ... nem azért dőlt rájuk a torony” , mintha vétkesebbek let
tek volna minden más embernél!
Kárhoztatás helyett ezért csak egyet tehet a keresztyén ember: hivő
alázattal megköszöni az „épeket” , és befogadja a „fogyatékosokat” .
2. A fogyatékosok életének értelme
Minden gondolkodó emberben — hivőben, hitetlenben egyaránt —
felmerül a kérdés, különösen az ágyhoz kötött, sokszorosan sérült gyer
mekekkel kapcsolatban: van-e értelme az életüknek.
Hittel bíró emberek számára hármas válasz adható e kérdésre.
a) Életük végső értelme ugyanaz, mint minden életé: az „örökség”
elnyerése.
Pál apostolt idézve: „ ... ha a mi külső emberünk megromol is, a
belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szen
vedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk.”
Nem kell az üdvösség elnyeréséhez értelem. De szükség van hivő
gondolkozókra, hozzátartozókra, testvérekre, lelkészekre, akik a magate
hetetlent „négyen emelve” viszik; Jézus elé is !
b) Felkiáltójelek ők az emberiség számára. Korlátok közé rekesztett,
„nyomorúságos” életük arra figyelmeztet, hogyan tékozoljuk „gazdagsáG84

gunkat”, lehetőségeinket. És példát mutatnak, miként lehet elégedetten,
zúgolódás nélkül, sőt hálásan élni egy „kiságynyi” területen.
c)
M ivel funkcióik általában nem egyformán sérültek, az épen ma
radiakra építve közülük igen sokan a szó szoros értelmében hasznosak a
társadalom számára.
3. A fogyatékosok helye a gyülekezetben
Ha a társadalomtól elvárjuk, hogy ne csak gondoskodjon a fogyaté
kosokról, hanem fogadja is be, még sokkal inkább követelmény ez az egy
ház felé.
Ha a humánum elég arra, hogy a spártai módszert gyakoroló em
berből a mai, hatalmas intézményhálózatot megalkotó embert formáljon,
akkor keresztyén hitünk alapjának — a krisztusi szeretetnek — méginkább elégnek kell lenni ahhoz, hogy a legelesettebbet is testvérnek vallja.
Ez pedig a gyakorlatban annyit jelent, hogy lehetőségeikhez mérten le
gyen helyük a gyülekezetben.
Nagyon jelentős és szép feladat, hogy egyházunk intézményesen gon
doz fogyatékosokat. De ez önmagában kevés. Gyermekeink között van
nak olyanok, akik tudják, és néha keservesen tapasztalják intézeti m ivol
tukat. Hogy minél kevésbé legyen ez negatív élmény számukra, azért
az otthonon kívül a gyülekezet is felelős.
Otthonunk életének ezen a területén a mérleg a jó tapasztalatok ja
vára billent. A gyükekezet istentiszteletein gondozottaink együtt vesznek
részt a gyülekezeti tagokkal — s az „egymás mellett ülés” egészen term é
szetes.
A gyülekezet gyermekbibliakörének ünnepi előadásain a mi gyer
mekeink „szereplését” — egy-két sajnálatos kivétellel — örömmel, és
ugyancsak természetesen fogadják.
^
Sok egyéb kisebb-nagyobb megnyilvánulása is van ezeken kívül a „jó
úton” haladásnak.
Általánosságban azonban nem dicsekedhetnek gyülekezeteink való
ban befogadott, helyüket megtalált fogyatékosokkal. S míg megkülönböztetettséget, az épekhez való méltatlanságot kell érezniük, nem is igen
tudnak meggyökerezni. Márpedig az a gyülekezet, mely csak az épeket
tartja meg, „fogyatékos gyülekezet”. (A tanulmány során itt először hasz
nálva elmarasztaló értelmében a fogyatékos jelzőt!)
A nevelő-foglalkoztató munka jelene
Összefoglalva az eddigieket, és az eredeti kérdésre válaszolva, a
következőket állapíthatjuk meg:
A nevelőmunkának az egészségügyi gyermekotthonban éppen úgy
jogosultsága van, mint minden egyéb, gyermekekkel foglalkozó intéz
ményben.
Célunk itt is a személyiség formálása, melynek eszközei, színterei a
foglalkozás-foglalkoztatás különböző konkrét formái. (Ezek ismertetése
külön tanulmányt igényel.)
Az ideális feltételek kialakulása még hosszú folyamat, de a legszük
ségesebbek már adottak. A z ezekre épített, tervezett, gyakorolt nevelő
munka ugyanakkor visszahat az alapra, azaz segíti az ideális feltételek
alakulását. A jelen nevelőmunkája ezért nemcsak aktuálisan, hanem
perspektivikusan is igen fontos feladata az egészségügyi gyermekottho
noknak.
Bálint Éva
otthonvezető
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Fórum
Úrvacsora konfirmáció nélkül?
1. A gyermekek kimaradnak a Jézus Krisztussal való közösségből?
Ha jól meggondoljuk, mondvacsinált kérdés! A gyermekek: meg vannak
keresztelve, ez Jézussal való közösségük alapja. A z említett „szülőkkel
együtt” fogalmazás feltételezi, hogy eddig családi, gyülekezeti, lelkipász
tori neveltetésükben érvényesült. Tévedés, kizárólagosan leszűkíteni az
úrvacsorára.
2. Meggondolandó: gyakori lelkipásztori tapasztalat — különösen a
bálványozott „csodagyermekek” esetében a „mesterséges acceleráció” .
Amikor már „6— 7 éves gyermekek” -et, sőt kisebbeket is kozmetikáznak,
felnőttes öltöztetéssel, allűrökkel rontanak el. Nem ennek „egyházi vetülete” a felhozott „probléma?” (Tudvalevő, hogy minden egyéb „előresietés” is mennyire megbosszulja magát.)
3. Mi értelme a konfirmációnak akkor? A keresztség bibliai teológiá
jából következik, hogy óriási felelősséget ró szülők-keresztszülőkre, gyü
lekezetre, lelkészre, egyházra. Ebben az összefüggésben a konfirmáció az
utolsó adósságtörlesztési lehetőség a még gyermeki, de már értelmesebb
gyermekek evangélizálására az ige „hallgatása és tanulása” (Kiskáté) ál
tal. És pedig az általános bibliai, gyülekezeti, egyháztörténeti stb. isme
retek minimumára.
4. Nem evangélikus h ivő k ... Maga a kérdés fogalmazása igen fajsúlyos körülményeket feltételez, és már válasz is. „Családtagjaikkal
együtt” „templomainkban” , „úrvacsorát vesznek” , „evangélikus híveink —
kel” , ... Ez mind feltételezi, hogy: a maguk egyházában, a maguk módján
felkészültek... azt a felkészítést is hittel fogadták. . . most valami oknál
fogva elfogadják az evangélikus úrvacsora többletét (reálpraesencia, kétszínalattiság). . . Esetenként lelkipásztori prudenciától is függ, mi szük
séges, lehetséges, kívánatos itt a lelkész részéről... Evangélizáló bizony
ságtétele nyomán kézrátétellel akár konfirmálhat is ilyen úrvacsoravétel
e lő tt...

Kiket leéreszteljünk meg?
1. Gyermek, felnőttkeresztség? Általában igen nagy a tisztázatlan
ság és tájékozatlanság a keresztség kérdésében. A keresztség nem keve
sebb és nem több, mint az univerzális és potenciális golgotái feltámadási
esemény ad personam, személyre alkalmazása az egyházban és a misszió
ban. E megállapítás első felének bibliai locusa: „úgy szerette Isten a
világot, hogy az Ő egyszülött Fiát a d ta ...” A második fele: „N e félj,
mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém v a g y . . . ” A z elsőnél sem
kérdezett meg bennünket Isten előre, kérjük-e, elfogadjuk-e? Amilyen
megsötétedett szívűek vagyunk, biztosan elutasítottuk volna. Sőt: épp
gyilkos elutasításunk révén lett valósággá... „Ö előbb szeretett min
ket” ... (Jer 31) Sőt örökidőknek előtte... Mikor még nem is voltunk ...
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A .másodiknál sem kérdez bennünket. Nem is állít feltételeket: hogy
kívánjük-e, kérjük-e, értjük-e? (K i érti egyáltalán az elsőt is, a máso
dikat is?!!) De ha az „úgy szerette a világot” gratia praeveniensként vo
natkozik mindenkire, aki még nem is jött e világra, — mennyivel inkább
a személyre alkalmazott keresztség ígérete akkor, amikor már egyáltalán
nem létezünk!
Isten minden velünk kapcsolatos cselekedete: életadás, igehirdetés,,
szentség (azaz: teremtés, megváltás, megszentelés) fokozódó mértékben
kegyelem, — elfogadás esetén. És ítélet, ha elutasítjuk. Így a keresztség.
is a golgotái kereszt személyesen hirdető, biztatás a hitre jutás és hitbenmaradás tusájában (Luther: baptizátus sum” , Térj vissza keresztségedh ez... De a Golgotához hasonlóan személyese^ elítél ha semmibe veszszük. Még nem tudatosítottuk eléggé: a keresztség felelősségteljesen meg
követeli a keresztyén családi, gyülekezeti nevelést, a konfirm ációt.. ..
Isten nagyon akarja, a világ, az ember üdvösségét. Ezért figyelemreméltó:
Jézus a missziói parancsban „széles e világra” címezi a golgotai-feltámadási, univerzális, praeveniens gratia kerügmáját. Minden népeket!
S ugyanakkor:
Jézus e missziói parancsban alapítja meg ad personam is a keresztség
szentségét. És:
az összes újszövetségi közlésekkel egybehangzóan, nem említ sem
milyen formai, életkori, sorrendi, mennyiségi szempontot kizárólagosan.
Csak keresztséget. Valóban, meglepően gazdag változatossággal találko
zunk etekintetben: megtérés előtt, megtérés után, Szentlélek vétele előtt,
vagy után: aspersiót, baptisatiót, keresztírást, rhantizein t, nipteint-t
stb.; volt első aktus, vagy utolsó órára hagyott „dies natalis” . Lényeg:
sajnálatos, hogy egyes denominációk a szentség változatos jelenségei kö
zül egyet kiragadnak. Éspedig annyira, hogy egyenesen arról neveztetik
is magukat és nem pl. Krisztusról. (Párhuzam: amikor más perifériális
bibliai jelenségekről: szombat, Jézus visszajövetelének számítása stb.)
Tehát: akár felnőtt, akár gyermek, bármikor. Fő az igével együtt
használt víz (gazdag szimbolikus és élettani és mindenütt meglevő jelen
tősége) és: nem a víz mennyisége. Nem köbméterekben mérendő az üd
vösség és az igaz hit!
2. Van-e értelm e...? Van! Hiszen az univerzális kérügmát is bárki
hallgathatja! Ahogyan évezredekkel későbbi életünkben aktuálissá lesz
a kérügmában a Szentlélek: „ezt tettem érted...” — úgy néhány évvel
későbbi személyes életünkben is hitrebiztatóan aktuálissá teheti: „Lásd,
Ö már keresztségedben frigyre lépett teveled . ..” (429. é. 2. vs.) (Egyéb
ként túl pejoratív és destruálónak találom a „loptak el” kifejezést, annál
is inkább, mert ritka eset a nagyszülők ilyen buzgólkodása, esetleg az
egyik szülő cselekszik hite és lelkiismerete szerint, amikor viszont a nem
hivő fél számára ez úgyis semmitjelentő „babona” ...)
3. Teljesen szabadon, a lehetőségek szerinti evangélizáló tanítás
után . .. Hiszen már egyáltalán a keresztség igénylése nyitottságot téte
lez f e l . ..
4. „Egy a keresztség” — a számtalan variáció, szokás mellett is. Jé
zus szava döntő. Isten műve az. „A z Atya-Fiú-Szentlélek Nevében” . L u 
ther helyesen énekel róla: nem a mi cselekedetünk, a mi figyelmet a lé
nyegről elterelő ilyen vagy olyan mély megtérésünk, hanem: „a Szent
lélek keresztel” . (Szarvasi ékv. 501,2.)
5. Akkor m ié rt... újra. A „anabaptizmus” (ez is: sajnos, tudatos denomináció!) egyszerűen írásellenes, teologiátlan, nem érti racionálisán
687

értelmezi Krisztus művét, a kegyelmet. „Egy a keresztség.” (Ef 4,5) Csak
ők keresztelnek „ana” . . .
Történeti egyházak nem keresztelnek újra, — elvileg. A római „je 
zsuita” szerű exkluzivitásban fordul elő olyan hatalmi gyakorlat itt-ott
különösen a reverziálisharcban a latint nem értő hívek félrevezeté
sében, hogy egy formulával — természetesen tudatosan — újrakeresztel
nek : „Sinon es babtisatus, ego te baptizó. . . ! ! ” „Ha nem lennél megke
resztelve már, akkor keresztellek t éged. . í gy aztán valamelyik érvé
nyes, éspedig a hívek előtt épp az u tóbb i... Kazuisztika... Lehet, hogy
evangélikus, vagy református stb. területen is élnek, illetve visszaélnek
a római példával, de ez nem változtat a lényegen: anabaptizmus hely
telen.
Győri János

E P I K L E S I S IM Á D S Á G
Szeretett testvéreim az Úrban!
Emlékezzünk meg Őróla, aki értünk meghalt és feltámadott. Ezért
adjunk hálát mindnyájan így imádkozva:
Köszönetét mondunk Néked, Jézus Krisztus. Áldjuk a Te nevedet
Istennek egyszülött Fia, Szabadítónk. Néked adunk tisztességet azért a
szerétéiért, amely erősebb még a halálnál is. Téged kérünk, tedd lehetővé,
hogy akik a Te asztalodhoz közelednek azért, hogy az Úr testét és vérét
vegyék hűséges és őszinte szívvel járuljanak eléd. Egyesíts minket Te
veled, mint vesszőt a szőlőtővel. Taníts minket, hogy szeressük egymást,
mint ahogy Te szerettél minket. Add meg nekünk, hogy az egész Anyaszentegyházzal együtt Tebenned éljünk. Vigasztalásunkat és örömünket
megtaláljuk.
Istennek Báránya, A ki magadra vetted e világ bűneit, könyörülj raj
tunk!
Istennek Báránya, ki hordozod e világ bűneit, add nekünk a Te bé
kességedet!
Mi Atyánk ...
(Norvég Agenda)
Mindenható Isten, aki Szent Fiadban — egyetlen közbenjárónkban
— a bűnös Világnak Üdvözítőt adtál, alázattal kérünk:
Jöjj közénk Szentlelkeddel!
Amint mi akaratod szerint színed elé hoztuk a földit, egyesítsd vele
mennyei ajándékodat. Add, hogy legyen ez a Te szent Fiad valóságos
testének és vérének áldott szentsége mindnyájunk számára: gyógyulás a
bűneinkből és az örök élet tápláléka! Ámen.
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Könyvszemle
A kis Kain vallomása
Tíz éves volt, amikor apja eltűnt a nővadászat útvesztőiben, s ő lett
anyjának „egyetlen kincse” . Talán jobban is, mint kellett volna. A körü
lötte sűrűsödő, fülledt túlszeretés a serdülőkorba lépő fiút úgy láncolta az
anyjához, mintha éveinek száma visszafelé változott volna. Fészekmeleg
ből is megárt a sok, főleg, ha a tollasodó fiókának már fészken kívüli
röppróbákat kellene tartania, hogy megismerje a környezet, a világ eg y
re táguló köreit, de ő fázik ettől. Némelyik- palánta is, ha túl soká tart
ják üvegházban, elöregszik, s ha ki is telepítik, baj lesz a fejlődésével
M int aki fölött összetörték az üvegházat, úgy rémült rá a valóságra
Mathias, amikor négy év múltán nemcsak a hálószobából került ki, de
igen gyakran küldözgette el az anyja mikor melyik rokonhoz, ismerős
höz, többnyire egész napra, vagy kettőre, de legalábbis egy teljes estére.
Onnan kellett iskolába mennie másnap. A szomszéd fiúk a világért el
nem titkolták volna Mathias elől, amit úgyis sejtett: közben az anyja
nem unatkozott, éspedig mikor melyik férfi jóvoltából. Mintha a trópu
sokról átdobták volna Mathiast a tundrákra, Itt már nemcsak fázott, de
begombolkozott. Egyre jobban és keserűbben. A lig látszott ki ebből a
végi'ggoimfoos gyűlöletből. Kitűnő tanuló lett volna ugyan, de ha elkapta
a dac, mukkot se szólt, mint aki élvezi, hogy „karóit” kap a korábbi je 
les helyett. És lógott is. Úgy tűnt: fölesküdött világgyűlöletre és önma
ga szabotálására. Ebben az önsorsrontó életben az évek során annyi kül
ső-belső feszültsége, nehézsége támadt, hogy azt gondolta: neki már az
sem áldhat sokat, ha leül beszélgetni egy pszichológussal. Legföljebb jó 
kat mulat rajta. De a lélekgyógyásznő nem óhajtott megbotránkozni az
immár nagykorú fiatalember kijelentésein, vállrándításain, s a nőkről al
kotott, enyhén szólva lesújtó véleménynyilvánításain, hanem beszéltette
és nagyon figyelt rá. „Nekem olyan nyugodtan mesélhet, akár egy régi
cserépkályhának” — biztatta. S Mathiasban néha már valami bizalom-fé
le kezdett pislákolni. De azért, sokszor számára is váratlanul, kibuggyant
belőle az epe.
— Csak sose higgye, hogy én valami kedélyes áhítattal ülök itt ma
gánál. Néha már csak meghalni szeretnék. Újabban arra gondolok: rá
veszem magáit, hogy haljon meg velem.
Ezután hangosan kirobbant belőle a k ín :
— A fejemben egy óriási szántóföld van, feldúlva-megszántva, átboronálva és ímeghengerezve. És ahol szántott az ördög, ott vetni is akar.
Jócskán megtette a magáét: ami lent volt, az került felülre. Fecnikre tépi
az időmet, pelyhebben hullanak rám az időfoszlányok. Nem is tudok már
eligazodni. A gondolataimat hatalmas lovakként fogta ekéje elé. H ajt
kegyetlenül, s egykettőre be is végzi a pokoli munkát. A lig pirkad, már
hoz is a csűrjéből egy tömött zsáknyi vetőmagot. Még van valami re
mény, hogy jön egy okos paraszt és megveszi az ördögtől az Isten szántó
földjét. Nagyon agresszív és aláváló tudok lenni, különösen olyan embe
rekkel szemben, akik nem vetnek meg, mint például maga. Fura bosszú
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ez, mely egyre messzebb űz engem a pusztába. És gyakran gyűlölöm az
életet. Szadista szórakozás, ha széttiporhatok tehetségeket és ifjúi ösztö
nöket. Alikor az egész világot meg szeretném ölni, úgy, ahogy engem
megöltek. Bestiálisain. Valaha szerettem a macskákat, de akkor mindet
felakasztanám egy kopasz fára. Akkor én vagyok a nagy világpusztító,
aki az egész világot magas ívben köpi ki, az egész gyűlölettel együtt,
amelyet be kellett zabálnia. Amit két ember megtett velem, azért az
egész világnak bűnhődnie kell.
— Kérem, ne utasítsa el a kis Káint, ne vesse meg áldozatát. Neki
nem volt része semmi másban, csak gyűlöletben és alávalóságban. Kell
most neki egy ember, aki jelet tesz a homlokára. De nem vérből. Hogy
az emberek életben hagyják.
— Maga azt mondta nekem egyszer, hogy ón érezni tudó ember va
gyok. Alighanem tévedett. Alapjában véve én egy válogatás nélkül gyil
koló kő vagyok, aki a "saját elkerülhetetlen öngyilkossága előtt egyszer
még minden életet meg akar semmisíteni, s legalább egyetlenegyszer éle
teben valami nyomorúságos kis törődést csikarni ki magának.
— A z az érzésem, hogy hisztériássá fajzok el — s ezt kimerültén
nyögi, hosszú hallgatás után — folyton könnyfakasztóan fellengzős gúnyiratokat fogalmazok a jajdegonosz környezet meg a jajdekeserű gyerek
kor ellen. Maga az első ember az életemben, akiben bízom. De a biza
lom nem megy olyan könnyen, legalábbis nekem nem. Ezen a területen
nincs tapasztalatom.
Most megszólalhat a lélekgyógyász.
— Tudom, hogy a kis Kain most nagy áldozati ajándékot kínál fel.
De érdemes is ezt tennie: ha a kő kúttá válik, amelyből víz fakad, akkor
gyilkolásra már alkalmatlan.
*

Christ a Meves pszichoterápiás naplójából, mely L ange Schatten —
helles Licht címmel jelent meg (Herder, Freiburg—Basel—Wien, 1976).
választottuk ki ízelítőül a fenti részletet, némi átdolgozással-rövidítéssel.
Meleg emberséggel ás érthető szaktudással mutatja meg: milyen pszichi
kus ártalmak tiporhatnak meg, horpaszthatnak be igen veszélyesen i f 
jú életekeit, s ezeket a szinte megölt lelkeket hogyan lehet a gyógyulás
út jára segíteni, sok szeretettel, hittel és hozzáértéssel.
A z érzés- és kedélyvilágunkra is mélyen ható, nemcsak ragyogóan,
de megragadóan illusztrált „felnőtt képeskönyvet” írt Ch. Meves arról:
melyek azok a jellegzetesen gyermeki tulajdonságok, amelyekben „olya
nokká kell lennünk, mint a gyermekek” , akik érzelmileg nyitottak, tud
nak egészségesen kötődni, közel vannak a természethez, készek tanulni
és mozgásban vannak. A gyermekév után is kincs az ilyen mű: úgy is
merhetjük meg belőle a gyermeket, hogy közben magunk is formálódunkfrissülünk — nem utolsósorban a gyermekek javára. (So ihr nicht werdet
wie die Kinder, Kreuz, Stuttgart, 1979.)
Kiállításban és a mondanivaló minőségében ikertestvére e könyvnek
Meves Ermutigung zum Lehen-je, mely 1978-ig a Kreuz Verlagnál már
a 6. kiadást érte meg. Hosszútávú életbátorságra igyekszik segíteni, s
nem alkalmi nekiugrásokra. Különösen fontos, hogy mire legyen bátor
az ember, mert ostobaságra, vagy önző kalandra inkább ne: a töltés és az
irány döntően megkülönbözteti a bátorságot a botorságtól.
Jörg Zinknek a nürnbergi Kirchentag-on naponta kétszer kellett
megtartani áhítatát, mert az első alkalmon a csarnokba csak kilencezren
fértek be, a szabadban viszont még tizenötezren hallgatták. Utána bra
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vúros gyorsasággal jelentették meg — pár héten belül — az illusztris
szerző áhítatait, más, hasonló jellegű írásaival együtt, Eine Handvoll
Hoffnung címmel. A „maréknyi reménységet” mély benyomást keltőén
igyekszik eljuttatni a címzettekhez a szerző, akinek egyébként az imád
ságról írt könyve (W ie wir heten können, Kreuz, Stuttgart, 1979) is sok
dicséretet kcip
Liliane Giudice nehéz, de megkerülhetetlen életkérdésről, a beteg
ségről, a szenvedés feldolgozásáról, értelméről ír megkapóan Die K rajt
dér Schwachen címmel. (Kreuz, 1979.) Mélyen és egyszerűen, minden ke
gyeskedő modorosság és egyoldalúság nélkül, hittel szól különösein az
olyan betegségről, amelyből nincs emberi óhaj szerinti kiút. Személyes és
irodalmi élményeire támaszkodva mutat be olyan gyógyíthatatlan bete
geket is, akik másoknak segítettek az életet mégis szeretni.
Jóval keményebb eledel az eddigieknél Christofer Frey professzor
műve: „ Arbeitsbuch Anthropologie (Kreuz, 1979). Nem csupán tudomá
sul veszi a humán tudományok eredményeit, de utánanéz azok előfeltevé
seinek és módszerének is. Barth, Brunner, Tillich, Bultmann, Pannenberg, Rahner és mások nyomán konfrontálja a teológiát az antropoló
giának olyan képviselőivel, mint például S. Freud, K. Lorenz és H. Marcuse. Minden fejezet végén tételszerű összefoglalást találunk. Főleg ta
nulmányi célra alkalmas.
,
Dr. Bodrog Miklós
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A z igehirdető műhelye
Ü JÉV
1 Kor 3,9—15
Megalapozottan az új évbe
A szöveg megértéséhez: Ősi hasonlat van a 9-ik versben: A gyüleke
zet Isten szántóföldje és épülete. A z ige hirdetői és tanítói azok, akik
rajtuk dolgoznak. Szünergizmusnak itt nyoma sincsen, hiszen azok, akik az
Űr ügyében munkálkodnak szolgák és a munka előmenetelét és gyümöl
csét csak Isten adja. Isten kezdte a gyülekezetek építését és ő alapozta
meg ezt a munkát azzal, hogy a fundamentumot; Jézus Krisztust adta.
Pál is csak azt az alapot vethette, akin ő is megállhatott és felépülhetett.
Meggyőződött a Jézus Krisztus-alap szilárdságáról és így ajánlja mások
nak is Őt, a kipróbáltak A z ige szolgálata tehát egyszerű feladat: nem valami
ki találtat kell tovább adni, hanem azt kell adni, aki adatott: Jézus Krisz
tust! A szolgálat felelőssége és nehézsége ott kezdődik, amikor építenünk
is kell az alapra, Jézusra. Mert az építmény meg kell hogy feleljen .az
alapnak. Pál, és minden további építő bölcsessége abban lesz nyilvánvaló,
hogy tűzálló aranyat és nem szalmát használ az építéskor épületanyagnak.
Ez a kép nem erőltethető minden vonatkozásban. A drága és maradandó
építőanyag kéznél van, mert Isten ajándéka. Hogy bölcsen éltünk-e vele,
vagy felelőtlenül a mulandóhoz nyúltunk az építéskor, azt az ítélet napja
mutatja meg. De milyen meglepő fordulat: az ítélet tüze csak a rosszul
végzett munkát dönti halomba. Miaga az ember, a bűnös és alkalmatlan
ságában megperzselődött ember mintegy a tűzön át is megmenekül. Így
szereti Isten Jézusban a kétbalkezes embert. Szeretete még következet
lenné is válik, csakhogy az ember el ne vesszen, hanem éljen. A z is meg
nyugtató, hogy a gyülekezet építéséről az értékítéletet nem mi, hanem
ama nap fogja kimondani.
Az igehirdetés körvonalai: Amikor 1981-et írunk és mondunk, meg
tesszük iaz első lépéseit az előttünk álló két évtizednek, mely az ezred
fordulótól elválaszt. Méltán mondjuk ezt már modern időnek, mely még
sem nélkülözheti azt, amihez igénk a keresztyén gyülekezetei hasonlítja:
a szántóföldet és az épületet. Senki sem vitatja, hogy új esztendőnk nyu
galmának egyik feltétele az, ha a jól megmunkált szántóföldek bősége
sen teremnek, és ha a családok otthonai, iskolák, óvodák, üzemek és mű
velődési házak szép rendben felépülnek. Ű jévi igehirdetésünk akkor lesz
átütő, ha a gyülekezet ugyanilyen nélkülözhetetlennek tartja Jézus Krisz
tust is, akinek szántóföldje és épülete vagyunk.
1. Régi alapon az új évben
Még az új év első perceiben született kisgyerekek élete is a régi ala
pokon jött létre: szüleinek életéből, szeretetéből, fogantatásából fakad,
Így kell, hogy tudatosodjon minden gyülekezetben újévkor: Ez az eszten
dő azért az első esztendőért van, melyben életünk alapját, Jézus Krisztust
kaptuk. A fundamentum formája meghatározza és kijelöli az egész sor
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rákerülő építkezést. A gyülekezet számára ezért nagyon fontos, hogy
számba vegye; milyen alapot kapott Jézus Krisztusban.
Jézus Krisztus az új ember. Az, akivé Ádám teremtett, de ezt a hi
vatását az ember sohasem tudta betölteni. Jézusban látjuk, hogy mivé
teremtette Isten az embert. Hogy mit kell értenünk az alatt, hogy Isten
az embert a maga képére és hasonlatosságára formálta. Hogy mit jelent
az, hogy az ember a szeretetben Isten partnere kell, hogy legyen, akit
Isten megszólíthat és aki válaszolni is tud. Sem az előző évszázadok, év
tizedek, sem az 1981. év történetéből nem ismerheti meg az ember önma
gát csak úgy, ha magunkat, mint alaphoz, Krisztushoz szabjuk. Pascal
mondta: Krisztus nélkül nem tudjuk, mi is az életünk, halálunk, sem azt,
hogy ki is az Isten, sem azt, hogy kik vagyunk mi magunk.
’
Jézus Krisztus abban is alapunk, hogy ő az, aki más emberekért élt.
Ö a testvéri ember. Nemcsak megfogalmazta a szeretet kettős parancsát,
de élte is. „A z Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Mk 10,45) Jézus
tehát nem önmagának és azon kívül másokért is él, hanem pusztán így:
Másokért! Napját, idejét, erejét és életstílusát másokhoz igazítja. Mások
bűnét saját kontójára íratja és életével fizeti ki adósságainkat. Pilátus
megérzett valamit ennek csodájából, amikor kimondta: Ecce homo! Nem
csoda, ha mi, akik születésünktől fogva először és másodszor is csak ma
gunkkal törődünk, csak nézegetjük, tisztelettel kerülgetjük Jézust, az
alapot, de igazán ráépülni nem akarunk.
Jézus Krisztus, mint alap azért tart ki életben, halálban, mert Ő a F e l
támadott! Nem is lehet Benne felfedezni az alapot, és nem lehet ráépülni,
míg meg nem győződünk arról, hogy ő él. Addig mi is úgy véljük, hogy
„Isten csapása sújtotta és kínozta, pedig a mi vétkeinkért kapott sebe
ket, bűneink miatt törték össze.’ (Ézs 53,4) Ez a „pedig” , már érti a ke
reszt titkát, ott születik meg húsvét fényében. Jézus feltámadása koz
mikus esemény. Ezért ismétlődik oly sokszor a megdicsőült Jézusról szóló
híradásokban ez a kifejezés: sok, sokan (pas pantes) pl. lK o r 15,22:
„Krisztusban is mindnyájan életre kelnek” . Krisztus feltámadásával kez
dődik annak az új embernek a története, aki az Istenért és embertár
saiért él és küzd ezen a világon.
Jézus Krisztusban alapot kapunk az új életre. „Ha valaki Krisztusban
van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme, új jött létre.” (2Kor 5,17) Nem
a szilveszterek és újévek húznak választóvonalat életünkben, hanem Jé
zus Krisztus. Jézus mutatja meg, mi az óember és újember bennünk.
Hogy mi a test és mi a lélek gyümölcse. Jézusért kell öldökölnünk a régit
magunkban és Őérette kell vigyáznunk az újra. A z új embert nem lehet
antropológiai preczitással körülírni. Van, de el van rejtve Krisztussal az
Istenben. Magunkra nézve azt jelenti ez, hogy nem öntudatunk, hanem
Krisztus élteti új emberünket. Egy édesapa hagyta tanácsként fiára:
„Senki se töltse ki saját óemberének halotti bizonylatát.” Másnak kell
észrevennie bennünk az óember halálát és az új ember életét.
2. Vár reánk a munka az új évben!
A jó alap már vonzza és sürgeti a ráépítés munkáját. Krisztust Isten
adta fundamentumul, ezért az új esztendő fontos feladata, hogy reá is
épüljünk. Gyülekezeteink mind egyek abban, hogy sok a tennivaló, és
van mit építeni Krisztusra az istentiszteleti, gyülekezeti és családi élet
ben egyaránt. Sajnos, abban is egyek a gyülekezetek, hogy mindenütt
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megeshet az, hogy nem aranyat, drágakövet, hanem szénát és szalmát
építenek. Minden gyülekezet igehirdetője maga tudja eldönteni azt, hogy
mit kíván megjelölni feladatként az új esztendőre. Kettőre azonban min
den feladatnál gondolni kell. Egyik az, hogy minden gyülekezeti munká
ra érvényes: Valaki kezdi és más valaki fo lyta tja ... A másik pedig az,
hogy a feladatok között valóban van olyan rangsor, mint amelyet igénk
a meghökkentő sorrenddel jelez az aranytól a szalmáig. Mai igeszaka
szunk is ajánl egy arany- és drágakőértékű feladatot az új évben: a test
véri jó összhangot! Pál és Apollós hogy maradhattak jó testvérek és szol
gatársak, jóllehet a korintusiak viselkedése viszálykodásra csábította
őket. Azért szerették egymást, mert Jézus alapjára épülve felmérték azt,
hogy ők egyszerre Isten munkatársai, ugyanakkor mégiscsak „semmik” ,
akik nem számítanak, mert dolgoznak ugyan, de a növekedést Isten ad
ja. Egyházunk körében, a gyülekezet körében, családok körében és közsé
günk körében a boldog új esztendő egyik valóra váltója éppen az a Krisz
tusban lehetséges összhang megvalósulása volna. Aki egyszerre tudja
magát Isten munkatársának és ugyanakkor semminek is, az összhangban
tud lenni társaival. Ezért vigyázzunk, hogy mit építünk az alapra, Krisz
tusra.

3. Jó reménységgel induljunk!
Jézus Krisztusnak, az alapnak megtartó ereje nemcsak az életben,
hanem a halálban és ítéletben is megmutatkozik. Ez a jó hír is újévre
való, hiszen ez az esztendő bármelyikünk számára a halál és ítélet éve
is lehet. Aki ráépült Jézusra, az megtartatik, még akkor is, ha úgy jár,
mint az égő lakásból kimentett ember. Egyszerre vesztes, mert mindene
elpusztult és mégis nyertes, mert életben maradt. Sok gyülekezetben
az év utolsó napján, nálunk ezen az első napján hangzik el a gyülekezeti
munka statisztikája az előző évről. De milyen rossz kifejezés a „statisz
tika” , mely a számokra hívja fel a figyelmet. Pedig figyelmet, sőt ámula
tot igazán az érdemel, hogy Jézus Krisztus alapul adatott nekünk! A kis
megkeresztelteknek, a serdülő korú konfirmáltaknak, az új életúton in
duló házastársaknak, az úrvacsorára szomjazóknak és a sír partján bú
csúzoknak. Jézus az alapunk és Rajta megtartatunk! Ez a mi reménysé
günk és újévi útravalónk.
Józsa Márton

Ú JÉ V U TÁ N I V A SÁ R N A P
Rm 8,28— 30

Exegetikai vonalon az a legfontosabb tennivalónk, hogy legalább
magunkban helyreállítsuk a textus egységét, amely a templomos gyüle
kezet tudatában darabokra tört. Kettőre bizonyosan: a 28. versből tönkre
idézett, szólammá silányított aranymondás lett, amellyel úgy szoktunk
vigasztalni, hogy egészen komolyan senki sem veszi. Azután jön az
„aranylánc” darab, amelyből sokszor kifelejtettük csodálni azt a míves
hűséget, amellyel Isten fűzi egyik szemet a másikba. Maradt belőle lánc,
valam iféle páli „ordo salutis” , dogmatikus bilincs, ami már-már Isten min
den fantáziát meghaladó szeretetét is béklyóba nyomorítja. Marad-e
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energiai a kettős akadály vétele után a „Fiú képéhez való hasonlóság"
szellemi, lelki feldolgozására, főként arra a szíves készségre, hogy ebbe az
isteni szándékba belepontosuljunk?
Ezért szükséges, hogy legalább magunkban egybe álljon össze a da
rabokra tört: Isten mindent azért tett, tesz és enged, hogy a gyülekezet
hasonlítani kezdjen Jézus Krisztusra, a Megváltónkra és a Testvérünkre.
Mivel még egészen az év elején vagyunk, ez az összefoglalási kísér
let talán segít kikerülni azt a bulktátót, amely vágyként, az istenfélelem
köteles viszonozása vénásaként ott él bennünk és amely a „minden ja 
vukra szolgál” ígéretét nagyon önzően és ijesztő rövid távlatban szeretné
csak érteni.
1.
Isten azzal a szándékkal gyűjt gyülekezetei és dolgozik egyházá
ban, hogy az Krisztus-arcú legyen.
Hasonlítson a Fiú és Testvér képére. Ehhez nem „Veronika-kendő”'
szolgál mintául, bár jellemző, hogy ez a legendás „igazi kép” sem ideali
zált szépséget, hanem tört-mart vonásokat, az értünk való küzdelem és ál
dozat nyomait akarta megörökíteni. így a legenda magja igaz üzenetet
hordoz: a „féreg és nem férfi” , az „emberek csúfja és a nép utálata”
Isten szemében a legjobban szeretett Fiú. Akkor a legszebb, amikor min
dent felad magából, amire szinte természetesnek tűnik az emberi igény.
Ez az út a summája mindannak, amit a testvérekért vállalt.
A gyülekezet nem akkor Krisztus-arcú, amikor vélt saját-Kálvária
stációin vánszorog, hanem akkor, amikor az egész teremtettség „nyögé
sét”, az egész embervilág és teremtett világ gondját és bűnét, tevőlegeset
és mulasztásbelit, a sajátja gyanánt hordozza. Akarja hordozni. Ez nem
megköszönni való szívesség: nem tehetünk úgy, mintha mindezzel szí
vességet tettünk volna és kegyet gyakoroltunk volna valakikkel. Valóban
a sajátunkat hordozzuk a másik fájdalmában. Akár ki lehet mutatni,
akár csak az Űristen a tudója, amiért az egész teremtett világ „nyög” ,
abban személyesen felelős mindegyikünk. Ezt a bűnrészességünket soha
nem háríthatjuk a „sors” -ra. A z egy vérből teremtettek és egy véren meg
váltottak lettek egymás sorsává: természetesen mindez megmaradhat el
vi, vagy szólamszinten. De akkor még valamit hozzáadunk magunk is a
„nyögnivaló” -hoz! Amikor magatartás, gondolkodásmód és indulat, érzés
és cselekvés — az imádságról nem is szólva — születik a bűn és kegyelem
közösségével egybekapcsoltak, a sokféle vétek ezerfajta következményeit
igaz törődéssel hordozók és a bocsánat erejével mégis újat kezdeni merészelők között, akkor kezd formálódni a Krisztus formájú gyülekezet
arc. így lesz világos, hogy a „javukra szolgál” ígérete nem a kivételezet
tek és kedvezményezetteket könnyebb sorsát ígéri: a teljesség felé ném a
jeges-hideg történelem-tenger enyhe Golf-árama a gyülekezet életeleme 1
A Krisztus-hit nem váltható fel a simább életút, kevesebb gond, kisebb
felelősség, kedvesebb áldozat, felületesebb bűnbánat, „hivatalból” kijáró
kegyelem aprópénzére! így aztán az igazi gyülekezet arcáról nem a
„szép” Krisztus yonásai, hanem az Atya akaratának szót fogadó, az egé
szért szolgálatba indult Fiú-Testvér Krisztus emberszerető képe világít.
(Jól tudom, hogy a titulusok önmagukban fabatkát sem érnek, de még
sem ártana megtanulni az orthodox keresztények „Emberszerető U ral
kodó” Jézus-címét, természetesen a tartalmával együtt. Rácsodálkozhat
nánk, hogy a „Kyriosz-Diakonosz” megjelölésnek milyen ökumenikus
távlatai is vannak.)
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Jézus Krisztus mások nyomorúságát és bűnét vette fel, és így a leg
jobban szeretett az Atya szemében, A gyülekezet sohasem áltathatja ma
gát azzal, hogy merő szeretetből és szimpátiából „jár közbe” , imádkozik
és tesz a „nyögőkért” . A saját bűnét is fel kell ismernie mindabban, amit
embertelennek és így istentelennek, testet-lelket nyomorítónak ítél. Isten
önvizsgálatra is indító jósága, közösségvállalásra is késztető emberszeretete átélése révén szolgál javára-üdvösségére minden, ami másokkal
együtt magának is nehéz vagy arcpirítóan szégyenletes. Nem az idealista
fellegben járók, vagy csak robbantani tudó terroristák-anarchisták „e l
szántságával” , hanem az együtthordozott és együtt megszenvedett rossz
változtathatóságának a reménységével és változtatásának készségével
szolgál javára és üdvösségére a „minden” .
2.
A Krisztus-arcúnak szánt gyülekezet — miközben a teljesség fel
tart — megtanulja, hogy még csak gondolatban és vágyakozásban sem
ugorhatja át azt az utat, amelyet végig kell küzdenie.
A teljesség reménysége nem ragad el innen, hanem ide ad erőt. Ha ezt
a gyülekezet megtanulja, letesz arról, hogy a teljesség ígéretét fantázia
világgal cserélje fel. Örökérvényű az az ótestamentumi gyökerű, megilletődött tartózkodás, amivel Pál apostol a „ jó ” -ról, az Isten ajándékozta
üdvösségről szól. A z üdvösség nem attól lesz kívánatos, milyen rosszat
tudunk mondani a jelenről és milyen szédítően szépet a reméltről. A leg
ragyogóbb képzelet is szárnyaszegetten hull vissza, amikor beszélni kel
lene arról, amit Isten elkészített. Am it Isten Jézus Krisztusban nekünk
ajándékozott, azért, hogy hasonlítsunk a Fiúra, arról csak a megrendül
tek tartózkodó, zavart hálájával és reménységével lehet vallani. Ügy,
hogy ebben a vallomásban az is kiderüljön, hogy a teljesség „keresztrejtvényében” mi sem látjuk és értjük mindig, hogyan tartozik össze a
vízszintes és függőleges! Egyedül Isten ígérete a biztosítéka annak, hogy
ezek javunkra és üdvösségünkre függenek össze és nem ellenünkre! Nem
a bűn és rossz „besegítő” szolgálatáról van itt szó, hanem Istennek arról
a kibeszélhetetlen erejéről, amellyel nevetségessé tesz minden áttörhetetlennek vélt akadályt is a „jó ” előtt. Úgy tudom, hogy az új énekes
könyvből már énekelni fogjuk Matthias Claudius esti énekét amelyben
zseniális megérzéssel és gyönyörű természeti képpel kommentálja ezt a
textust is: csak a felét látjuk a holdnak, pedig szép kerek!

3. A Krisztus-arcúnak szánt gyülekezet remél.
Az „aranylánc” egymásba vonódó szemei nem dogmatikus tételeket
rögzítenek, hanem a reménységről vallanak. Sokszor használtuk másra
ezt a „láncot” . Hol biztosítóláncként szolgált, hol zárókordonként más
előtt. Szerencsére mindez Istent nem kötelezi. Pál az igazi fényében isme
ri fel; és a keresztyén reménység hitvallását mondja el a segítségével:
amit Isten elkezdett népével és az egész emberiséggel, azt célhoz is jut
tatja! Esze ágában sincsen, hogy időtlen és személytelen igazság, vagy
„ordo salutis” reguláját olvastasson ki belőle. Azoknak szól bátorításként,
akik a Krisztussal való közösség harcaiban, a Krisztushit és szolgálat, a
megélt és remélt közösség örömében és sokszori szegényességében, elbi
zonytalanodásában, vagy egyenesen a csődjében nagyon rászorulnak,
hogy Isten hatalmas kezére figyeljenek. A Krisztus szolgálatában álló és
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eközben Krisztus-arcúvá váló gyülekezet egyedüli erőtartaléka az, amit
már ajándékba kaptunk és amire vár bennünket az Isten. A „lánc” ment
hetetlenül szétpattanna, elszakadna és ezzel együtt minden kútba es
nék, ha egyetlen olyan szeme is lenne, amelyet Isten a magunk kovács
művészetére bízna. De Istennek ezekhez a tetteihez ragaszkodni kell,
mert értünk lettek, velünk történnek, a mi életünk történetébe is bele
ágyazódnak, a mi reménységünknek is tartalmat adnak.
4. A Krisztus-arcúnak szánt gyülekezet: testvérek közössége.
Jézusban Isten nem mozdulatlan istenség képét villantotta fel, hanem
a testvérnek hajló mozdulatot és indulatot öltöztette testbe. „Elsőszülött
a sok testvér között” : ez nem titulusa Jézusnak, hanem a magatartásai
Ennek a testvériségnek nincsen határa. Jézus Krisztus vonzása tartja örök
mozgásban ezt a testvériséget. A gyülekezet már akkor a teljességből
hordoz valamit, amikor ezt a testvériséget Krisztussal és a mellette vagy
messze tőle élő, vagy még csak reménységbeli testvérrel éli. Ha mi ha
tárolnánk le a „sok testvér” körét, magunkat is elzárnánk Jézustól, m ert
Ö egyszerre hajlik a „sok testvér” felé. A gyülekezet nem zárt társaság.
Ha mégis ilyen lenne, Krisztust is kizárná magából. De erről nem beszél
ni kellene sokat, hanem úgy komolyan venni az ajándékba kapott Krisz
tus testvériséget, hogy az nyitottság, megbízható szó, türelmes emberség
és bocsánatra való készség, előlegezett bizalom formájában, az ítélkezés
ről való tudatos lemondás készségében mindig akkor öltsön testet, amikor
éppen szükség van rá. A Krisztus-arcnak és a testvér-arcnak azonosak
a vonásai.
Fehér Károly

V ÍZ K E R E S Z T Ü N N E P E
Ézs 42, 5— 1
Erős figyelemfelhívással kezdődik a fejezet: ez az én szolgám! Ebben
a bemutatásban benne dobog Isten szolgájának páratlansága, személyé
nek és küldetésének rendkívülisége. Egyedülvaló a maga szelídségében,
pótolhatatlan a küldetésében. Alapigénk az utóbbit szakítja ki az első
Ebed-Jahve énekből. Isten maga választotta ki erre a feladatra szolgáját::
„Én, az Űr, elh ívta la k ...” Ebben a küldetésben nem hagyja magára: „Én
fogom a kezedet. M egőrizlek. . . ” Ezért tudja véghezvinni a szolga a sza
badi tást, ami a megbízatása. Ez a szabadítás minden emberi reménység
feletti, szabadítás börtönökből, fogság sötétjéből is. A szabadítóban Isten
és népe egymásratalál: „benned ajándékozom meg szövetségemmel népe
m e t...” De szolgálatából nemcsak saját népe gazdagodik, hanem a többi
nép is, „a nemzetek” világosságra jutnak. Ez a világosság önmagában is
jelképezi a küldetés semmi mással nem pótolható ajándékát. Hatása alól
senki sem vonhatja ki magát, hiszen rányílnak látón még a vak sze
mek is.
Az Úr szolgája küldetését, szabadításának lényegét itt is a Biblia
egyik leggazdagabb jelentésű szava fejezi ki tehát. A világosság ez, ame
lyik nem egyszerűen fény, hanem annak a látást lehetővé tevő része.
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A fény lehet elviselhetetlenül erős és csak műszerekkel mérhetően gyen
ge is. A z ívfény szemgyulladást okozó káprázatát nem nevezzük vilá
gosságnak csakúgy, mint az alig észlelhető hajnali derengést sem. A v i
lágosság a fénynek az a tartománya, amelyik látást ajándékoz. A világos
ságban válnak felismerhetővé arcvonások, elvégezhetővé feladatok. A
fény fizikai jelenség mérhető tulajdonságokkal, — a világosság ezen túl
emberi, emberhez szabott. Ezért fejez ki átvitt értelmű tartalmat is gyak
ran. Értelmem belső látását kifejezhetem úgy is, hogy világosság gyúl
bennem, s énekelek „hitem mécsvilágáról” is (414. ének). Ilyen gazdagon
ajándékoz meg Isten, amikor világosságot ad. Egyszerűen azt teszi lehető
vé, hogy teremtményeként ember legyek, emberi módon éljek, és élhes
sünk így népként, nemzetekként is. Ezért a teremtő Isten (5. v.) első sza
va a káosz felett az volt: Legyen világosság! Hogy már ott is több ez,
mint a napsugár fénye, mutatja a Nap sorrendiségben későbbi teremtése.
S hogy a világosság bibliai ajándéka több, mint a fizikai látás lehetősé
ge, igazolja számtalan igehely. Hiszen Isten nemcsak azt mondta, hogy
sötétségből világosság ragyogjon fel, hanem „ő gyújtott világosságot szi
vünkben” is (lK o r 4,6).
Valószínűleg örökké nyitott kérdés marad, hogy Ézsaiás próféta kit
tartott az Űr szolgájának, kitől várta ezt a világosságot. A különféle ér
telmezések közismertek. És az is, hogy az Űjtestámentom népe Jézusban
látta eljönni ezt a megígértek A textusra már Simeon éneke is vissza
utal: „ ... h o g y megjelenjék világosságul...” (Lk 2,32). Jézus prédikálni
kezd, az eseményt csak a világosság felragyogásához hasonlíthatták: „A
nép, mely sötétségben lakott, nagy világosságot lá tott. . . ” (Mt 4,16). Ön
magáról is úgy beszélt Jézus, mint a világ világosságáról (Jn 8,12). Mun
kája során különös jelentőségű a vak meggyógyítása. Jézus egész külde
tésének jelképévé is lesz: „A m íg a világban vagyok, világossága vagyok
a világnak” (Jn 9,5). Pál Jézus feltámadását is úgy értékeli: Jézus azért
támadt fel, hogy világosságot hirdessen a népnek és a pogányoknak. (Csel.
26,23). A z egész világnak.
Mindez egybecseng Vízkereszt homiletikai feladatával. Epifánia —
Krisztus istenségének felragyogása. Eljövetele az egész világ számára di
csőség, világosság.
Miben világosság Jézus? A szóban benne van mindaz, amit tanított,
ahogyan élni és meghalni érdemes. Tanítványaiként élni azt jelenti, hogy
a világosság fiaként élni, amelyiknek gyümölcse „csupa jóság, igazság és
egyenesség” (Ef 5,8—9). A világosság fiaiként „legyünk józanok, vegyük
magunkra a hit és a szeretet páncélját, és sisakként az üdvösség remény
ségét (1 Thess 5,5—8). Mindebben az egész élet benne van, annak minden
magatartásbeli követelményével. Világosságában lesz felebaráttá a má
sik ember: „A k i szereti a testvérét, az a világosságban van” (1 Jn 2,10).
És egyedül az ő világosságában szelídül meg a halál fenyegető arca is.
Egy temetésen talán a munkatársak vesztesége fogalmazódott meg így:
elveszítettük, és ő már megy a „fekete végtelen” fe lé ... M i Jézusnak
köszönjük azt is, hogy a végtelen nem fekete és sötét, hiszen ő azért
jött, hogy „világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában
lakoznak” (Lk 1,79).
Hogyan világosság Jézus? Borsos Miklós így vall erről: „Sorsom ne
héz fiatalságot jelölt ki, és ezekben az években a Biblia és elsősorban, a
Hegyi Beszéd olvasása, annak örökszép életet, erkölcsi magatartást tanító
szavai; isteni ragyogása és végtelen tisztasága volt, ami őrzött.” (Borsos:
A toronyból, 121)
Vízkereszt ünnepén tudjuk vallani, hogy vakok lennénk Jézus vilá
gosságának ragyogása nélkül.
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De Jézus világossága ma is több, mint ami egyéni életünk kereteibe
belefér, sugárzik ez — az ige szavával élve — a nemzetek felé is. K o 
runkat „a fény századának” is szokás nevezni. Sok egyéb mellett azért
is, mert kezdetétől fedezte fel és állította elő tisztán a Curie házaspár a
rádiumot. Életük nevezetes pillanata volt, amikor egy este megálltak a
laboratóriumként használt fészerben, és megilletődve látták fáradságos
munkájuk sugárzó eredményét: az anyag magától világít. „1900-ban tör
tént. Ezzel a sugárzással ért véget a 19. század, kezdődött a mi korsza
kunk” , — írja tudománytörténetében Benedek István. (Benedek: A tudás
útja, 271). Ez a világosság még emberi léptékű volt, nagy reményekre
jogosító, áldozatos felfedezőiket mély humanizmus hatotta át. De ahogy
felfokozódott, félresiklott, mint annyi más az ember kezén. A század
közepén, 1945. augusztus 6-án az Enola Gay nevű szuperbombázón H iro
sima felett a 'pilótáknak sötét szemüveget kellett feltenniük a vakítóvá
megnövelt fény ellen, amely szúrásként érte lezárt szemhéjukat is. „M in 
dent elárasztó, ijesztő fény világította be az egész égboltot, izzása elárasz
totta a vezetőfülkét, és vakító esőként érte őket a kabinban. (...) Egy
szerű volt ez az ijesztő világosság, akár egy látomás, amely nem emberi
szemnek való.” A naplót vezető másodpilóta a robbanás után ezt jegyezte
fel: „Hiába keresem a szavakat. Csak azt tudom mondani: Uram Isten!
M it tettünk. Ha száz évig élek is, ezt a néhány pillanatot soha nem tudom
kitörülni az emlékezetemből.” (Hans Herlin: Mit tettél Káin?, 115).
Ezt a pusztító villanást egyre csak fokozza az ember. Ezért kell így
imádkoznunk: „Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát,
Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek álta
l a . . . ” (Szentgyörgyi Albert: Negyedik zsoltár, Energia és sebesség. V i
gilia, 1977/801). Fritz Baade professzor is a jézusi normák megvalósulásától
várja a világ feszültségeinek megoldását: „A z a reménységünk, hogy az
értelem és az őrültség párviadala, amelynek most tanúi vagyunk, az ér
telem javára dől majd el, nagyon gyenge lábon állna, ha a hit erői nem
volnának szövetségben az értelem erőivel. A keresztény mint keresztény,
örvendhet annak, hogy most végre komolyan veheti és követheti Krisz
tus tanait úgy, amint a hegyi beszéd hirdeti, másrészt viszont ezek a ta
nok döntő segítséget nyújtanak az egész emberiségnek... A z ige, hogy
„szeressétek ellenségeiteket”, sokáig csak vasárnapi prédikációként ha
tott, anélkül, hogy a hétköznapok számára bármilyen gyakorlati jelentő
sége lett volna. Ma a reálpolitika jelszavává válik e z . .. (...) A legszebb
azonban... a boldogságról szóló egyik ige: „Boldogok a szelídek, mert ők
bírják a Földet” . (...) Ha van remény, hogy fennmarad a Föld olyannak,
amelyen érdemes éln i,... akkor egy dolog világos: csak a szelídek bír
ják majd ezt a Földet” (Baade: Versenyfutás a 2000-ik évig, 246).
Ennyire egyedülvalóan rendkívüli és mással nem pótolható ma sem
a „világ világossága” . Értékéből nem von le semmit az, hogy nem ad
tuk mindig jól tovább, ezen csak mi szégyenkezhetünk. A fizikus W eizsacker megállapítása ide is illik: teljesen jogos az, ha az ember egy ügyet
nemcsak állandóan fogyatékos megvalósulásai, hanem az ideáljai alapján
ítél meg (Weizsacker: Válogatott tanulmányok, 368). És ez Jézus tanítá
sában tisztán ragyog a mai nemzetek felé is.
Ennek a világosságnak nélkülözhetetlen voltát vallja Helsenberg is,
századunk másik nagy fizikusa. Egy helyen az etikai normák keresztyén
gyökereiről beszél. Ha megkérdezzük az embereket arról, „m i a jó és mi
a rossz, miért érdemes küzdeni, és mi az, amit el kell kerülni, látni fog
juk: válaszai a keresztyénség etikai normáit tükrözik; akkor is, ha réges-rég elveszítette kapcsolatát a keresztyén parabolákkal és szóképek
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kel” . Ha egy nap már nem ehhez az iránytűhöz igazodnánk, „akkor iszo
nyatos dolog történik az emberiséggel, rosszabb az atombombánál, a
koncentrációs tábornál is” (Heisenberg: A rész és az egész — beszélge
tések az atomfizikáról, 297).
Merjük vallani, hogy Jézus nemcsak a vízkereszti ünnep hétköznapi,
maroknyi gyülekezetének életében világosság, hanem benne Isten ma is
megajándékozza világosságával a nemzeteket is.
Zászkaliczky Péter
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4 Mózes 14, 10b— 23
Az alapige kerete
Mózes, Isten utasítására, kémeket küld Kánaán földjére. Ezek meg
tapasztalják, hogy Isten igazat mondott: „Valóban tejjel és mézzel
folyó föld” (13, 17). A z ország meghódítása azonban nem ígérkezik
könnyűnek: „Erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei
igen nagyok” (13,28). A kémek egymásnak ellentmondóan beszélnek a
lehetőségekről. Káléb és Józsué a bizakodás hangján szólnak: „Bátran
fölmehetünk és elfoglalhatjuk” (13,30). „H a az ÚR kedvel bennünket,
akkor bevisz arra a földire” (14,8), A többiek velük ellentétesen véle
kednek: „Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk”
(23,31). Izrael népe ezt a véleményt teszi magáévá, zúgolódni kezd Mózes
és Áron ellen. Szívesen visszatérne Egyiptomba, vagy inkább a pusztai
halált választaná. Már Káléb és Józsué megkövezését tervezik, amikor
közbelép Isten. Az engedetlen nép elpusztításáról beszél. Mózes könyör
gésére megváltoztatja szándékát: mégsem semmisíti meg az Öt „m eg
utáló” népet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a büntetés elmarad:
nem megy be az ígéret földjére, hanem a pusztában hal meg minden
ki, aki fellázadt vezetése ellen.
Az alapige központi fogalma
az „Isten dicsősége” . Ezen a helyen már a kinyilatkoztatásra utaló
teológiai „szakkifejezés” . Tartalma Isten cselekedete, ahogyan az megtapasztalhatóvá lesz a nép és az egyes ember életében. A magát meg
ismertető Isten mellett nem mehet el az ember állásfoglalás, és állásfoglalásának következménye nélkül. Vagy bízik Istenben, vagy elfordul
Tőle: „megutálja” . A z elsőnek élet megtartás a következménye, a
másodiknak halál és elvettetés.
Ágendánk a vasárnap jellegét az „Isten dicsősége” fogalmával fejezi
ki. Erre gondoljunk, de az igehirdetésben ne említsük.

Az igehirdetés vázlata
Kicsoda és milyen Isten?
Nemrégiben néhány órán keresztül figyeltem, hogy hányszor és mi
lyen körülmények között hangzik el a név: Isten. Gyerekek mentek
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az iskolába, és valamin vitatkozva többször ismételték: „Isten bizony!”
A reggeli adást hallgatva megütötte a fülemet, hogy a riportalany
önkéntelenül és a megszokottság természetességével ismételgeti: „Hála
Istennek!” Fuvaroskocsi zörgött el a ház előtt, s a kisebb emelkedő
miatt nehezebben húzó lovaik felé ostorcsapásoktól kísérten sűrűn hang
zott Isten neve. Tizenöt percig tartó autóbusz-utazás során különböző
összefüggésekben nyolcszor hallottam. De magamat is azon kaptam,
hogy különösebb indok nélkül többször elmondtam: „Istenem!”
Mire utal mindez? Talán arra, hogy nagyon drága számunkra Isten?
Inkább aura, hogy nagyon felelőtlenül és felületesen gondolkodunk róla,
Sohasem tudom elfelejteni, hogy iskolába se járó gyerek szájáról a
legcsúnyább istenkáromlást olyan faluban hallottam, amelyet a közvé
lemény nagyon „vallásos” faluként ismer. Ha nem is gondolunk ennyire
kirívó esetre, arra emlékezzünk, hogy mennyire zavarba jövünk, amikor
a sokat emlegetett Istenről beszélnünk kell. Csak üresen hangzó frázi
sokat mondunk, ha szólunk Róla. Ennyire idegen lenne számunkra?
Vállaljuk el a kérdésben rejtőző vádat! Majd próbáljuk figyelni mai
igénkre, amely — ha számunkra szokatlan módon és formában is —
de igen lényeges dolgokat mond el Istenről.
1. Elsőként azt vegyük tudomásul, hogy Istent lehetetlen „önmagá
ban” megismerni. Ha megkíséreljük, hamis istenkép rajzolódik elénk,
olyasmi, ami tőlünk és nem Istentől való. Hamis, egyáltalán nem igaz,
emberképre alkotott bálványisten az, akivel így találkozhatunk. Isten
igazi megismerése csak az Ő cselekedetei nyomában lehetséges, amikor
tetteiben azt látjuk meg, hogy kicsoda Ő a világ, a gyülekezet, az ember
számára. Amikor arra derül fény, hogy mit vállal magára mindezekért.
Nem felesleges képet tár elénk alapigénk, amikor azt olvassuk, hogy
„megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra felett egész Izraelnek.”
Istennek magának meghatározott időben, meghatározott helyen, emberek
között kellett megjelennie, hogy mi a leglényegesebbet megtudjuk Róla.
Karácsony és Vízkereszt ünnepe felől érkezve nem kell sok szót vesz
tegetnünk ennek hangsúlyozására.
2. Ne kerülje el figyelmünket, hogy Isten akkor jelenik meg népé
nek közösségében, amikor azok gyilkos szándékot melengetnek a szí
vükben, amikor Káléb és Józsué megkövezését tervezik. Megmenti azo
kat, akik Öt mindennél hatalmasabbnak látják. Szinte „körülveszi”
azokat, akik bíznak Benne. Ez a két ember nem a „hős” alapállásából
mondotta, amit mondott, és nem vakmerő tettekre akarta rábeszélni
Izraelt. Bátorítani akarják társaikat, hogy merjenek bízni Istenben; ab
ban, amit ígért és mondott. Valami hasonlóra gondolhatott Luther, ami
kor így tanított: „Annyid van, amennyit hiszel!” Isten reá való hagyat
kozásunk mértéke szerint cselekszik életünkben. Ezért erős Isten azok
számára, akik reménykednek Benne. Viszont semmit sem kaphatnak
Tőle olyanok, akik közömbösen és egykedvűen fogadják ígéreteit.
Isten azonban nem csupán ezért a kettőért „jelenik meg” , hanem
a velük szembenállókért is. Érdekükben cselekszik, amikor lefogja mármár kövekért nyúló kezüket. A másik emberben önmagunkat is meg
semmisíthetjük, a másikban a magam jövőjét is elpusztíthatom. Isten
pedig mindnyájunk életét akarja!
3. Ezt különösen kihangsúlyozza alapigénknek az a mozzanata, amely
arról számol be, hogy Isten hajlandó elhatározásainak felülvizsgálatára
és megváltoztatására. Nem azért, mert befolyásolható; hanem, mert ke
gyelmes. Ezért fogadja el Mózes imádságát annak ellenére, hogy Mózes
ebben az imádságban igen rosszul „érvel” . Amit kér, azt ugyanis azzal
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indokolja, hogy Istennek van szüksége álláspontjának megváltoztatásá
ra. Ö az Isten „hírét” félti: „A zt fogják m ondani... M ivel nem tudta
az ÚR bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik,
azért mészárolta le őket a pusztában.” Isten nem háborodik fel ezen
az ügyetlen érvelésen, hanem „rábeszélteti” magát a megkegyelmezésre,
hiszen az az Ő tulajdonképpeni szándéka. Ebben a szándékban nem
vigyáz Isten a tulajdon jóhírére. Olyan messzire megy az irgalom gya
korlásában, hogy beleszédül az ember. Mellékes számára, hogy kegyel
mes cselekedete milyen színben tünteti fel. Csak az a fontos, hogy
az emberek higgyék, igényeljék, komolyan vegyék: „A z ŰR türelme
hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést” .
4. Itt most meg kell állnunk, és fel kell tennünk azt a kérdést,
amely a legtöbb esetben bizonyos éllel hangzik el: „Istennek valóban
nincsen más dolga, csak az, hogy megbocsásson?” A kérdés érzékelteti,
hogy a bocsánatban valami rendkívüli, emberi értelemmel szinte fel
foghatatlan dolog történik. A hatalmas Isten megfeledkezik önmagáról,
a jogairól, a neki „kijáró” . jogos dolgokról — az emberért. Feladja a
maga érdekeit, az ember — valamennyiünk — , érdekében. A z elhang
zottak miatt nagyon furcsa kérdést kényszerülök kimondani: „Nekem
mit ér az, hogy megbocsát az Isten?” Erre a kérdésre csak így válaszol
hatok: „Isten bocsánata olyan sokat jelent számomra, hogy annak bir
tokában és bizonyosságában vállalom bűneim következményeit.” Elis
merem, hogy az Isten mindent elvehet tőlem, s ugyanakkor tapaszta
lom, hogy nem remélt ajándékokkal is megajándékoz! így lesz Isten
életemben valóban Istenné. Érte igent mondok a keresztre, és azt tar
tom természetesnek, hogy életemre súlyosodjék a keze. Valójában pedig
mindennek az ellenkezője történik. Ilyen az Isten!
5. Ha Istent csak „kapcsolataiban” , „tetteiben” lehet megismerni,
akkor eljutottunk az Istenre mutató emberi magatartásig is. Kicsoda
.és milyen Isten? Nagyon szép szavakat lehetne erről elmondani. A z
igazi választ azonban csak azok adják meg, akiknek életében Isten —
valóban Isten.
Hogy vannak ilyen emberek, az egyedül az Ő nagyságának és ere
jének a következménye.
Bohus Imre

V Í Z K E R E S Z T U T Á N 2. V A S Á R N A P
Péld 3, 1— 6

Exegetikai megjegyzések
a) A „bölcsesség irodalom ról’’ általában is fel kell elevenítenünk
néhány dolgot, alapigénk helyes megértéséhez. — Közel ezer esztendős
hagyományanyag szólal meg az ismerten idetartozó iratokban — , a Sa
lamon királyt megelőző koroktól egészen a Kr. e. 4. évszázadig. Alap
igénk valószínű ebből a legkésőbbi rétegből való Nagyon érdekes sajá
tossága, hogy eredetét tekintve nem genuin izraeli, hanem a Közel-Kelet
népeinek közös erkölcsi-vallásos-irodalmi kincse. A z izraeli interpretá
ció azonban sajátosan ötvöződik a Jahve-kultusszal, hiszen az „igazán
erkölcsös” nem más, mint Jahve akaratába való belesimulás. — Ter
jesztői, képviselői nem a papok és próféták voltak, hanem — dr. Mun702

tag Andor megállapítása szerint: „Fel kell tételeznünk, hogy Izraelben
idők folyamán kialakult a bölcsek rendje, amely a papok és a prófé
ták mellett aktív részese Izrael nevelésének.” — A z előadás formáját
tekintve egyrészük prózai közmondás, talány; ritmikus-prózának mond
hatnánk a másált- példabeszédet; -de a bölcsesség irodalom gyakran
használ hosszabb hokmáh-költeményeket is. — Tartalmát tekintve a
bölcsesség-teológia azon a hiten alapszik, hogy a világban a „viszonzá
son nyugvó erkölcsi rend” uralkodik. A „megnyugtató vég” jó rendjét —
az akaratának engedelmeskedőknek — , Jahve „szavatolja” . Tagadha
tatlan, hogy ennek a teológiának „más a kicsengése” , mint általában
a prófétáké. A felvetett kérdések azonban mint a tapasztalaton nyug
vók, elevenek, s az adandó válaszok is elodázhatatlanok, lásd pl. Jób
könyvének üzenetét.
Talán szokatlan, merész amit mondok, de ma a keresztyén bizony
ságtevés hatását hordozó irodalmi és egyéb művészeti alkotásokban ta
lálhatnánk meg a „m egfelelőjét” . Hiszen ezeket a verseket, novellákat,
„oltárképeket” és zeneműveket mi is felhasználjuk egyházi szolgála
tunkban. Hatásuk nagyon jelentős — sokszor talán fel sem mérjük — ,
pedig elég csak az énekeskönyvek vers- és dallamanyagára, meg a
szinte napok alatt elkapkodott ilyen tárgyú kiadványainkra gondolnunk
s akkor értjük meg igazi értéküket. Meg természetesen a „felelősséget”
is a bennük megszólaló „teológiáért”, — üzenetért. Még csak egy meg
jegyzést; az szinte felbecsülhetetlen, hogy ezen a mai „hagyományanyagon" keresztül a kapcsolatunk hazánk s világunk „kultúréletével” ,
de erkölcsi célkitűzéseivel is nem „mesterkélt”, hanem eleven valóság;
az is felbecsülhetetlen segítség, hogy amikor a legékesebb papi szó is
elégtelen eszközzé válik egy ember felé az evangélium „elmondására” ,
akkor a Szentlélek Üristen a „míves szón” , egy „ecsetvonáson” s egy
„dallamon” keresztül még tovább „prédikálhat” .
b) A Példabeszédek első kilenc fejezete — amiből textusunk is való
—, „Salamon példabeszédei” cím alatt összegyűjtött hokmáh költemé
nyekből áll. Bennük egy apa neveli „bölcsességre” gyermekét. — N e
künk —, akiket Urunk így tanított imádkozni: hívjátok az Istent „Atyá-'
nak” , — az Atya szava. — Bár Luther tanítására s evangélikus kegyes
ségünk egyik legszebb hagyományára gondolva — a „családfő” papi
szolgálatára nézve is jelentős lehet igénk üzenete!
1—2—v . : A „do ut des” farizeusi vallásosság klasszikus példájának
látszik, de ha mondjuk azokkal a tapasztalatainkkal vetjük össze, amik
„Isten akaratának áthágása” nyomán szakadnak ránk — , gondoljunk
csak népek elnyomásának, háborúk pusztításának, az alkohol rabságának, a munkaerkölcs és a családi erkölcs rombolásának „keserű gyü
mölcseire” , — akkor azért majd másként olvassuk ezeket a sorokat:
„...m e rt hosszú életeit, magas életet és jólétet szereznek azok neked!”
3.5.6.v.: A z Isten akaratának való engedelmesség nem „álarc” , ha
nem „hitből és reménységből” fakadó, az egész bensőt, a szívet újjá
teremtő őszinte életforma.
4.v.: Í gy lesz a kegyes alkalmassá az „istentiszteletre” és a „felebarát
szolgálatára.”
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Az igehirdetés körvonalai
Legyen meg akaratod — a földön!
A „bölcsesség” dicsérete
Mintha a Példabeszédek könyvének „három királyai” — Salamon,
Águr és Lemuel —, kelnének életre, hogy leboruljanak a bethlehemi
jászolbölcső előtt. Ez az istentisztelet nem a „liturgusok” megszokott
mozdulata, hanem olyan emberek hódolata Isten szeretetének testet
öltése mellett, akiktől királyok kértek „tanácsot” , s akiknek „tudomá
nyán” népek sorsa, boldogulása fordult meg. Csillagok járását, természet
titkait kutató eszük, szemük Jézusban találta meg az emberiség „m eg
váltásának”, bűnöktől szabaduló gyógyulásának azt az útját, amit Isten
„elénk jövő szeretete” kínál a Gyermekben. — Mi Istennek adhatunk
hálát, hogy a reformáció igazi örökségeként soha nem voltunk tudo
mány- és kultúraellenesek, — mégis hányan féltik még ma is a hitet
a tudományos, technikai haladástól! A bajok igazi gyökereinek meg
ismeréséhez, de az orvoslás útjainak feltárásához nélkülözhetetlen v i
lágunk, társadalmunk és személyes életünk valósághű feltérképezése.
;S minket hivő keresztyéneket éppen ezek az ismereteink vezetnek el
arra a „bölcsességre” , hogy Istennek Jézus Krisztusban megjelent szeretetét és irgalmát hordozva, együtt munkálkodjunk minden jóakaratú
emberrel világunk békességén s társadalmunk mai fejlődésén — „a
hosszú életért, a magas életkorért, jólét szerzéséért. . . ” — Meggyőző
désem szerint a keresztyén ember akkor is közelebb jut a „Krisztus
jászolához”, — Urunk akaratához: „a szelídek öröklik a földet”, —
ha a mai valóságot feltáró irodalmi és képzőművészeti alkotások hat
hatnak ránk.
Csak egy konkrét példát hozok fel a „bölcsesség dicséretének” il
lusztrálására: az idén az egész világon a „fogyatékosok, sérültek” évét
tartjuk. Figyeljük majd meg, hogy minden szakszerű tanulmányban,
megnyilatkozásban nélkülözhetetlen faktorként szerepel — gondjaik fe l
vételénél: a szeretet. Isten akaratát — hitünkből folyó engedelmesség
gel — , követve, egyházunkban ezért lett ez az év: a „diakónia éve” .
Szeretetve nevelés
A szeretet, nem velünk született „tehetség” , amit csak ki kell fe j
lesztenünk önmagunkban. A szeretet: Isten bölcsessége — ajándék, amit
Tőle kapunk, Tőle tanulunk Fia testetöltésében és golgotai halálában.
S azzal „nevel” minket szeretetre, hogy minket is „befogad” , nekünk
is megbocsát: szeretetével „éltet” . — A z evangélium szolgálata ezért —
az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása — , nem más, mint a bűn
bocsánat által „rehabilitálni” , Isten szeretetével, szeretetre nevelni egy
mást. — Ehhez járul — , mint elsődleges gyakorló terület —, a gyülekezet
közösségi, vagyis egymást imádságban és segítésben hordozó, testvéri
együttélése. A „testvért” azért adja mellém az Isten, hogy rajta tanul
jam meg a „samaritánusi mozdulat” szeretet-áldozatát, de életcélt adó
örömét is. — Istentől tanított életünk „titka” ez: nekünk a szeretet
(Folytatása a IV. borítólapon)
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Egyháztörténeti évfordulók
Wallaszky Pál az irodalomtörténetíró lelkész
Kétszáz éve került Cinkotára
E néhány sorral egyik kiváló lelkészelődünkre emlékezünk.
Wallaszky Pál 1742. január 29-án, a Hont megyei Bagyánhan szüle
tett. Édesapja egyszerű jobbágy volt, aki élete és munkája során nem
csak a földesúri önkényt, hanem az ellenreformáció erőszakosságát és
brutalitását is megérezte.
Középiskolai tanulmányait Selmecbányán kezdte el, azután — hogy
a magyar nyelvben is járatosabb legyen — egy évet a rimaszombati
gimnáziumban töltött. 1757-ben Pozsonyba került, hogy ott fejezze be
gimnáziumi tanulmányait. Am ikor elérkezett a pályaválasztás ideje,
úgy döntött, hogy teológiai tanulmányokat folytat, és lelkész lesz. A
teológiát is Pozsonyban végezte, ezután Losoncra került nevelőnek.
Németországban a lipcsei és a hallei egyetemeken nemcsak teológiai
ismereteit gyarapította, hanem bölcsészettel, régi nyelvekkel, történe
lemmel is foglalkozott. Lipcsében különösen nagy hatással volt reá
Bél Mátyás fia, Bél András professzor, aki egyháztörténeti tanulmá
nyaiban irányította. Eljutott Wittenbergbe és Berlinbe is. Adatokat gyűj
tött könyvtárakban és levéltárakban.
1769 novemberében a tekintélyes tótkomlósi egyházközség hívta meg
lelkipásztorának. Agilis tótkomlósi szolgálata után 1780-ban az ugyan
csak tekintélyes cinkotai gyülekezet lelkipásztora lett. Itt az irodalmi
életbe is jobban bekapcsolódhatott. 1783-ban részben egészségi okokból
elfogadta a jolsvai gyülekezet meghívását, és, mint az ottani gyülekezel
hűséges lelkipásztora halt meg, 1824. szeptember 29-én.
Kiemelkedő életművének címe: „Conspectus Reipublicae Litterariae
in H u ngária...” (a magyar irodalom országánák áttekintése). Ez a köny
ve nem csupán irodalomtörténet, amit a címe mond, hanem inkább
kultúrtörténet. Bőven tárgyalja az iskolák működését, irodalmunk ki
emelkedő személyiségeinek a tevékenységét. A könyv két nagyobb rész
ből áll.
Wallaszkynak e műve mellett még 11, kisebb-nagyobb dolgozata,
irodalmi értekezése, tanulmánya kéziratban maradt. Mint lelkipásztor
is kezébe vette a tollat: 1782-ben a Türelmi Rendelet védelmében ter
jedelmesebb röpiratot írt.
Mint gömöri alesperes, az 1791. évi pesti zsinat tagja volt, -és a
szuperintendensi (püspöki) tisztségre is jelölt volt, de visszalépett. Csa
ládját is példásan nevelte.
Hűséges hazafi volt; a nemzetiségi kérdés kiélezését igyekezett ta
pintatosan áthidalni, vagy elkerülni.
Egy értékelő vélemény róla: „ . . . honának és századának kitűnő tu
dósa . . . ” . (Kölcsey Ferenc)
Dr. Barcza Béla

nem „jelm ez” , hanem Istennek „szívünkbe vésett” , „nyakunkban hor
dott” , „boldog igája” , életté formálódott akarata.
Szent igénkben egy apa tanítja a fiát — ezért természetes, hogy
Isten szeretet-akarata, a családra is komoly nevelési feladatokat ró. —
Elég ha csak azokra a gyermekekre gondolunk, akiknek lelki-szellemi
sérülését éppen az okozta, hogy anya nélkül nevelődtek fel! S máris
éreznünk kell a kérdés súlyosságát. — De nemcsak az édesanyának,
hanem az apának, testvéreknek, sőt a nagyszülőknek és rokonoknak
is mind megvan a pótolhatatlan szerepük, a „szeretetre nevelésben” .
A családban éppen az „őszinte légkör” teszi nehéz leckévé a másik
szeretetben való hordozását, vállalását. Viszont csak itt tudunk felké
szülni a „nehezebb” feladatra: az idegen, meg az „ellenség” , az unszimpatikus embertárs szeretetben való megközelítésére és segítésére.
Csak így leszünk képesek ugyanis annak a feladatnak megfelelni,
amiért Urunk imádkozott: „Legyen meg akaratod — a földön.” Tehát
a miniket körülvevő konkrét gazdasági, szociológiai, pszichológiai körül
mények között, — Isten „szeretet-akaratát” élni és arra nevelni —
„a szó alázatosságában és kicsinységében is” — másokat.
Nekünk az ember-szolgálat — istentisztelet
Amikor a világ életében a szolgáló szeretet szándékával veszünk
részt: emberek javát munkáljuk. Azt, hogy béke legyen a földön —,
hogy jusson mindenkinek egy szelet kenyér — , hogy kevesebb legyen
a földönfutó, otthontalan ember. Azért fáradunk amiért Urunk is, hogy
a beteg, sérült ember és emberiség talpra álljon! — Ez a szolgálatunk
pedig azért „istentisztelet” , mert hisszük, hogy ez kedves Istennek!
Csizmazia Sándor

