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Egyházunk útján

A reménység programja
Dr. Nagy Gyula püspök székfoglaló beszéde

Mély és erős reménységgel indulok el püspöki szolgálatom útján. 
Mindenekelőtt azért, mert az oltár elől indulhatok, ahol újra részesül
hettem Isten megbocsátó, életemet hordozó kegyelmében. Belőle aka
rok élni ezután is!

Erősíti reménységemet, hogy Isten szolgálatba állító igéje mögött 
erezhetem egyházam, gyülekezeteink szeretetét. Hálás szívvel köszönöm 
meg az egyházkerület valamennyi gyülekezetének megindító bizalmát, 
amellyel szolgálatomra elhívtak. Tudom, hogy a hivatalos szavazatok 
mögött emberek vannak: reménységük, várakozásuk és imádságaik.

Igaz hálával gondolok mindazokra, akiknek szeretete és imádságai 
kísérnek ma egyházkerületem határain kívül is, országos egyházunk
ban, a hazai testvér-egyházakban és országhatárainkon túl, az ökumené 
széles munkamezőin. Ez az előlegezett, oly sokfelől felém forduló bi
zalom hatalmas erőforrás és mély lelkiismereti elkötelezés a reám váró
feladatokban.

Külön megköszönöm Dr. Káldy Zoltán, egyházunk püspök-elnöke, 
szeretetét és szolgálatra elindító igehirdetését, imádságát. Reménységem 
egyik emberi motívuma, hogy országos egyházunk vezetése olyan em
ber kezében van, aki az életét áldozza erre a szolgálatra s akinek 
munkatársa lenni a hazai és nemzetközi feladatokban számomra öröm, 
megtiszteltetés és erősítés.

"őszinte szívvel köszönöm azt is, hogy az induláskor szolgálatom 
mögött érezhetem kormányzatunk előlegezett bizalmát: a Magyar Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulását püspöki szolgálatom vég
zéséhez, az Állami Egyházügyi Hivatal vezetőjének, Miklós Imre elnök 
úrnak, és munkatársainak őszinte jóakaratát. Az előlegezett bizalmat 
szeretném egyházi szolgálatomban is a hazám és népem iránti hűség
gel viszonozni.

joggal várják tőlem ezen a napon egyházkerületem, egyházam, vár
ják hazai és külföldi vendégeink, hogy az elindulás órájában részlete
sebben is számot adjak előttük a bennem élő reménységről. Három vo
natkozásban szeretnék ennek a várakozásnak eleget tenni. Szólni sze
retnék röviden a püspök szolgálatáról, ahogyan azt látom és vallom; 
szeretnék vallást tenni arról is, honnan jövök és mit hozok ebbe a 
szolgálatba, végül — valamivel részletesebben — arról_ kívánok számot 
adni, miben látom a reám váró, legfontosabb feladatokat.

A PÜSPÖK SZOLGÁLATA

A püspök — a bibliai, „episkopos” — szolgálata a Szentírás apos
toli iratai és egyházunk hitvallásai szerint vezető, tanító és pásztori
szolgálat.
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Egyfelől vezető, irányító szolgálat. Sok szem néz rá. Sokan várnak 
tőle világos útmutatást lelkiismereti kérdéseikben. Mélyen átérzem a 
felelősséget, melyet egyházkerületem vezetése reám ró. Isten igéjének, 
egyházunk hitvallásos tanításának irányítása alatt igyekezem annak 
lelkiismeretes, következetes és magamat nem kímélő hűséggel megfe
lelni.

A püspök szolgálata másfelől teológiai szolgálat, őrködés a helyes 
tanítás fölött. Bonyolult és halálos veszélyekkel telt mai világunkban 
a teológiai tisztánlátásra nagyobb szükség van az egyházban, mint ed
dig bármikor. Ezért döntő jelentőséget tulajdonítok egyházunk s benne 
a püspök teológiai szolgálatának. Életemet tettem rá az egyház teoló
giai szolgálatára és Isten segítségével szeretném ezt tenni ezután is.

A püspöki szolgálat végül — elsősorban Pál apostol tanúskodik 
erről leveleiben — alapvetően pásztori szolgálat is. Személyes lelki
pásztori kapcsolat a gyülekezetekkel és pásztoraikkal, Isten törvénye 
intésével és evangéliuma vigasztalásával. Pásztori felelősségemet sze
retném a gyülekezetek gyakori látogatásával és minden lelkésztestvé
rem, egyházi munkatársam iránti nyitottszívű, pártatlan és segítő ma
gatartással gyakorolni.

Reménységem és imádságom, hogy püspöki szolgálatomnak ez a 
hármas feladatköre napról napra megújul abban, aki az egyetlen igazi 
Főpásztor, az egész nyáj nagy Pásztora: Jézus Krisztusban.

SZOLGÁLATOM HÁTTERE

zám, a nyugat-dunántúli Kemenesalja szellemi-lelki öröksége. Ott élt 
minden ősöm. Onnan származtak áldott emlékű szüleim. Ennek a jel
legzetesen magyar evangélikus vidéknek a gazdag egyházi tradíciója, 
csendes és megfontolt, mély gyökerű magyarsága, munkaszeretete és 
becsületessége ott él minden ízemben! Istennek köszönöm, amit tőlük 
kaptam és hozok szolgálatomba.

A másik összetevője ennek a háttérnek lelkészi szolgálatom kez
dete, első nyolc esztendeje. Sopron, Győr, Pécs voltak a fő állomásai; 
de kis faluk, egyházi szórványok is: az igehirdetés és az egyházi taní
tás megrendítő felelőssége. Amikor a pályámon elindultam, még nem 
voltak szolgálati autók; gyalog, lovaskocsin vagy kerékpáron vittük 
Isten igéjét. Először a háború borzalmai között, sokszor életveszélyben. 
Aztán az új életre ébredő ország romokból való épülése közepette. Fe
lejthetetlen, mély nyomokat hagytak ezek az évek egész életemre 
bennem

A harmadik, meghatározó háttere jövendő szolgálatomnak a teoló
giai professzori katedrán töltött 32 esztendő. Hálát adok Istennek, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyházban és az útkeresés-úttalálás küz
delmes-reményteljes éveiben lehettem az Ige tanítványa és tanítója. 
Ebben a három évtizedben tanultam meg egy életre: igazi teológia 
nincs az egyház életével, a népünk és társadalmunk, a világ életével 
való állandó kapcsolat nélkül.

Végül magammal hozom püspöki szolgálatomba is azt a kilenc 
esztendőt, amelyet egyházam megbízásából a nemzetközi egyházi szol
gálatban, először a Lutheránus Világszövetségben, majd az Európai 
Egyházak Konferenciája felelős genfi tisztségében, tölthettem. 
kola volt ez is: megtapasztalása a világ egyházi élete és a né p e k
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végtelen gazdagságának, a világ-ökumené és az emberiség sorskérdései 
mély összefüggéseinek és az egyházak világméretű felelősségének.

Mindezeket — a kemenesaljai kis templomoktól a világ-ökumené 
nagy távlataiig — odahelyezem most Isten kezébe és azt kérem, Ő ad
jon erőt és időt. arra, hogy mindezeket egyházam, népem szolgálatában 
hűséggel felhasználhassam.

SZOLGÁLATOM PRIORITÁSAI

Ezek után kívánok rátérni a legfontosabb feladatokra — minden 
részletes felsorolás lehetősége nélkül természetesen —, amelyeket most 
magam előtt látok és amelyek megvalósításához reménységgel várom 
közvetlen munkatársaim, minden lelkésztestvérem és valamennyi gyü
lekezetünk segítségét.

Ezek a legfontosabb feladatok — prioritások — négy, egyre tá
guló életkörre vonatkoznak: egyházkerületünk és hazai egyházunk bel
ső életére; a diakóniai részvételre népünk, társadalmunk mai életében; 
a hazai egyházakhoz való viszonyunk és a világ-ökumené időszerű 
kérdéseire; végül a világkeresztyénség szolgálatára a világtörténelem 
mai, lelkeket próbáló sorsfordulóján.

EGYHÁZUNK BELSŐ ÉLETE KRISZTUS DIAKŐNIÁJA ALATT

Legközvetlenebb szolgálati területemről — egyházunk és gyüleke
zeteink belső életéről — szólva, néhány alapvető igei-teológiai igazság
ból kell kiindulnom.

Az egyház: megváltott, megújuló világ
Az egyház, a bibliai „ekklesia”, nem a világ ellenlábasa, nem a 

világból „kihívottak” , hanem helyes etimológiával a világban Isten által 
„összebívottak” és szolgálatra elküldöttek gyülekezete. Az egyház ezért 
elsősorban nem a látható szervezet és intézményei, nem is a tanítás és 
a teológia, de nem is a templomok, lelkészek és gyülekezetek. Mindezek 
is, természetesen, de mindez már következmény. Az egyház igazi lé
nyege . s ezzel egyedülálló „sajátossága” az, hogy benne Isten maga 
munkálkodik az ember és világ újjáteremtésén, megszabadításán („so- 
ter'a”) a bűn és halál rabláncaiból. Ennek a dinamikus isteni cselek
vésnek az első „eszköze” a testté lett Ige: Jézus Krisztus. Második 
„eszköze” pedig Krisztus egyháza, amelyben Ö maga végzi megújító, 
szabadító művét az írott-hirdetett igén és a „látható igén” — a kereszt- 
ség és úrvacsora szentségein — keresztül.

Az egyház élete: hit és szeretet
Ez a szabadítás-megváltás biblikus-reformátori értelemben mindig 

kettős irányú folyamat. Isten az igén és a szentségeken keresztül egy
felől a hit új viszonyulásába állít önmagával; másfelől a szeretet új vi
szonyulásába embertársainkkal, a teremtett világgal. A keresztyén lét
forma, a keresztyén élet ez a két — úgynevezett vertikális és horizon
tális — dimenzió együtt és szétszakíthatatlanul. Erre utal a kettős „nagy 
parancsolat” : „Szeresd az Urat, a te Istenedet... Szeresd felebaráto-

643



dal” (Mt 22,37—39). Ezért hangsúlyozza Luther is, sokszor és sokféle 
formában: „Keresztyénnek lenni egyesegyedül ezt a kettőt jelenti: a 
hitet és a szeretetet (WA 17 II, 457,6—7). Egyiket sem a másik nélkül!

Diakóniai teológiánk
Ezt a rövid teológiai kitérést meg kellett tennem, hogy rámutat

hassak „diakóniai teológiánk” lényegére és fontos szerepére egyházunk 
életében. Ez a teológiai irányvonal — amely egyházunk életének 1958 
után bekövetkezett újjárendeződése belső, teológiai alapját jelöli s 
amelynek kidolgozásában az; oroszlánrész Káldy Zoltán nevéhez fűződik
— alapjában véve egy mélyen biblikus és reformátori igazságot állít 
újra előtérbe: a hit és a cselekvő, szolgáló szeretet szoros összetartozá
sát Krisztus megváltói művében és az egyház, a hivő ember életében. 
A kettő lényegében egy és elválaszthatatlan egymástól: a belső, Isten
be vetett föltétien hit és a Kriszus-hit gyümölcseként a mások javáért 
fáradó, mindenki iránt, minden jóra készséges szeretet. A „szeretet 
által munkálkodó hit” (pistis di’ agapés energoumené) — ahogyan Pál 
apostol tömören és világosan megfogalmazta ezt a Galata-levélben 
(Gal 5,6).

Mivel pedig ma nagyobb kísértés az egyházban visszahúzódni a 
szeretet sokszor terhes, nehéz szolgálata elől a hit belső, lelki világá
ba, ezért helyezi egyházunk fő teológiai irányvonala ma — egyébként, 
saját tapasztalatból tanúsíthatom, egyezően a világ mai protestáns teo
lógiájának fő vonalával — a „szeretet által munkálkodó hitet” az egy
ház és a hivő ember életének előterébe. Szükséges ezt mindig újra el
mondanunk, azoknak is, akik itthon vagy külföldön tévesen értik vagy 
félremagyarázzák ezt a teológiai irányvonalat.

Az igeszolgálat és a szentségek prioritása
Mi következik ebből a teológiai alapállásból egyházkerületünk belső 

életére, jövendő püspöki szolgálatomra nézve?
Mindenekelőtt az igeszofgálat és a szentségek mindenek fölött álló 

jelentősége egyházunk, gyülekezeteink életében. Mert hiszen végered
ményben minden azon fordul meg, Krisztus maga szolgál-e ott az igé
ben és a szentségekben: az istentiszteleteken, a bibliaórákon, a gyer
mekek, fiatalok, a nők és férfiak, az öregek és a betegek közt végzett 
lelkipásztori munka sokféle formájában? Vallom az Ágostai Hitvallás
sal, hogy a Szentlélek Isten ma is az igén és a szentségeken keresztül
— nem pedig azok nélkül, „új kinyilatkoztatások” vagy divatos medi- 
tációs és csoportdinamikai módszerek útján — teremti a hitet és a 
szolgáló szeretetet bennünk.

Ezért a teljes bibliai ige, Isten törvénye és Krisztus evangéliuma, 
hűséges hirdetésére, a keresztségnek és az úrvacsorának Krisztus aka
rata szerinti kiszolgáltatására, az egyház igei szolgálatának integritásá
ra gondot viselni mindig elsőrendű püspöki feladatomnak tekintem.

A teológia mai szolgálata
A másik fontos prioritás itt számomra a teológia művelése és a 

teológiai nevelés. Említettem: életem több mint három évtizedét tölt
hettem közvetlenül ebben a szolgálatiban. Az Ige teológusa kívánok 
maradni halálomig.
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Teológiai nevelésen azonban nem valami élettől idegen teóriát ér
tek, hanem a gyülekezet és a világ mai életével, kérdéseivel a legszoro
sabb kapcsolatban álló teológiát, amely eligazítást ad az egyház, a 
hivő ember kérdéseiben. Ennek a teológiai szolgálatnak megbecsülést 
szerezni, a felnövő új teológus-nemzedéket imádságaimban és szerete- 
temben hordozni, a teológiai nevelést az egész gyülekezet közkincsévé, 
minden lelkészt és gyülekezeti munkást állandóan segítő szolgálattá 
tenni püspöki tisztem másik fontos feladatának tekintem.

A „diakóniai életforma”
A harmadik prioritást egyházunk belső életében így jelölöm meg: 

a gyülekezet, a lelkipásztor, a hivő ember „diakóniai életformája” . Ha 
a keresztyén hit valóban „szeretet által munkálkodó hit” , akkor en
nek meg kell mutatkoznia a gyülekezet, a hivő ember egész életfolyta
tásán. Hogy ez mit jelent a gyülekezet határain kívül, erről később 
szeretnék szólni.

A gyülekezetben azonban jelenti egyfelől egyházunk diakóniai in
tézményeinek megbecsülését és felelős hordozását: imádságban, szere- 
tetben és anyagi áldozatokban. De azt is jelenti, hogy minden gyüle
kezetünkben ki kell építenünk a segítő szeretet konkrét szolgálati for
máit: a betegek, öregek, testi-lelki sérültek, magányosok és szeretetre 
szorulók gondozását. Diakóniai teológiánk egyik fontos következményé
nek és a lelkészi szolgálat egyik elsőrendű feladatának látom ma áz 
egész gyülekezet diakóniai szolgálatba állítását. Mert a gyülekezet hite 
és istentiszteleti élete csak ott mélyül el igazán, ahol a rászoruló test
vér iránti konkrét, segítő szeretetben gyakorolja magát!

A „diakóniai életforma” másfelől azt is jelenti, hogy a gyülekezet 
a saját élete mellett örömmel vállaljon részt az egész egyház, a többi 
gyülekezet terheinek közös hordozásában. Szemben állok minden kong- 
regacionalizmussal, mintha az egyház élete véget érne a gyülekezet 
határainál. Mindenfajta egyházi partikularizmussal, amely szűklátókö
rűén csak a saját érdekeit látja. A „diakóniai lelkület” azt is jelenti, 
hogy gyülekezeteink örömmel vállalják az egész egyház közös gondjait, 
feladatait: a lelkészképzést, a szórványos és szegény gyülekezetek gond
ját, az egyházi sajtómunkát és sok más közös feladatot.

Végül, de nem utolsósorban, a „diakóniai életforma” azt is magá
ban foglalja, hogy Krisztus szolgálata nem lehet puszta „foglalkozás” 
és „hivatalos órák” ügye, amelytől elkülöníthető lenne etikai, vonatko
zásban is a lelkész, az egyházi munkás magánélete. Régi, de igaz mon
dás: „A lelkész élete evangélium a gyülekezetnek.” De így van-e ez 
valóban? Hadd helyezzem ezt a komoly kérdést már most, püspöki 
szolgálatba indulásomkor, minden szolgatársam lelkiismeretére: igét 
hirdet-e az életük, egész életfolytatásuk is a gyülekezetnek?

Kerületünkben sok nehéz, összegyűlt személyi kérdés és gyülekezeti 
probléma vár megoldásra. Szeretném ezeket minél előbb közösen, jó 
megoldáshoz segíteni. De szeretném azt is hangsúlyozni, mindent meg
teszek azért, hogy egyházkerületünk életében egyéni vagy rész-érdekek 
helyett egész egyházunk java és a Krisztus követésében végzett szolgá
lat vezesse minden döntésünket, irányítsa egész magatartásunkat. Eh
hez- kérem és várom az esperes-, felügyelő-, lelkész- és presbiter-test
vérek, a gyülekezetek minden munkása teljes szívvel végzett, áldozatos 
szolgálatát.
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DIAKó NIAI r é s z v é t e l  n é p ü n k  é l e t é b e n

A következő életterülete szolgálatunknak, ahol jelentős és részben 
új feladatok várnak ránk, a diakóniai részvétel népünk és társadal
munk életében.

Isten „világi kormányzása”
A lutheri teológia igen határozott tanítást ad arról, hogy a hivő 

ember Isten „kétféle kormányzása" alatt él. Részese és eszköze Isten 
„lelki kormányzásának” — ez az egyház sajátos, egyedülálló lelki szol
gálata az igével és a szentségekkel. Erről szóltunk az előbb. De részese 
és eszköze Isten „világi kormányzásának” is: részesül és résztvesz Is
tennek a teremtett világ megőrzésére, fenntartására irányuló munká
jában is. Ezt azonban már nem egyedül végzi, hanem minden ember
rel együtt, a világ életrendjében. Erről kívánok szólni a következőkben.

Reformátorunk sokféle formában tanított a keresztyén életnek er
ről a „világi dimenziójáról”. Például abban a jól ismert és sokakat 
talán meg is botránkoztató mondásában a szegény szolgálóleányról, aki
nek hittel végzett házimunkája ugyanúgy istentisztelet, mint a gyüle
kezeté vasárnap a templomban. „A keresztyén ember — vallja Luther 
— nem önmagában él, hanem hite által Krisztusban, szeretete által 
pedig a felebarátjában” (WA VII, 38).

Mai társadalmi diakóniánk
Egyházunkat és gyülekezeteit Isten nem valahová a „felhők biro

dalmába” , hanem ebbe a mai világba, közelebbről ennek a történelme 
során sokat próbált, ma pedig új, jobb jövőért fáradozó magyar né
pünknek a körébe helyezte. Igeszolgálatunknak is, cselekvő szeretetünk- 
nek is elsősorban e nép felé kell fordulnia. Ezt tették egyházunk leg
jobbjai is a múltban, a 16. század reformátoraitól Berzsenyin, Kos
suthon és Petőfin át Bajcsy-Zsilinszky Endréig. De ezt kívánja tőlünk 
mindenekelőtt Isten mai akarata.

Egyházunk, híveink „társadalmi diakóniája" nem más, mint a „sze- 
retetben munkálkodó hit” konkrét, mai szolgálata családjainkért, a kö
rülöttünk élőkért, társadalmunkért és népünkért. Azt jelenti, hogy 
együtt örülünk minden jónak, ami népünk életét, anyagi és szellemi
lelki fejlődését segíti és ebben egész szívvel résztveszünk. Természete
sen azt is jelenti, hogy együtt szenvedünk minden bűn, baj és rossz 
miatt és közös erőfeszítéssel résztveszünk azok távoltartásában.

Társadalmi diakóniánk ma fokozottan irányul a közösségi és sze
mélyes élet „belső struktúráira” : a személyes erkölcsi magatartás, a 
családi élet, a becsületes munkavégzés, a gazdasági és szellemi élet er
kölcsi értékrendje őrzésére és építésére. Talán nem kell külön hangsú
lyoznom, hogy ezt a hitbeli-világnézeti különbségek világos látása és 
tiszteletben tartása mellett, mint egyház és mint hivő emberek tesszük. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy társadalmunkban ma széles körű etikai 
együttmunkálkodás folyik hívők és nem-hivők között népünk közös 
javáért. De még sok, új és további közös feladat áll előttünk ezen a 
területen.

Egyházunk a szocialista államrendben
Egyházunk csaknem három és fél évtizede él a Magyar Népköztársaság 

saság szocialista gazdasági, társadalmi és állami életren  A tör-
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ténelmi átváltás az úgynevezett „keresztyén állam” sok évszázados, 
kiváltságos helyzetéből az egyház és állam szétválasztásának radikáli
san új helyzetébe érthető módon sok tévedés és belső küzdelem, az út
keresés sok nehéz próbája közt ment végbe. De ma visszatekintve 
ezekre a valóban lelkeket próbáló időkre, arról kell vallást tennünk: 
Isten igazságos és irgalmas ítélete ment végbe egyházainkon. Igazsá
gos és megérdemelt ítélete bűneink, mulasztásaink miatt. De irgalmas 
ítélete is. Mert hitünket megújította és megerősítette; de megerősített 
bennünket a szeretet felelősségében és szolgálatában is. Bár materia
lista világnézeti alapon álló államrendben élünk, ez az államrend tör
vényes védelmet és rendezett külső életkereteket biztosít egyházaink 
élete számára. Ma az egyház és állam közötti viszony nemcsak rende
zett és jó viszony, hanem kormányzatunk és az egyházak közösen fá
radoznak azért, hogy ez a szilárd, jó viszony tovább épüljön és erő
södjék.

Püspöki szolgálatom fontos feladatának tekintem, hogy az egyház 
és állam közötti jó viszony tovább építésében magam is részt vegyek; 
segíteni szeretnék abban is, hogy gyülekezeteink és hiveink társa
dalmi diakóniája tovább erősödjék magyar népünk javára, közös jö
vőnkért.

Keresztyén—marxista dialógus
Még egy idetartozó, fontos kérdést szeretnék érinteni: a keresz

tyén—marxista dialógus kérdését. Maga a dialógus nem új jelenség. 
Hivő és materialista világnézetet valló emberek között régóta folyik 
ez a párbeszéd a hétköznapokban is hitbeli-világnézeti kérdésekről. 
A történelmi fejlődés során azonban hazánkban elérkeztünk oda, hogy 
ez a dialógus új szinteken is megindult: az irodalomban, a sajtóban, 
esetenként a rádió és televízió milliós nyilvánossága előtt. Legújabban 
a marxista valláskutatás és a protestáns teológia művelői kezdtek mély
reható párbeszédet egymással. Vallom, hogy mindez jó és hasznos elő
relépés.

Természetesen nem lehet az a célja ennek a párbeszédnek, hogy 
eltakarja vagy elmossa az alapvető különbségeket az Isten-hit és a 
materialista világ- és emberlájás között. Reális célkitűzése viszont az, 
hogy mind az Isten-hit, mind a materialista világnézet képviselői mé
lyebben, igazabban ismerjék meg egymás igazság- és értékrendszerét, 
etikai motívumait, és ezen a réven minél szélesebb körben találják 
meg az ember, a társadalom és az emberiség javáért való, közös etikai 
cselekvés lehetőségeit.

Ma ennek a párbeszédnek csak a kezdeténél tartunk. De ahogyan 
mai világunkban más téren sem a konfrontáció, az ellenséges szem
benállás, hanem a nyílt és becsületes párbeszéd az egyetlen járható út, 
ugyanúgy meggyőződésem, hogy a hazánkban új szinteken megindult 
keresztyén—marxista dialógus jelentősége is messze túlnő kis orszá
gunk határain.

FELADATAINK A HAZAI ÉS VILÁG-ÖKUMENÉBEN

A harmadik nagy területre térek át: a hazai és a világ-ökumené- 
ben ránk váró feladatokra. 

Krízisben az ökumenikus mozgalom?
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Századunk legjelentősebb egyházi jelensége, a világméretű keresz
tyén egységmozgalom, ma kritikus időszakában van. Philip Potter Nai
robiban az egyházak előtt álló „negyvenéves pusztai vándorlásról” be
szélt. Mások a „kiábrándulások korát”, a „krízis idejét” emlegetik. Így 
van-e ez valóban?

Egyházunk és a hazai testvér-egyházak kezdettől fogva részt vesz
nek ebben a mozgalomban. Személyes emlékem, hogyan készültünk fel 
harmincöt évvel ezelőtt, szinte még a háborús romok közt, egy komoly 
teológiai kötet kidolgozásával is az Egyházak Világtanácsa első, 1948-as 
világgyűlésére. Azóta is hűséggel igyekszünk részt venni ebben a mun
kában. De néhány tanulságot le kellett vonnunk.

Az igazi egység lépcsőfokai
Az első az, hogy az egyházak egysége végeredményben nem az egy

házak és nem is emberek műve. Jézus Krisztusban már most adva van 
az alapvető egység. Csak Ö lehet a reménységgel várt, igazi egység 
középpontja és megvalósítója is.

Meglehetősen irreálisnak látjuk ezért az egyházak szervezeti egy
ségére, az „unionizmus” világ-egyházra irányuló törekvéseket. Bár min
den bizonnyal távoli, mégis releváns végső célnak tekintjük viszont „az 
egyházak konciliáris közössége” modelljét, amelyben ezek kölcsönösen el
ismernék egymást Krisztus egyháza részeinek és ennek jeleként egyszer 
majd közös zsinati döntéseket is tudnának hozni hitbeli és etikai kérdé
sekben. A „kiengesztelt különbözőség” ma sokat emlegetett egység-mo- 
delljét hasznos és szükséges, de csak közbeeső lépcsőfoknak tartjuk egy 
végső, teljes „konciliáris közösség” felé.

A második nagy ökumenikus tanulság szerintünk: a hit és az egy
házszervezet kérdései mellett erős hangsúlyt kell tenni az élet és szol
gálat kérdéseire. A genfi ökumenikus világközpont nagy márvány-elő
csarnokában egyetlen mellszobor néz szembe a belépővel: Náthán Sö- 
derblom svéd evangélikus érsek, egyházunk első tiszteletbeli doktora 
mellszobra. Ő volt az ökumenikus mozgalomnak az a felejthetetlen 
úttörője, aki éppen erre figyelmeztetett már ötven évvel ezelőtt: az egy
házak egysége felé az élet és szolgálat közös útja vezet („communio in 
orando et serviendo oecumenica” — Stockholm, 1925).

Végül egy harmadik, fontos tanulság: az igazi ökumenikus lelkület 
nem a saját egyházam feláldozását, egyházi öröksége elszürkítését, ha
nem ennek az egész „ökumené” rendelkezésére bocsátását jelenti. Ma 
ezt így nevezik: az egyházi identitás megbecsülése. Az, högy igyekszem 
jó evangélikus vagy jó katolikus lenni, nem akadály, hanem egyenesen 
velejárója az egyházak teljesebb közösségének.

A hazai egyházak ökumenéje
Nyitott szívvel és minden erőmmel szeretnék munkálkodni azon, 

hogy ez a Krisztusban, hitünk alapvető igazságaiban és a szeretet sok
ágú szolgálataiban részben már meglévő közösség hazai egyházaink kö
zött tovább épülhessen.

A református egyházzal való testvéri közösségünk mély, történelmi 
gyökerű örökség, kölcsönös gazdagodás egymás teológiai igazságai és 
szolgálati tapasztalatai által; és bizonnyal így lesz ez a jövőben is. A 
Szabadegyházak Tanácsa tagegyházaival és az unitárius egyházzal való 
összetartozásunk erősen fejlődött, éppen a mi nemzedékünk idejében.
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Szeretnék a köztünk meglévő jó kapcsolatok további erősítésén mun
kálkodni. A római katolikus egyházzal való viszonyunk a II. Vatikáni 
Zsinat óta ugyancsak sokat fejlődött; sok területen azonban további 
elmélyítésre vár. Szeretném, ha az európai és világ-ökumenében szer
zett sok pozitív tapasztalatom itthon is folytatódhatnék mind teológiai 
téren, mind közös társadalmi diakóniánkban. Az elmúlt évtizedben 
megtanultam őszintén nagyra értékelni az ortodox egyház mély spiri- 
tualitását és ősi teológiai örökségét. Szeretném, ha ez a hazai ortodox 
egyházakkal való mélyebb kapcsolatokhoz vezetne. A hitében és lelki 
örökségében velünk sok szállal összefűzött, sokat szenvedett izraelita 
hitközösség is része a hazai, tágabb ökumenének. Szeretetünk és kö
zösségvállalásunk feléjük is fordul és reméljük, hogy jó kapcsolataink 
tovább épülnek.

Isten drága, nagy ajándékának tartom a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsa szolgálatát, amely egyik lelki bölcsője volt teoló
giai meggyőződésem alakulásának. Külön hálával gondolok dr. Rar- 
tha Tibor püspök úr több évtizedes, önfeláldozó ökumenikus szolgá
latára hazai egyházainkért és a világ-ökumenében.

A világ-ökumené és egyházunk
Az öt világrészt átfogó, nagy Ökumenében igen fontos szolgálatot 

végeznek az egyházi világszervezetek.
Hadd szóljak elsőnek „szűkebb családunkról” , a Lutheránus Világ- 

szövetségről, amelynek négy éven keresztül közvetlen genfi munkatársa 
lehettem és amelyben .most egyházunkból Dr. Harmati Béla végez meg
becsült jó szolgálatot. Ez a Világszövetség — Dr. Carl H. Mau főtitkár irá
nyítása alatt, aki sokszor tanúsította szeretetét és megbecsülését egyhá
zunk iránt — a világ 54 millió evangélikusát fogja át és főleg három 
irányban: teológiai vonalon, az ökumenikus kapcsolatok és dialógus 
vonalán, végül a szolgáló szeretet igen széles területein Végzi fontos 
szolgálatát. Egyházunk mindhárom vonatkozásban sokat köszönhet 
munkájának. Mi is kezdettől fogva s egyre fokozódóan sokat fáradoz
tunk a közös feladatokban és ezután is egész szívvel szeretnénk részt 
venni az LVSZ munkájában.

Erre rendkívüli alkalmat ad az a nagy megtiszteltetés, hogy két év 
múlva Budapesten házigazdája lehetünk a LVSZ VII. világgyűlésének. 
Egyike vagyunk a világ-evangélikusság kis tagegyházainak, s egyúttal 
az első, szocialista országban élő egyház, amely az egész világ evangé
likus delegátusait, vezetőit láthatja majd vendégül. Másfél év óta kon
centrálunk már erre a megtisztelő feladatra. Hálásak vagyunk, hogy 
államunk is minden segítséget megad a világgyűlés külső előkészíté
sében. Bizonyosak vagyunk benne, hogy sokat tanulhatunk, épülhetünk 
majd ezen a nagy evangélikus világtalálkozón. Az a reménységünk, 
hogy kis egyház létünkre — vagy talán éppen ezért — valamit mi is 
adhatunk m ajd— teológiai látásunk, egyházunk új útjának tapaszta
latai és népünk mai életének megismertetése révén is — a világkonfe
rencia résztvevőinek.

Ha a LVSZ „szűkebb családunk” a világban, akkor az Egyházak 
Világtanácsa a maga háromszáz tagegyházával az a „nagy család” , 
amelyben kitárulnak előttünk a világ-ökumené és a mai emberiség nagy 
távlatai. Ez a „tág horizont” , a világra és a világ-ökumenére nyitott 
ablak, pedig ma nélkülözhetetlen mind teológiai, mind diakóniai vonat
kozásban! Fontos feladatunknak látjuk, hogy amikor az Egyházak Vi-
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lágtanácsa nehéz belső küzdelmek között keresi a világ-keresztyénség 
útját a jövőbe, segítsük, hogy a jövőben se fáradjon meg fontos, kettős 
szolgálatában. Keresse ezután is, hűséggel és fáradhatatlanul, az egy
házak ökumenikus egysége útját. De támadások, kritikák kereszttüzé
ben is maradjon hűséges -és erős a másik szolgálatban, az embervilág 
egységéért és békés jövőjéért! Felelősséggel készülünk az EVT jövő 
nyári, Vancouverben tartandó világkonferenciájára. Hiszen a központi 
téma — „Jézus Krisztus — a világ élete” — döntő kérdéseket-vet föl 
az egyházak mai szolgálatára nézve.

Az Európai Egyházak Konferenciája szűkebb hazánk, Európa, 114 
egyházának ökumenikus szervezete. Sok szolgálat és öt év gazdag genfi 
tapasztalatai kötnek ehhez az „európai ökumenéhez”. Élén Dr. Glen 
G. Williams főtitkár személyében egyházaink, országunk igaz barátja 
szolgál önmagát elégető hűséggel. Vele együtt Alexy metropolita, az el
nökség helyettes vezetője, végez nagyértékű, bölcs és keresztyén sze
retettől áthatott szolgálatot. Fontos és szívem szerinti feladatomnak 
tartom, hogy egyházunkkal együtt segítsem az EEK ökumenikus és a 
béke, bizalom hídjait építő szolgálatát sokat szenvedett európai kon
tinensünkön.

A Keresztyén Békekonferencia világméretű, fontos szolgálata felé 
ugyancsak belső elkötelezettségünk és felelősségünk irányul. Egyfelől 
azért, mert munkája itt indult el a Duna mentén, a kelet-európai egy
házakban. Másfelől azért, mert sokszor igen nehéz körülmények közt 
végezte és végzi diakóniáját a Világban a békéért, az emberiség jövő
jéért. Egyházunkkal együtt fontos feladatnak tartom segíteni abban, 
hogy a Keresztyén Békekonferencia — Dr. Tóth Károly református 
püspök-testvérünk vezetésével és Dr. Görög Tibor evangélikus lelké
szünk fontos prágai szolgálatával — ezután is eredményesen végezhes
se munkáját a béke és igazságosság, Isten drága földi ajándékai, ke
resztyén szolgálatában.

A multilaterális kapcsolatok mellett nagy jelentősége van az egy
házak közvetlen, bilaterális kapcsolatainak. Egyházunk elsőstorban a 
Duna-menti, a finn és a skandináv, továbbá az NDK-ban és az NSZK- 
ban élő evangélikus egyházakkal tart fenn szoros, testvéri kapcsolatokat. 
Ennek megtisztelő és hálára indító jele magas vendégeink jelenléte mai 
ünnepünkön. Sokat tanulunk tőlük. Szívből köszönjük igen jelentős 
teológiai, gyakorlati és anyagi vonatkozású segítségüket, testvéri sze- 
retetük sokféle jelét. Hiszem, hogy ők is érzik és értékelik nyitott szí
vünket, szeretetünket és hitünk tanúságtételét.

Összefoglalva: gazdag, szinte emberfölötti munkát kívánó „ökume
nikus agenda” áll előttünk a közeljövőben. Isten kegyelme vezesse egy
házunkat, hazai egyházainkat ezeknek a fontos ökumenikus szolgálatok
nak a végzésében!

EGYHÁZI DIAKÓNIÁNK VILÁGMÉRETŰ TÁVLATAI

Rátérek végül a negyedik, legtágabb életkörre: egyházaink felelős
ségére a világ mai sorskérdéseiben.

Három világméretű veszély
A XX. század utolsó negyedében elsősorban három végzetes ve

szély árnyéka vetődik rá a népek, egyházak életére és személyes éle
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tünkre: az atomhalál, a világméretű emberi nyomorúság és az ökoló
giai pusztulás árnyéka. Mind a. három közvetlenül érint valamennyiün
ket: azokat is, akik strucc módjára a homokba dugják előlük a fejü
ket. Lehet-e itt néma, elhatárolhatja-e magát Isten előtti felelősségétől 
egyetlen egyház, egyetlen hivő is? Nem gondolom, hogy megtehetné ezt!

Hiroshima árnyéka világunk fölött
A legnyilvánvalóbb, végzetes veszély ma egy atomháború. Nem 

ismétlem a halálos, elképzelhetetlen veszedelem megdöbbentő adatait. 
Jól tudjuk, ez a „Damokles-kard” a fejünk fölött bármikor lezuhan
hat, milliókat, évezredek emberi alkotásait, egész világunk jövőjét te
metve maga alá. A veszély elhárítási módjainak, részleteinek kidolgo
zása a politikusok közvetlen felelőssége a tárgyalóasztaloknál. De mi, 
az egyházak, a gyülekezetek, a hivő emberek milliói világszerte — együtt 
más hitű vagy világnézetű milliókkal — ugyancsak igen sokat tehetünk 
a bizalom hídjainak építésében, a béke tudatának erősítésében, a bé
kére nevelésben és a béke cselekedeteiben. Európa egyházainak, köztük 
a mi magyar egyházainknak, különösen nagy a felelőssége, hiszen a ve
szély centrumában élünk, ezen a földrészen. Egész szívvel segítenünk 
kell abban, hogy az egyházi világszervezetek és a nemzetközi egyházi 
béke-megmozdulások — köztük a világvallások képviselőinek ez év ta
vaszán Moszkvában tartott világkonferenciája — javaslatai a fegyver
kezési verseny visszafordítására, elsősorban a nukleáris fegyverzet „be
fagyasztására” és száműzésére, minél előbb valóra válhassanak.

Az egyházak é s a világ szegényei
A másik fenyegető, nagy veszély az emberiség kétharmadára nehe

zedő nyomorúság, éhség és szenvedés. Aki látta már Kalkutta milliói
nak elképzelhetetlen nyomorúságát, a dél-amerikai „favellák” szennyét, 
csonttá fogyott kisgyermekek szemeinek tompa csillogását afrikai és 
ázsiai nyomornegyedekben, soha többé nem lehet közömbös ez előtt a 
világméretű nyomorúság és igazságtalanság előtt, — különösen nem 
azokban az egyházakban, amelyek a világ fejlett részeiben élnek. A sze
gények és éhezők százmillióinak szenvedése Istenhez kiált! Az ökume
nikus mozgalom ma a „szegények egyháza” jelszavával próbálja oda
helyezni ezt a világproblémát az egyházak, a hivő emberek lelkiisme
retére.

Mik a segítés módjai? A szeretet irgalmas cselekedetei, karitatív 
segítőakciók is, kétségtelenül. De elsősorban a „szeretet a struktúrákon 
keresztül” : a világ gazdasági, politikai és társadalmi rendjének igazsá
gosabbá, emberségesebbé formálása. Ez az óriási feladat joggal igényli 
a mai „irgalmas samaritánusok” millióit világszerte!

Az „ökológiai halál” fenyegetése alatt
A harmadik, távolabbinak tetsző, de nem kevésbé fenyegető veszély 

világunkra az „ökológiai halál” . Bibliánk szerint Isten az embert azzal 
a megbízatással helyezte az Éden kertjébe, „hogy azt művelje és őriz
ze” (Gen 2, 15). És mit tett az (ember? A kipusztuló állat- és növény
fajták ezrei, a szennyeződő vizek és levegő, a világ energia-készletének 
őrült tékozlása — mindez talán a lassúbb, de biztos pusztulás útja vi
lágunkban! Kétségtelen, hogy az államok és nemzetközi szervezetek 
együttműködése nélkül megoldhatatlan ez a világprobléma. De az em-
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bermilliók, az egyes emberek személyes felelőssége is elengedhetetlenül 
szükséges hozzá. Egyházainkra itthon is, másutt is igen nagy felelősség 
nehezedik abban, hogy Isten teremtett, szép világa ne válhassék az em
beri önzés, rövidlátás és etikai felelőtlenség tragikus áldozatává!

Reménység, amely átfogja az időt és az örökkévalóságot
Nem naív dolog-e az egyházak és a hivő emberek felelősségére hi

vatkozni korunknak, világunknak ezekkel a halálos fenyegetéseivel 
szemben? Hadd válaszoljak erre századunk nagy mártír-teológusának, 
Dietrich Bonhoeffernek, a megállapításával, aki etikája egyik szakaszá
ban a keresztyén realitás-érzékről szól (Ethik. 1949. 176 kk). Ez a tények 
komolyanvételét jelenti. De a tények világának bátor, felelős alakításá
ban való részvételünket is, a jó, az emberséges, az Isten akarata sze
rint való irányában.

Ehhez pedig mindenekelőtt és elsősorban reménység kell: remény
ség, amely átfogja az időt és az örökkévalóságot, életünk földi céljait 
és az örök, végső célt Isten Országában. „Csak az olyan erkölcsi való
ságérzékből, amely egyszerre tudja komolyan venni Krisztus szereteté- 
nek erejét és a tények világát, támad személyes életünkben igazi meg
újulás, az egyházban a szolgálat lelkülete, a körülöttünk élők, a világ 
számára szeretet és élet, és így lesz mindenekben Istené a dicsőség!” 
(Nagy Gyula: Egyház a mai világban. 1968. 331. lp.).

*

A „.reménység programmját” szerettem volna megszólaltatni szék
foglalómban. Azét a reménységét, amely komolyan veszi a tényeket, szá
mol a feladatok nagyságával, sokszor szinte emberfölötti nehézségeivel; 
de Isten mindezeknél nagyobb kegyelmével és erejével is. Ezzel a 
reménységgel indulok a rám váró feladatok felé.

Tisztelettel és hálával emlékezem meg előttem járt püspökelődeim 
— köztük közvetlen elődöm, dr. Ottlyk Ernő — minden jó szolgálatáról, 
amelyeknek gyümölcsei segítik az én szolgálatomat is. Szívből köszö
nöm dr. Koren Emil püspökhelyettes hűséges szolgálatát az elmúlt he
tek átmeneti időszakában. A jövő felé tekintve bizalommal kérem első
sorban országos egyházunk elnöksége, dr. Káldy Zoltán országos fel
ügyelő, az egyházkerületemben pedig dr. Mihály Dezső kerületi fel
ügyelő és a kerület minden tisztségviselője, valamint a Teológiai Aka
démia dékánja és professzorai segítségét. Tisztelettel kérem az Állami 
Egyházügyi Hivatal, Miklós Imre elnök úr és munkatársai, jóakaratát és 
szíves támogatását munkám végzéséhez. Kérem egyházkerületünk gyü
lekezeteinek, híveinek, minden szolgatársaimnak segítő skeretetét és 
imádságait a reám és reánk váró közös feladatokban.

Hálásan megköszönöm, hogy a budapesti és környéki gyülekezetek
ből, az ország evangélikus gyülekezeteiből és a külföldi egyházakból is 
oly sokan tiszteltek meg szeretetük, bizalmuk nyilvánításával és a mai 
ünnepen való, személyes megjelenésükkel. Isten kegyelmében bízva 
püspöki szolgálatomat megkezdem. „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, 
az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal!” 
(2Kor 13,13)
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Miklós Imre államtitkár, 
az Állami Egyházügyi Hivatal 

elnökének köszöntése 
Dr. Nagy Gyula püspök beiktatásakor

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
Köszönettel vettem az egyházkerület elnökségének szíves meghívá

sát dr. Nagy Gyula püspök úr beiktatására.
Ezen ünnepélyes alkalmon nagyrabecsüléssel üdvözlöm a Magyar- 

országi Evangélikus Egyház vezető tisztségviselőit, mindenekelőtt 
dr. Káldy Zoltán elnök-püspök urat, a jelenlevő lelkészi és világi sze
mélyiségeket, az ünnepi ülés hazai és külföldi vendégeit.

Külön köszöntöm dr. Nagy Gyula urat, az Északi 'Evangélikus Egy
házkerület újonnan megválasztott, most beiktatott püspökét. Kifejezem 
őszinte jókívánságaimat és megtisztelő megbízatásomnak eleget téve, 
ezennel átadom részére állami és társadalmi szerveink üdvözletét.

Dr. Nagy Gyula püspök urat eddigi munkássága 'alapján teljes 
egyetértéssel választották a gyülekezetek az Északi Evangélikus Egy
házkerület püspökévé. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa biza
lommal adta hozzájárulását megválasztásához. Dr. Nagy Gyula püspök 
úr személyében olyan vezető került az egyházkerület élére, aki a tár
sadalmi haladást szolgálja és az építő munkában való összefogás esz
méjét képvisel. Azzal a reménnyel nézünk püspöki munkássága elé, 
hogy az egyházi és a politikai felelősség gyakorlásában a dr. Káldy 
Zoltán püspök úr, negyedszázaddal ezelőtti püspöki székfoglalóján ki
fejezett szempontok vezérlik: az egyezmény alapján a maga helyén 
mindent elkövet, hogy az Evangélikus Egyház és a Magyar Népköztár
saság jóviszonya tovább épüljön és az evangélikus egyház tagjai egy
ben népünk hű fiai és hazánknak jó polgárai is legyenek.

Mint a jelenlevők körében köztudott, az evangélikus egyház vezető 
testületeivel és személyeivel, a lelkészekkel több évtizede már, hogy az 
állam és az evangélikus egyház között 1948-ban létrejött megállapodás 
szellemében, azt kölcsönösen betartva nagy felelősséggel dolgozunk 
együtt. Az állam és az evangélikus egyház közötti viszonyt nagyra ér
tékeljük. Együtt valljuk hogy a mindkét fél számára előnyös kapcsolat- 
rendszerben közös és eltérő érdekeink megfelelő módon kifejezésre 
jutnak.

Közel negyedszázaddal ezelőtt, 1958-ban dr. Káldy Zoltán püspök úr 
nehéz körülmények között kezdte egyházvezetői munkásságát. Nagy 
érdeme — melyet az azóta eltelt idő igazolt — hogy úrrá tudott lenni 
a nehézségeken és felelősségteljes munkásságával példát mutatva, min
den jószándékú lelkész és hivő segítségét igényelve, a ma is időszerű 
program alapján valósítják meg az evangélikus egyházban a székfog
laló beszédében vállalt nemes célkitűzéseket.

Elvi alapokon állva, közös erőfeszítéssel sok nehézséget kellett le
küzdeni és egyesek szemében népszerűtlen, de igazságos és határozott 
intézkedéseket tenni. Az idő azokat igazolta, akik következetesen vál
lalták a haladásért való harcot.
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Mindvégig nyitottak voltunk és vagyunk minden jószándékú, a fej
lődést, a továbblépést elősegítő kezdeményezés előtt. Egyházpolitikai 
alapelveink változatlanok, a bizalom, a jószándék kölcsönösen biztosí
tott. Ez az alapja annak, hogy kapcsolatainkat, eredményeinket a jö
vőben is tovább tudjuk fejleszteni.

Az eredmények, e kedvező fejlődés elismerése mellett, közös ta
pasztalatunk, hogy a magyarországi egyházak körében is — időnként — 
hidegháborús erők hatására egyes egyházi és világi személyek, csopor
tok, a szocialista társadalommal szembeni ellenséges érzületüket vallá
sos mezben próbálják kifejezésre juttatni.

Ezeknek a szakadár csoportoknak a vezetői felelőtlenül, dogmati
kai tételeket önkényesen magyaráznak, nem létező hittételeket hangoz
tatnak, az Alkotmányban foglalt jogokat tudatosan félre értelmezve, 
a kötelezettségeket elhallgatva főleg jószándékú, de tapasztalatlan fia
talokat tévesztenek meg, a katonai szolgálat megtagadására buzdítanak.

Tanúi vagyunk olyan kísérleteknek, hogy tendenciózusan terjesztett 
pacifista eszmék irányítói az egyházak tanításait is felhasználják be
folyásolási lehetőségeik szélesítésére. A pacifizmus általános jelszavait 
hangoztatva, visszaélnek az emberek természetes békevágyával, a reá
lis béketevékenység helyett a béke illúziójával becsületes embereket 
tévesztenek meg.

Minden józan, hazaszerető ember tudja, hogy a hazát megvédeni 
képes hadseregre szükség van. Hamis állítás, amely egyenlőség jelet 
tesz minden hadsereg között.

Hogyan lehetne például azonosítani a magyar szabadságharcok ka
tonáit, vagy a fasizmus ellen harcoló, afelett győzelmet arató szovjet 
honvédő sereget a Vietnam elleni agresszív hadakkal, vagy napjaink 
azon katonai alakulataival, amelyek Libanonban kegyetlenül lemészá
roltak védtelen embereket.

A pacifizmus eszméit egyesek mégis nekünk, szocialista országok
nak ajánlják.

Vannak olyanok is, akik a hazánkban megvalósult lelkiismereti és 
vallásszabadság tényét elferdítve, hamis állításokat terjesztenek az egy
házak lehetőségeiről, egyházi vezetőikről. Természetes, hogy a külföldi 
ellenséges körök igyekeznek ezeket a híreszteléseket ellenünk felhasz
nálni. Tudjuk, hogy a magyarországi egyházak vezető testületéinek, lel
készeinek, hívőinek döntő többsége elhatárolja magát az ilyen törek
vésektől és határozottan fellép ellenük. Nagyra értékeljük, hogy felelő
sen vállalták egyházpolitikai eredményeink védelmét, a jó viszony to
vábbi munkálását, a kölcsönös bizalom erősítését.

Egyházpolitikai eredményeinket nemcsak mi, hanem barátaink, sőt 
józan ellenfeleink is értékelik. A nyugati sajtóorgánum részéről még 
sok igaztalan támadás és rágalom éri ugyan a magyar egyházakat, de 
kényszerülnek elismerni eredményeiket is.

Tapasztaljuk, hogy helyenként modellként emlegetik egyházpoliti
kai helyzetünket. Ettől elhatároljuk magunkat.

Elvi egyházpolitikánk következetes vállalása mellett nagy figyelmet 
szentelünk hazánk történelmi fejlődésének sajátosságaira és az ezekből 
adódó feladatokra, de nem kívánunk a példakép szerepében tetszelegni. 
Ebből következő feladatunk a jövőre nézve, hogy ne engedjük egyház- 
politikánkat misztifikálni, vagy félremagyarázni. A még meglevő, vagy

054



menetközben jelentkező esetleges feszültségeket, problémákat jó part
neri légkörben, tárgyalások útján, közös erőfeszítésekkel oldjuk meg 
a jövőbeli is.

Tisztelt Közgyűlés!
örvendetes tény, hogy az evangélikus egyházi vezetésnek a tekin

télye nemcsak hazai, hanem nemzetközi méretekben is számottevő. Ezt 
bizonyítja a Lutheránus Világszövetség részéről megnyilvánuló bizalom, 
hogy legközelebbi nagygyűlését 1984-ben hazánkban rendezi. Kétség
telen. hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház számára nagy fel
adatot, felelősségteljes munkát jelent az ezernél is több résztvevőt 
vendégül látni, biztosítani a rendezvény zavartalanságát és ebben a 
világ evangélikusságát képviselő személyiségeknek valósághoz hűen 
bemutatni a 'magyar egyházat, a szocialista viszonyokat, fejlődésünk, 
kultúránk gazdagságát.

Államunk részéről minden lehetséges segítséget megadunk a szer
vezőimunkához és ahhoz, hogy a Lutheránus Világszövetség nagy
gyűlésére hazánkba utazó vendégek jól érezzék magukat.

Helyes és természetes, hogy az egyházi vezetés időben, felkészül 
a nagygyűlésre úgy is, hogy legjobb erőit átcsoportosítja. E folyamat 
egyik állomása a mai alkalom, dr. Nagy Gyula püspök úr beiktatása. 
Személyében olyan püspök került az Északi Egyházkerület élére, aki 
hosszú ideig résztvett az egyházi világszervezetek, köztük a Lutheránus 
Világszövetség munkájában és ott sok hasznos tapasztalatot szerezve 
erősítette a magyar evangélikus egyház tekintélyét. Meggyőződésem, 
hogy püspöki tisztében nagy segítségére lesz dr. Káldy Zoltán elnök
püspök úrnak azzal, hogy a székfoglaló beszédében kifejezésre jutta
tott elvek szerint, népünk és az evangélikus egyház érdekeit messze
menően figyelembevéve tevékenykedik szocialista államunk és az 
evangélikus egyház jó kapcsolatának fejlesztésén.

Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy megköszönjem dr. Ottlyk 
Ernő úrnak, 15 éves püspöki szolgálatát és az evangélikus egyház jó 
viszonyának erősítése érdekében kifejtett több évtizedes fáradozását.

Kívánom, hogy új tisztségében, a Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tanácsa főtitkáraként hasznosan kamatoztassa sokoldalú tapasz
talatait.

Kívánom, hogy az evangélikus egyház dr. Káldy Zoltán elnök- 
püspök úr vezetésével, dr. Nagy Gyula püspök úr aktív közreműkö
désével eredményesen oldja meg azokat a feladatokat, amelyek a 
közeljövőben és az elkövetkezendő években előttünk állnak. Erősít
sük együttműködésünket a Hazafias Népfront VII. kongresszusán 
elfogadott célkitűzések megvalósításában, a hazai és nemzetközi béke
munkában.

Kívánok a népünk javára végzett e nemes és szép munkáihoz az 
újonnan beiktatott dr. Nagy Gyula püspök úrnak és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház minden tisztségviselőjének, papságának és hívei
nek sok sikert, jó erőt és egészséget.
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Lelkészi és világi hivatásban
Dékáni székfoglaló

A hazai evangélikus lelkészképzés megindulásának és a soproni 
líceum fennállásának idei 425. évfordulóján Teológiai Akadémiánk 
ünnepi keretek között miár megemlékezett arról a szent örökségről, 
amelynek ápolása és új körülmények között való továbbadása mai 
nemzedékünk kötelessége. Reformátorunk, Luther Márton születésének 
közelgő 500. évfordulója, valamint a 100 éve 1882-ben megalakult pozsonyi 
teológiai akadémiai lelkésznevelő munkásságára való emlékezés együtte
sen arra indít, hogy ma ezzel a háttérrel AZ EVANGÉLIKUS KERESZ
TYÉNEK LELKÉSZI ÉS VILÁGI  HIVATÁSÁRÓL szóljak dékáni szék
foglaló előadásomban, éspedig annak mind történeti, mind mai vonat
kozásában.

I. Egyház- és dogmatörténeti szempontból vizsgálva először _ a 
kérdést, fel kell figyelnünk arra, hogy LUTHERNEK A KERESZTYÉN 
EMBER HIVATÁSÁRÓL SZÓLÓ TANÍTÁSA ÚJ KORSZAKOT NYI
TOTT A TEOLÓGIAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN. Ennek váz
latos ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy témánk történeti hátterét 
világosan lássuk és azt a ma gyakorlatában helyesen alkalmazzuk.

Mibén állt tehát Luther újszerű felismerése?
1. Aligha tévedünk, ha annak gyökereit bibliafordítói tevékenysé

gének tanítványi alázattal Istenre figyelő s a Szentlélek megvilágosító 
erejére támaszkodó, elmélyült teológiai gondolkodásában és egyben 
zseniális nyelvi készségében keressük.

A középkori katolicizmus vertikális beállítottságú tanrendszerében 
az emberi motivációknak — mint pl. a földi munkának vagy a fele
baráti jócselekedeteknék — az üdvösség szempontjából másodlagos és 
ugyanakkor érdemszerző jelentőségük volt. A „hivatás” fogalmát szá
zadokon át kizárólag az üdvösségre való elhívás megjelölésére alkal
mazták. Csak elvétve találunk olyan középkori teológust, vagy prédi
kátort, aki fejtegetései során hivatásnak nevezné — mint ma már 
általánosan — az önként választott földi, emberi munkát. Ilyen kivétel 
volt pl. a nagy német misztikus, Johánnes Tauler, akitől különben 
I.uther igen sokat tanult, s aki egy ízben az Efezusi lev. 4. fejezetéről 
tartott prédikációjában a trágyát hordó parasztokról így szólt: „inkább 
követik elhivatásukat, mint azok a papok, akik nem törődnek- hiva
tásiakkal” . Tauler tehát kivételesen közel hozza egymáshoz a földi 
munka „elhívatását” , amit „Ruf” szóval, és a papi hivatást, a Beruf 
szóval fejez ki. Közel hozza, mégis megkülönbözteti.

Luther újszerű teológiai gondolkodása és egyben nyelvújítói kész
sége e téren is abban mutatkozott meg, hogy ÚJ, AZONÓS FOGALMAT 
ALKOTOTT AZ ÜDVÖSSÉGRE VALÓ ELHÍVÁS ÉS A VILÁGI 
MUNKA HIVATÁSÁNAK A KIFEJEZÉSÉRE. Wartburg várában el
kezdett újszövetségi, majd Wittenbergben folytatott ószövetségi for
dításai során kétféle, merőben eltérő fogalmat fordított „hivatásnak” . 
Először is a Pál apostolnál lKor 7,17 és 24. verseiben előforduló 
KLÉSIS-t (vocatiot), éspedig az Isten által örök üdvösségre való elhívás 
értelmében. Ebben az eszkatologikusan motivált intésben arról van 
szó, -hogy „mindenki éljen úgy . . . ahogy az Isten elhívta. . . .  min
denki abban maradjon meg Isten előtt . . . amiben elhivatott” . Ezt az 
üdvösségre való elhívást — akárcsak az említett Tauler — Luther
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Wartburgban „Beruf” szóval fordította szemben a korábbi német 
bibliák „Ruffunge” vagy „Berufung” kifejezésével. Amikor azután né
hány évvel később az ószövetség könyveinek, közelebbről az apókrifus 
könyveknek a fordítására kerít sort, a Sirák könyve 11. fejezetének 
görög, Septuaginta-fordításában előforduló kitételt: ,.maradj meg mun
kádban” — görög szóval ez a DIATHÉKÉ, (latinul pensum), tehát 
földi feladat — nos, ezt AZ ELHÍV AT ÁSSZERŰEN VÉGZETT FÖLDI 
MUNKÁT IS — első ízben a bibliafordítások történetében — Beruf-nak, 
tehát hivatásnak fordítja! Az általános és különös kinyilatkoztatásnak, 
a horizontális és a vertikális életfolytatás egységének mély megérté
séről tanúskodó lutheri gondolkodás tehát merőben újat hozott. Nem
csak az bizonyítja ezt, hogy fordítását a később katolikus biblia
fordítók is átvették, nem is csak az, hogy a „Beruf” Luther által 
megalkotott kifejezése a mai általános szóhasználatban Is messze
menően megőrizte lutheri jellegét — gondoljunk a lutheri hivatásetika 
nagy tekintélyére — hanem elsősorban abban, hogy a reformáció ide
jétől kezdve kapta meg a földi hivatás is a maga rég esedékes, közép
korban annyira másodlagosnak tekintett igazi, magas rangját. Ennek, 
mlint látni fogjuk, mind a családi élet összetartó ereje, mind a társa
dalom egészséges fejlődése szempontjából sokak által még fel sem 
miért jelentősége éppen napjainkban válhat fontos, előremutató 
tényezővé.

2. Vizsgáljuk meg ezután azt a kérdést, hogy mi áll Luther fontos 
felismerésének a hátterében?

Már 1520-ban megfogalmazta és bátran a világ elé tárta azt a 
tételét, hogy „allé Christen sein warhafftig geystlichs stands”, vagyis 
hogy minden keresztyén a papi rendihez tartozik: „— — .. omnes 
sumus sacerdotes, quotquot Christiani sumus” . Kifejtette több iratá
ban is, hogy minden keresztyén, aki Krisztusban hisz és benne meg 
van keresztelve, az a Szentlélek által fel van kenve és mivel Krisz
tusban van, részese Krisztus papságának is. Krisztus papságából pedig 
következik a keresztyének papsága. Aki Krisztuson, az alapkövön épül 
fel hit által, az részesül .mindabban, ami Krisztus lényege. — Ez a 
„szent lelki papság” lehetővé teszi közvetlen Istenhez való járulásun- 
kat, a vele való közösségünket. Luther úgy magyarázza Péter apostol
I. levelének 2. fejezetét, hogy a keresztyének, amennyiben Krisztus
ban (en Christo) vannak, mint papok fel vannak hatalmazva arra, 
hogy lelki áldozatokat hozzanak. Ez az áldozat közelebbről lehet a 
testünk feláldozása, az ajkunk dicsőítő- és hálaáldozata vagy a szeretet 
önfeláldozó cselekedete. De ilyen szent papi áldozata a keresztyének
nek Luther szerint Isten országának terjesztése, Krisztus megvallása 
és a követésével járó szenvedés vállalása. Mindezt a „papi áldozatot” 
csak az hozhatja, akiben Krisztus lelke lakik (Christianus, qui Spiritum 
Christi habet).

Az „egyetemes papság” elvének ilyen a kifejtésével Luther hallat
lanul újat hozott a középkori szemlélethez képest és ledöntötte a papi 
és a világi rend között addig fennálló válaszfalat.

Mielőtt továbblépnénk, meg kell jegyeznünk egy fontos — éppen 
diakóniai teológiánk gyökereivel kapcsolatos — mozzanatot. Az egye
temes papság Istennek hozott áldozatát Luther mindjárt kiterjesztette 
a másik emberre, a felebarátra is. Úgy látta, hogy éppen Krisztus példája, 
a másik emberért történt önfeláldozása miatt „mindig másakért vagyunk 
papok” , Ha a keresztyén ember a Krisztus-hitével közvetlenül Isten
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elé járulhat és előtte lelki áldozatot hozhat, akkor szükségszerűen 
bekapcsolódik a íőpap Krisztus másokért való szeretetmunkájába, és 
magára veszi azért a felebarátért való felelősséget, akit Isten előtt 
papként képvisel. Ezért kapcsolódik össze Luthernél az Isten elé járu- 
lás a másokért való közbenjárással, a másik tanításával és Isten 
hatalmas tetteinek hirdetésével.

Luther ezzel a tanításával az ellen a nézet ellen akart küzdeni, 
mintha a felszentelt és felkent papok közelebb lennének Istenhez és 
szentebb státusban lennének, mint a többi megkeresztelt hivő. Mintha 
csak a papok volnának Isten népe. Mintha csak a papoknak volna 
„letörölhetetlen karaktere” , nem pedig minden Krisztusban hívőnek. 
Az a római papság, amely Isten előtti lelki státusát kizárólagos előjognak 
fogta fel. „hoc maledicto et maledicendo sacerdotio evacuat Ghris- 
tianum nostrum sacerdotium”, — mondja, azaz ezzel az átkozott és 
el is átkozandó papsággal Róma megüresíti a mi keresztyén (azaz 
egyetemes) papságunkat. „Közös drága kincseink tehát ezek a jelzők: 
egyházi, papi, lelki nép, — ha ezeket csak a klérusra korlátoznánk, 
akkor a laikusokat profánokká alacsonyítanánk” . Az evangéliumot sem 
csak a papok kapták, hanem mindenki, ezért minden keresztyén 
Krisztus egyforma örököse. Isten előtt tehát hit által mindnyájan 
papok vagyunk, — fejezi be reformátorunk Péter apostol I. levelének 
magyarázatát.

Ugyanezt a gondolatot fejtette ki az 1523-ban megjelent, a cseh 
testvéreknek ajánlott „De instituendis ministris” című iratában. Itt 
arról szól, hogy az Újszövetség a felkent papok fogalmát nem ismeri, 
nem is isimerheti, mert „.sacerdos novo testamento non fit, sed nas- 
citur, non ordinatur, sed creatur” , — azaz az Újszövetségben a pap 
nem lesz, hanem születik, nem szenteltetik fel, hanem teremtetik” . 
Mindezt pedig a keresztségben kapott lelki teremtésre vezeti vissza. 
Si dico te Christisnum, statim dico et sacerdotem, — ha keresztyén
nek mondalak, egyben papnak is mondlak, — írta. Luther tehát az 
egyetemes papság elvének kifejtésével egyben a keresztségben kapott 
kegyelem szószólója is akart lenni.

3. Dogmatörténeti visszapillantásunk során bizonyára felvetődik 
többekben néhány kérdés: ha Luther mintegy ellenezte a pap„szen- 
telést” , hogyan viszonyult a későbbiek során az ordinációihoz? és ha 
csakugyan mindannyian papok vagyunk, írni a jogosultsága és szükség- 
szerűsége a lelkészképzésnek? Kérdéseinkre együttes, komplex választ 
kapunk Luther teológiájából.

Tanításában alapvető, hogy különbséget tesz a vocatio generalis 
és vocatio specialis között. Az ember a keresztség által a keresztyén- 
ség közösségébe kerül. Ez az elhivatása „általános” , tehát generalis 
vocatio. Ezzel kerül — mint hallottuk — az egyetemes papság tagjai 
közié, annak jogaival és kötelességeivel. A  keresztségben jogot —jus 
generálist — kap az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszol
gáltatására. Ilyen jogon és a keresztségben történt általános elhivatás 
alapján prédikálhatott Apollos, István és Fülöp, és ilyen alapon lát
hatja el hivatalát szükség ese'tén minden keresztyén hivő.

Ám ettől a keresztségben kapott vacatio generalistól Luther világo
san megkülönbözteti és elhatárolja a vocatio specialist, mint az egyház 
konkrét, hivatalos és nyilvános igeszolgálatára való elhívást. A kereszí- 
séget Luther „prima sanctificatio” -nak tartja, amellyel jó teremtmé
nyek (creatura bona) lettünk, azaz megigazultunk és Isten gyermekeivé
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váltunk. Amikor viszont az erre tanulmányai során felkészített keresz
tyén ember az ordinációban részesül, a második megszentelésnek, 
(altera sanctificatio)-nak lesz részese: elhivatik a szent és isteni szol
gálat ellátására. A keresztségben tehát papokká, az ordináció révén 
pedig lelkészekké és prédikátorokká leszünk, mondja Luther, különb
séget téve a keresztségben kapott „papság” és a külön elhívás alap
ján lehetővé váló „lelkészség” között. Máshol így szól: „Kell, hogy 
az oltárhoz szabályosan elhívott (rite vocatus) püspökök vagy lelkészek 
lépjenek, őket azonban már előzőleg pappá szentelte és felkente Krisz
tus az újjászületés fürdőjében, a keresztségben ..

A vocatióról szóló tanításával tehát Luther együttesen érvényesí
tette Krisztus rendelését, amely a keresztségben tesz mindnyájunkat 
papokká, s az emberi jó rendet, amely az ordináció aktusával hatal
mazza fel az arra felkészített elhívottakat az ige hirdetésére és a szent
ségek kiszolgáltatására. Mindkét küldetés: a keresztyén életvitel és a 
lelkészi szolgálat egyaránt hivatás. Egyszerre „pensum”, tehát földi 
"feladat, hivatásszerű munka, és egyszerre „vocatio” , sajátos küldetés 
az ige és a szentségek emberek közötti szolgálatára. Mindkettő a Luther 
óta polgárjogot nyert „Beruf” : Isten küldésén alapuló szent hivatás.

II. Lépjük azonban most át egyháztörténeti vizsgálódásunk korlá
tait és keressünk feleletet arra a kérdésre, hogy miként alkalmazhatjuk 
a ma gyakorlatában helyesen — esetleg az eddiginél helyesebben — 
a keresztyén ember hivatásáról szóló lutheri tanítást.

1. Ha csakugyan igaz Luthernak az a teológiai okfejtése, — már
pedig éppen igei megalapozásánál fogva igaz —, hogy a megkeresztelt 
és Krisztusban hivő emberek közössége Péter apostol szavaival „válasz
tott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett 
„népe” , — akkor a hit és az ebből eredő hűség kettős kötelezettségé
vel valóban minden keresztyénnek hirdetnie kell „annak nagy tetteit, 
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el” tanítványait.

Egyházunk története folyamán hol messzire világított, hol kialudt 
annak a felismerésnek a fénye, hogy az egyetemes papság biblikus 
és protestáns öröksége a névleges keresztyénség átlagos életvitelénél 
sokkal mélyebb és egyben szélesebb ölelésű magatartásra kötelez. 
Az emberiség számára egyébként haladást hozó felvilágosodás és annak 
elágazásai, a liberalizmus, a racionalizmus, majd a szekularizáció nem
csak megkérdőjelezett sok régi hitbeli evidenciát, hanem meg is üre- 
sítette sokakban ezeknek tartalmát. Megritkult, sőt elveszett sok meg
keresztelt emberben a rendszeres igehallgatás, az imádkozás, a gyónás, 
az úrvacsoravétel. Elhalkultak a „lelki énekek és dicséretek”, amelyek 
a történelem annyi vihara közt erősítették, bátorították őseink -meg
próbált életét.

Merjenek egyházunk világi tagjai, az egyetemes papság képviselői 
komolyan szembenézni hivatásuk kérdéseivel! Merjenek bátrabban 
hinni és mélyebben szeretni. Merjenek a feltámadt Krisztus bűnt és 
halált legyőző erejéről szóval és tettel bizonyságot tenni. Merjenek 
igaz keresztyén és éppen ezért igazi diakóniai életvitelt folytatni. Erre 
vár a szekularizált világ is, amely látja, hogy Krisztusnak sok szol
gája, de kevés követője van. És ezt várja tőlünk népünk és társadal
munk is, amelynek elege volt az uralkodó egyház uralkodni akaró 
papi beszédeiből, s „sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését”.

2. Végül — de nem utolsósorban nézzünk mi tanárok, lelkészek 
és hallgatók is szembe a kérdéssel: Melyek a lelkészi hivatás itt és most

659



időszerű feladatai? Ha világi tagjaink ma igényelt hivatását a mélyebb 
hitben és nagyobb hűségben jelöltük meg, akkor Teológiai Akadémiánk 
hallgatóinak és egyházunk ordinált lelkészeinek ma teljesítendő hiva
tását a hit és hűség kettős alapjára épülő nagyobb tudományosság és 
a bátrabb közéleti szolgálatvállalás feladatában konkretizálhatjuk.

Napjainkban, amikor az emberiség kulturális szintje és főként 
technikai fejlettsége az előző nemzedékek számára alig elképzelhető 
magaslatra jutott, a korábban könyveket és újságokat is pótló szó
széknek csak akkor lesz további vonzása, ha hittel és hűséggel meg
áldott igehirdetői, művelői lesznek a teológiai tudományoknak és egy
ben munkásai a szószéktől ugyan már különvált, ám az egész fejlett 
társadalmat meghatározó tudományos élet valamely területének. Ma 
nem elég csak hinni: a tudás is hozzátartozik a lelkész hitelképes
ségéhez. Nem elég a ránkbizottakat hűségesen pásztorolnS: el kell 
mélyednünk a teológia vagy vele rokon tudományszakok mélyebb kuta
tásában, ismerősöknek kell lennünk a kutatás mai állásában ahhoz, hogy 
hitünk tudományát mások is elfogadják. Az apostoli intés: „...h itetek  
mellé ragasszatok jócselekedetet, a jócselekedet mellé tudományt...” ? 
minden korban, de ma kiváltképpen kötelező érvényű mindazoknak, 
akik speciális vocatioval rendelkeznek. Akadémiánk sokféle módon 
igyekszik lelkészeink tudományos képzését biztosítani: az előadásokon 
túl gyakorlati képzéssel, a klasszikus és modern nyelvek -tudásának 
megkövetelésével, vendégelőadásokkal, önképzőkörrel, szakcsoportok 
munkájával és sok egyéb módon is.

A lelkészi hivatásunkkal járó másik nagy feladatkör tehát a köz
egyházi szolgálat, tágabb értelemben a közéleti munkásság. A lelkész 
nemcsak magának és családjának, hanem elsősorban környezetének él. 
Luther úgy mondja, hogy nem homo privatus, hanem homo publicus. 
Minél mélyebbek hivatástudatunk gyökerei, annál szélesebb és terebé- 
lyesebb lesz fánknak a koronája. Ki kell, hogy táguljon küldetésünk 
a szószék, az oltár, vagy a katedra határain, sőt családunk és gyüle
kezetünk határain túl Magyarországi Evangélikus Egyházunk egészének, 
az ökumenikus keresztyénségének és — a szekulár-ökumené jegyében — 
társadalmunk és az emberiség közös, nagy problémáinak a fel
vállalásáig.

Alig kellene világunk nagy,, közös kérdéseit részleteiben felemlí
tenem. Mégis amikor a lelkészi és földi hivatás összefüggésének refor- 
mátori felismeréseiről szólok, rá kell mutatnom néhány konkrétumra.

Közömbös maradhat-e bármelyik hivatásban az a keresztyén ember, 
aki felismerte, hogy világunk felett hajszálon függ az atomháború 
damokleskardja? Nézheti-e a keresztyén hivő közömbösen és kényel
mesen, hogy földünk' egyik féltekéjén százmilliók tengődnek az éh
halál peremén? Nem kell-e minden hivatás gyakorlásában felemelni 
szavunkat az ellen, hogy keleten is, nyugaton is milliárdokat emész
tenek fel az egyre modernebb fegyverek?

Akár lelkészi, akár világi hivatásban állunk, akkor maradunk hűek 
a lutheri hivatás-etika elveihez, de legfőképpen Krisztus Urunk tanítá
sához, ha teremtett világunk minden fájdalmas pontján a másokon 
való segítés és a békés jövő útját egyengetjük.

Dániai hivatalos egyházi utunkról éppencsak tegnap visszatérve, 
hoztuk magunkkal a felismerést, mekkora erőt jelentett akár a salva- 
dori, akár a libanoni tragédiák napjaiban a dán egyházközi segély- 
szervezet odaadó munkája. Ugyanígy a Helsinki Egyezmény, az egész
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kontinensünket érintő „helsinki szellem” mögött is bizonyára ott dobog 
azoknak a hivő lelkészeknek és ugyanakkor felelős politikusoknak a 
szíve, akik hivatásuk tudatában készek maguk is minden erőt .mozgó
sítani a földi élet békés, boldog fejlődése érdekében. Nekünk, magyar 
teológusoknak és gyülekezeti tagoknak ugyanígy ki kell vennünk ré
szünket a magunk munkahelyén és családjában, tehát szélesebb és 
szűkebb közösségünkben abból a munkából, amelyre hivatásunk — akár 
az isteni vocatio, akár a földi pensum — kötelez.

így lesz Krisztustól kapott s az egyház által megerősített szolgála
tunk az emberiség jövőjéért is vállalt szent küldetés.

Ezekkel a gondolatokkal a 425 éves magyarországi evangélikus 
lelkészképzés jubileumi évében az Evangélikus Teológiai Akadémia 
1982/83-as tanévét megnyitom. Legyen áldás az Ige tudományának hall
gatásán, tanulásán és megtartásán.

Dr. Fabiny Tibor

Útmutató az új énekeskönyv 
bevezetéséhez

Az új énekeskönyv zökkenőmentes bevezetése azon múlik, hogy 
lelkészeink és kántoraink mennyi tapintattal és ügyszeretettel kezelik 
e feladatot. Ehhez a munkához szeretnék néhány tanáccsal szolgálni. 
Jelen cikk második egységében pedig ismertetem az énekeskönyvben 
szereplő liturgikus rendek fajtáit és összeállításuk alapelveit.

1. Amikor az énekeskönyv a gyülekezetben szétosztásra kerül, első
sorban a bibliaórák és egyéb kisebb közösségek előtt tegyük ismertté. 
Közösen keressük ki az egyes fejezeteket, hogy hívéink jól tudjanak 
tájékozódni az énekeskönyvben. A templomi használatba való beveze
tést előzze meg ismertető előadás, bemutató.

2. Az első hetekben, hónapokban a gyülekezet által ismert szövegű 
és dallamú énekeket tűzzünk ki éneklésre. Míg a gyülekezet magáénak 
nem érzi az új énekeskönyvet, addig ne terheljük új szövegekkel és új 
dallamokkal.

3. Az új énekek tanítását elsősorban bibliaóráinkon kezdjük meg. 
(Ahol lehet, ott istentisztelet előtt vagy után is történhet énektanítás.) 
Üj énekeket magunk által készített évi terv szerint tanítsunk, évente 
nem többet, mint 10—12-t. A tanulandó éneket egy hónapon keresztül 
ajánlatos ismételni akár igehirdetés utáni énekként, akár kezdőénekként. 
Ilyenkor az éneket mutassa be a kántor, lelkész, énekvezető vagy ének
kar, esetleg egy szólamban játszó orgona. A szöveges bemutatás termé
szetesen jobb. A gyülekezet énekét kezdetben erősre állított orgonán 
vezessük, kísérő akkordok nélkül; a dallamot jobbkéz és balkéz oktáv
ban játssza. Ha a gyülekezet már biztos az ének dallamában, akkor 
az orgona játéka is áttérhet a korálkönyvi többszólamú kíséretre.

4. Énektanítási tervünkben legutoljára hagyjuk a megváltozott har
minc dallam áttanulását. Ez sem fog nehézséget okozni, ha az új éne-
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kék megtanulásával a gyülekezet a ritmikus éneklés stílusába már bele
tanult. Az istentiszteleten résztvevők életkorától és kottaismeretétől 
függ. hogy erre mikor kerül sor. A megváltozott dallamok tanulását 
is úgy kell előkészíteni, mint az új dallamokét. Előkészítetlenül ne áll
junk át az új formára. A  kántor pedig figyeljen a gyülekezet énekére, 
azt úgy vezesse, hogy ne okozzon zavart az istentiszteleten. Türelmes 
és következetes munkával minden gyülekezet átnevelhető a szép, len
dületes, kulturált, kotta szerinti éneklésre.

5. Űj énekeskönyvünk 248 koráldallamot tartalmaz. Célunk ne az 
legyen, hogy a gyülekezet minden dallamot ismerjen, hanem hogy e bő 
választékú anyagból a neki megfelelőt tanulja meg, és ezzel bővüljön 
énekismerete. Így mindenféle típusú gyülekezet kialakíthatja a maga 
sajátos énekkincsét. A gyülekezet által már ismert énekeket ajánlatos 
a lelkészi hivatali énekeskönyvben jelölni, és az énekeket eszerint 
választani.

6. Az énekeskönyv VI. fejezetének énekeit, a Bibliaórai énekeket 
ne tűzzük ki istentiszteleti gyülekezeti éneknek. Ezeket kizárólag biblia- 
órai, szeretetvendégségi és egyéb gyülekezeti együttlétekre szántuk. 
Az 528—544. számú énekeket a nyolc évet be nem töltött gyermekek 
számára ajánljuk, akiknek a koráléneklés még nehézséget jelenthet. 
Az énekek ebben a csoportban nehézségi sorrendben követik egymást 
Nyolc éven túl a konfirmáció befejezéséig ajánljuk, a könnyebb korál- 
anyag tanítását, hogy a gyermekek a konfirmáció idején már a gyüle
kezettel együtt énekelhessenek. Az 545—551. sorszámig olyan karácsonyi 
gyermekénekek vannak, amelyeket a karácsonyi gyermekalkalmakon 
kívül családi együtténeklésre is ajánlunk. A gyermekénekek korálköny- 
vi kíséretei zongorán is játszhatók, egyszerű letétek, hogy a gyermekek 
maguk is kísérhessék az otthoni éneklést. Szeretnénk ezzel is segítsé
get adni az ősi evangélikus hagyomány, a családi együtténeklés fel
elevenítéséhez.

Az 552—578-ig számozott énekek ifjúsági bibliaórák külön anyaga 
lehet: spirituálék és egyéb gitáros énekek. Ez énekeket ABC sorrendbe 
rendeztük. Az énekeskönyvi kotta gitárszámozást közöl, nincs is korál- 
könyvi kíséretük, mert hozzájuk a gitárkíséret a stílusos; istentiszteleti, 
orgonakíséretes gyülekezeti énekeknek nem valók. Az 579—591-ig számo
zott énekek kánonok, szintén ABC rendben. Fiatalok és idősek egyaránt 
szívesen éneklik ezeket bibliaórákon, szeretetvendégségeken. Kezdő ének
karoknak is ajánljuk!

*

Tájékoztató az új énekeskönyv liturgikus részéhez
Az énekéskönyv és az agenda összetartozó könyvek: együtt hasz

nálják, gyülekezet és lelkész. Mivel egyházunk új agenda kiadása előtt 
áll, az új énekeskönyv liturgikus részét úgy szerkesztettük meg, hogy 
az az új agenda bevezetése után is használható legyen. Gyökeres litur
giái reformra sem alkalom, sem szükség nincsen. Viszont javításra, 
korszerűsítésre itt az idő és a lehetőség. Mindezt oly módon kell meg
valósítani, hogy az istentisztelet jelenlegi menetén ne változtassunk.

A Lelkészi .munkaközösségek 1980 első felében foglalkoztak az 
istentiszteleti rend kérdésével, és javaslataikat el is juttatták a liturgia 
felülvizsgálatával megbízott munkaközösséghez. Ezzel párhuzamosan 
kezdődtek meg az új agenda szerkesztését előkészítő bizottságok ülései.
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A javaslatokról összefoglaló cikket írt dr. Pröhle Károly professzor a 
Lelkipásztor 1980. decemberi és az 1981. januári számában „Az agenda 
új kiadása felé” címmel. E cikkből kitűnik, hogy a javaslatok egy része 
egymásnak ellentmondó, ill. túlzó. Másik része azonban olyan, hogy 
azok alapján az új agenda liturgiája kidolgozható. Ezeket a szempon
tokat érvényesítettük az énekeskönyvi liturgikus rendek összeállításánál 
is. A megvalósítható és véghezvitt javaslatokat a alábbiakban fog
laljuk össze:

1. Az általánosan használt rend ne változzék [az ún. énekver- 
ses rend].

2. Az énekeskönyvben az istentiszteleti rendeket könnyébben lehes
sen megtalálni.

3. Az énekverses rendekben ritkuljanak a bizonytalanságot ered
ményező vagylagos énekversek.

4. Az énekversek ne ismételjék az ünnepek gyakran választott éne
keit (Krisztus Urunknak áldott születésén, Kelj fel, öltözz fénybe, 
Sírjon ma az ének stb.)

5. Az énekversek szövegükben jobban fejezzék ki liturgikus funk
ciójukat (kyrie-, glória-karakter).

6. Legyen az istentisztelet, az úrvacsora, a temetés rendjének rövi- 
debb formája is, amely szórványhelyzetben, kántor nélkül, szűkebb idői 
keretben is alkalmazható.

7. A rendek adjanak módot a gyülekezet erősebb aktivizálására.
8. A liturgia tegye lehetővé a Niceai hitvallás és a gyónó ima 

közös mondását.
9. Adjon az úrvacsorával egybeépített prédikációs istentiszteleti 

rendet.
10. Az úrvacsorában legyen több örvendező momentum.
11. A „liturgikus” módon tartott istentisztelet legyen mondható is, 

ne csak énekelhető.
12. Az énekelt liturgikus rendet a gyülekezet számára jól használ

ható módon írjuk le.
13. Ne csak a lutheri hagyományból származzanak a liturgikus dal

lamok, hanem legyenek újabban komponált tételei is.
14. A liturgia tartalmazzon olyan anyagot is, amelyet a zeneileg igé

nyesebb gyülekezetek énekelhetnek, különös tekintettel a váltakozó 
éneklésre (zsoltáréneklésre).

A javaslatoknak és azoknak megvalósítását különböző öszetételű bi
zottságokban tárgyalták. A bizottságok tagjai dr. Káldy Zoltán püspök
elnök, dr. Fekete Zoltán országos felügyelő és dr. Pröhle professzor el
nökletével az alábbiak voltak: Bárdossy Tibor, Benczúr László, dr. Cser
háti Sándor, Fasang Árpád, Ferenczy Zoltán, Gáncs Aladár, dr. Groó 
Gyula, Győri Gábor, id. Győri János, dr. Hafenscher Károly, Keveházi 
László, dr. Nagy István, Reuss András, Rezessy László, Sulyok Imre, 
Szabóné Mátrai Mariann, Szebik Imre, Szerdahelyi Pál, Tóth-Szőllős 
Mihály és Trajtler Gábor. A bizottsági üléseket minden esetben 
dr. Pröhle Károly vezette.

A bizottságok részleteiben nem foglalkoztak azokkal a kérdések
kel, amelyek nem érintették az énekeskönyv liturgikus részét (pl. ke
resztelés, esküvő rendje). Ezekben elegendő az agenda kialakításakor 
dönteni.

Az énekeskönyv liturgikus része jól bevált hazai és külföldi példák
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nyomán az énekeskönyv elejére került. Tartalmazza a vasárnapi isten- 
tisztelet (gyónással és úrvacsorával), a mindennapi istentisztelet, a. te
metés, a karácsony esti istentisztelet és a passióolvasás rendjét.

A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje (A)
A vasárnapi istentisztelet (prédikációs istentisztelet) rendjéhez fo

lyamatosan írtuk hozzá a gyónás és az úrvacsora rendjét. Ezzel a le
írási móddal, valamint az alkalmazott utaló jelzésekkel azt értük el, 
hogy e három rész — istentisztelet, gyónás, úrvacsora — különféle 
összeállításokban is alkalmazhatók. Istentisztelet gyónás és úrvacsora 
nélkül, áldással lezárt istentisztelet újra kezdett gyónással és úrvacso
rával (ez a ma leggyakrabban használatos rend), istentisztelet gyónás
sal és úrvacsorával egybeépítve, istentisztelet úrvacsorával összekap
csolva (ez feltételezi az előzőleg tartott gyónást), önálló gyónás, gyónás 
és úrvacsora (ez a lelkészgyűlések általánosan használt úrvacsorai rend
je). így nemcsak helyet takarítottunk meg a különféle rendek külön 
leírásának mellőzésével, hanem azt is biztosítottuk, hogy az énekes
könyv élén álló rendből a gyülekezet mindig végig tudja kísérni az 
istentisztelet menetét. [A jelzőszalagot is ide kell majd helyezni, ahon
nan ellapozni csak az énekszámtáblán megjelölt énekek kikeresésénél 
kell.] Ebben a folyamatos szövegben szerepel mind a két hitvallás, a 
Miatyánk, a Tízparancsolat, a gyónó kérdések és válaszok, és a közösen 
mondott gyónó imádság teljes szövege is. Ugyancsak itt található meg 
az igehirdetés utáni ének (A te áldott beszéded módosított formája) és 
a négy istentiszteletet záró ének, amelyek felváltva énekelhetők.

Bizottságaink többször és alaposan tárgyalták azt a javaslatot, hogy 
a gyónást hagyjuk el, ill. rövidített formában kerüljön az első oltári 
szolgálat menetébe. Végül is az a döntés született, hogy a gyónás min
denképp — ha nem az istentiszteletben, akkor az istentiszteletet meg
előzően — legyen előzménye az úrvacsoravételnek. A rövidített gyónási 
forma szegényedést jelentene a jelenlegihez képest. Különben egyetlen 
felekezet sem hagyja el a gyónást,, mint az úrvacsora feltételét. Az úr
vacsora örvendező jellegét nem a gyónás kiiktatásával, hanem a sanc- 
tus visszaállításával kell biztosítani. Ez csupán két perc hosszabodást 
jelent a rövidített úrvacsorai rendhez képest.

A fent leírt „A ” jelű istentiszteleti rendet énekversgarnitúrák egé
szítik ki. Az eddigi 15, egyházi esztendő szerinti rend helyett az új rend 
10 garnitúrát közöl, az egyházi esztendő öt nagyobb szakaszára kettőt- 
kettőt, mégpedig kottás leírásban. Az öt szakasz: adventtól a vízkereszt 
utáni vasárnapokig, hetvened vasárnapjától nagypéntekig, húsvéttól pün
kösd második napjáig, Szentháromság ünnepétől a 9. vasárnapig és a 
Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnaptól az egyházi esztendő végéig. 
Ezek az énekrendek sorszámozást (1—10.) kaptak, ezeket az énekszám- 
táblákon a kezdőének alá, a második sorban helyezzük el. Híveink e szá
mozás alapján könnyebben fogják megtalálni a vasárnap liturgikus éne
keit, mint eddig. Így azt is elkerüljük, hogy a liturgiába csak a leggya
korlottabb, az istentiszteleteket rendszeresen látogató híveink tudnak 
bekapcsolódni. Az énekversek kerülik a nagy ünnepeken gyakran vá
lasztott énekeket, mellőzik a vagylagos megoldásokat. Az egyházi esz
tendő egy-egy szakaszára írt két énekrend vasárnapról vasárnapra vál- 
takoztatható, de ahol a gyülekezet énekkincse szerény, ott a páratlan 
sorszámúak énekeltetése ajánlatos: ezekben találjuk az egyszerűbb, köz
ismertebb dallamokat.
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Mivel az az igény, hogy gyülekezeteink több alkalommal úrvacso- 
rázzanak, ezért az úrvacsorai énekversekből (sanctus, agnus és hálaadó 
énekvers) három garnitúrát állítottunk össze. Sorszámuk a 11., 12. és 13.; 
a 11-esben vannak az általánosan ismert énekek.

Ezekkel a megoldásokkal az eddigi, ún. Raffay rendet korszerűsítet
tük és tettük kezelhetővé, kották közlésével könnyebben énekelhetővé. 
Az új korálkönyv a kántorok ismételt kérésére az énekrendek orgona
kíséretét teljes kidolgozásban közli majd. Az énekverses rendek egy
ségesen az egyszeres áment ismerik, a g-fisz, g hangokon.

A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje (B)
Az énekeskönyv második istentiszteleti rendje hasonlóan az első

höz, részletesen közli a teljes istentiszteleti szöveget a liturgikus rend 
szerint. Ezt jelenleg mind az agendában, mind pedig az 1966-os kiadás
sá és az azt követő énekeskönyvekben a függelékben találhatjuk meg. 
Az itt közölt rendektől csak kis mértékben tértünk el, mégpedig a jobb 
prozódia és a könnyebb énekelhetőség kedvéért. E rend azonban nem
csak énekelhető,, hanem mondható is, mint ahogyan erre a liturgikus 
formára külföldön is, és hazánkban is találunk példát. A vasárnapi 
istentisztelet liturgikus rendjének kottás kidolgozását a 14—16 számok 
alatt találjuk meg. Ezek a rendek is közlik az istentisztelet teljes me
netét, csak a hosszabb szövegek nincsenek újra leírva ezekben (hit
vallások, Miatyánk stb.). A 14-es rendben a gregorián alapú lutheri 
hagyományú dallamokat találjuk, a 15-ösben egyes liturgikus tételek 
Szokolay Sándor, a 16-osban Csorba István dallamai. Ezek a dallamok 
mind könnyen megtaníthatok a gyülekezetnek.

Erről a liturgikus rendről nemcsak azt mondhatjuk el, hogy az ösz- 
szeállításánál alkalmazott elvek segítségével közeledtünk a világ luthe- 
ranizmusának gyakorlatához, hanem azt is, hogy az énekek szövegei 
érthetőbben, logikusabban rajzolják az istentisztelet menetét, értelmét, 
mint az eddig használt rend.

Az énekeskönyv harmadik (C) rendje a vasárnapi istentisztelet rö
vid rendje. Ez azonos a jelenlegi agendában találhatóval.

A mindennapi istentisztelet rendjei (D, E, F)
Lényegében azonos az agendában és az énekeskönyvben a „Délutáni 

istentisztelet” elnevezésű renddel. Az elnevezés változtatása azt a bi
zonytalanságot jelzi, hogy nincs kellő terminusunk arra a másfajta is
tentiszteletre, amely nem a vasárnapi ún. főistentiszteleti rend, és amit 
officiumnak nevez a liturgika. A „délutáni” elnevezés onnan ered, hogy 
általában ez volt a vasárnap délutáni rend, de pl. az 1966-os kiadású 
énekeskönyv 577. lapján az énekversek fölött utasításként ezt olvashat
juk: Reggel, Este. E megjelölés is mutatja, hogy e rend bármikor hasz
nálható. Ezért tartjuk helyesebbnek a „mindennapi” elnevezést, mert 
hétköznap vagy vasárnap, a nap bármely szakában lehet használni. Csak 
az ún. főistentisztelet helyére nem léphet, és hozzá úrvacsorát nem le
het kapcsolni.

Teljes leírását a D rend közli, énekversekkel. Ugyanennek a litur
gikus változatát szöveges leírásban az E rendben, liturgikus dallamok
kal való teljes kidolgozásban pedig a 17-es szám alatt találhatjuk. Az 
agendában és az énekeskönyvben az eddig található rendtől csak annyi 
az eltérés, hogy a zsoltárt nemcsak a lelkész olvashatja, hanem a gyü-
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lekezet is mondhatja vagy énekelheti, esetleg váltakozva. Az ótesta- 
mentumi korra visszavezethető váltakozó zsoltárolvasás ma világszerte 
reneszánszát éli. Ezeket a zsoltárokat énekeskönyvünkben a 18—37. szá
mok alatt találhatjuk meg. A 38-as a Magnificat, a 39-es a Confirma.

A zsoltárszövegek leírása folyamatos, így olvasásukat nem zavarja 
nyomdai tördelés vagy szövegközi jelzés. Felettük kotta is van, a dal
lam fordulópontjait a szöveg aláhúzásával jelöltük. Így ezeket kis gya
korlással énekeltetni is lehet. A zsoltárok tónusait (dallamait) a jelen
leg használatos német énekeskönyvekből vettük, amelyek a reformá
ciói hagyományt követik. Vizsgálatuk közben azonban az is kiderült, 
hogy e tónusok a római ritmustól eltérő közép-európai hagyományt 
hordozzák, amelyek egyben azonosak a magyar gregoriánumban talál
ható dialektussal. (E magyar greoriánumnak eddig hat lemeze jelent 
meg.)

Nem gondolunk arra, hogy e liturgikus rendeket és zsoltárokat min
den gyülekezet fogja énekelni. De abban bizonyosak vagyunk, hogy 
ahol használni fogják, ott az istentisztelet megújulhat általa.

A mindennapi istentiszteletnek is van rövid formája (F). Ez a leg
rövidebb istentiszteleti forma új énekeskönyvünk és agendánk szerint.

Az új énekeskönyv többi rendjei
A temetés rendjét G (jelzet alatt találjuk. Itt a gyülekezet által éne

kelt elemek lehetnék énekversek is, de lehetnek liturgikus dallamok is, 
ha e dallamokat a gyülekezet az istentiszteleti gyakorlatából már isme
ri. A H jelzet alatt a temetés rövid rendje áll, amely a fővárosi és a 
szekularizált szituációt feltételezi.

A rendek sorát a karácsonyesti istentisztelet (J) és a passióolvasás 
(K) zárja, melyek az 1966-os énekeskönyvben közölt rendek revideált 
ismétlései. E rendek használhatóságának feltétele az, hogy a lelkészi 
részt az új agenda közölje, és ne csak a Lelkipásztor, mint az legutóbb 
történt. (Lásd Lelkipásztor 1967: 699—704. és 1968: 121—128. lapokat.)

A több éves gyülekezeti gyakorlat fogja bebizonyítani, hogy a vi
lágosabb szerkesztés, az egyértelműbb liturgikus tendencia kifejeződése, 
az énekelhetőbb formák használhatóbbá tették énekeskönyvünknek ezt 
a részét, melyben mindeddig nagyon nehéz volt a tájékozódás. Mind
ezeket a módosításokat úgy hajtottuk végre, hogy a liturgikus rész mind 
a jelenlegi, mind az új agendával használható legyen.

Az istentiszteleti rendek bevezetéséről és használatáról püspöki kör
levelek fognak rendelkezni.

Trajtler Gábor
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Tanulmányok

Mit tanulhatunk Luthertől?
Luther a házasságról

Amikor reformátorunk születésének 500. évfordulója alkalmából 
megszólaltatjuk mindazt a lutheri tanításból, ami szolgálatunkat segíti, 
gyülekezeteinket a keresztyén életfolytatásban előbbreviszi, nem ma- 
radhat ki az, amit a házasságról mondott, mert ma különösen is idő
szerű a „házasság válságáról” olyan sokat beszélő világunkban „leásni” 
a bibliai alapokhoz, melyet Luther kora emberének feltárt, sőt élete pél
dájával meg is pecsételt. Azt írja: "... nem szívesen prédikálok a há
zaséletről, mert attól tartok, ahol egyszer igazán érintem, nekem és má
soknak sok munkát ad.” (Luther Deutsch 7. kötet 285 lp.). Úgy érzi, 
hogy nagy az ínség, baj és segíteni kívánja az összekuszált lelkiismere
tűeket, nem húzódhat vissza. Teszi ezt házasságkötése előtt is (idézet 
1522-ből való), de még nagyobb határozottsággal 1525 után.

1. Kapcsolat házassága és a házasságról mondottak között
H. Boehmer Luther házasságának okaiként a következőket említi: 

„1. Idős édesapja kívánságát teljesíti vele. 2. Hogy a szent házasságot 
a maga tettével is alátámassza. 3. Hogy mérgesítse a pápistákat. — 
Mindezt el is érte . . (Luther . . .177 lp.). Lehetne még ezek mellett más 
indokokat is felsorolni „nem vagyok fából és kőből” . De az is bizonyos, 
hogy abban az időben, adott helyzetében másra gondolt, „nem gondolok 
a házasságra, mivel naponta a halált várom” (H. Bornkamm: M. Luther, 
354 lp.). Szerzetesi fogadalmát is komolyan vette Luther és H. Boeh
mer szerint a házasságról mondottakat átszövi egy aszketikus reflexió, 
melytől a reformátor sohasem tud egészen megszabadulni. A nemi vágy 
„furor”-jában valami tisztátalant lát, sőt a bűn manifesztációját. De ép
pen ezért látja nagyon világosan, hogy a házasság az Istentől rendelt 
egyetlen gyógyszer az érzékiség erőszakos hatalma ellen. Bóra Kata
lint Luther másnak szánta és végzett is ezügyben közvetítést. Későbbi 
nyilatkozata szerint büszkének tartotta és nem volt szándéka feleségül 
venni. „De Isten akarta, hogy szegényen megkönyörüljék. És kegyelme 
a legboldogabb házassággal ajándékozott meg.” (Bornkamm 357. lp.). 
Házasságának kivitelezése nem egyszerű, mert a reformokra érett egye
tem gondjai, a parasztháború súlya, végén Müntzer halála, nyomaszt
ják. Egyúttal segítséget is jelent, mert attól tart, hogy közelgő halála 
miatt nem adhatja jelét személyesen a papi házasság kérdésében való 
pozitív állásfoglalásának, amivel régóta adós volt. A legdöntőbb indok
nak az tekinthető, amit a lakodalmára való meghívóban Amsdorfnak 
ír t :. .. „tettel erősítem, amit tanítottam. Hiszen az evangélium nagy fé
nyénél olyan sok a félénk lélek. így akarta és munkálta ezt Isten. Nem 
vagyok fülig szerelmes (nicht verliebt und in Hitze), de szeretem fele
ségemet.” (358. lp.). Gyors elhatározásának a magyarázata is itt kere
sendő, hogy Isten volt az, aki hirtelen, amikor még másként gondolta,
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csodálatos módon beledobta a házasságba. Biztatásul most már Albrecht 
mainzi érseknek is ír, aki előzőleg unszolta, miért nem nősül, amikor 
mindenkit erre biztat. így felel: „Mit fog válaszolni, ha Isten kérdezi: 
férfivá teremtettelek, ki ne maradjon egyedül, hanem legyen felesége, — 
hol van feleséged?” (359. lp.). Albrecht erre nem válaszolt, mit is vá
laszolhatott volna, hiszen ledér, könnyelmű élete ismert volt. Minden
esetre szép összegű nászajándékot küldött neki, amit Luther nem akart 
elfogadni, de felesége mégis ügyesen megkaparintotta, első nézeteltéré
sük közepette.

Gyors esküvőjét reformátorunk ezzel indokolja: „Ha nem titokban 
esküdtem volna, megakadályozták volna. Mert mindegyik közeli bará
tom ezt kiáltotta: ne őt, hanem egy másikat” — meséli később (359. 
lp.). Melanchton sem értette meg és azon kesereg, hogy előzőleg egyet
len barátját sem vonta be házassági tervébe. Hirtelen házasodási szán
déka mögött az elhagyatottal való együttérzés (rend feloszlatása utón) 
áll egyesek szerint és az, hogy véget vessen a pletykának. De minden
nél fontosabb a ténybeli, hogy Luther a házasságot és saját házasságát 
is hangsúlyozottan Isten művének („opus dei”) tartja azokkal szemben, 
akik azt „istentelennek és ördöginek” tartják. Mint lelkész kívánta így 
a házasságot a kicsinyhitűek és félénkek előtt megbecsüléshez juttat
ni, hogy „még halála előtt életet és tanítást összhangba hozza."

Vizsgálat tárgya, önvizsgálaté, hogy amit lelkészek mondunk a há
zasságról, esketések alkalmával, vagy máskor, összhangban van-e házas- 
életünkkel?! Ha mi nem élünk ezzel a gyógyszerrel helyesen a hit és 
szeretet mértéke szerint, akkor nem tudjuk hitelesen ajánlani mások
nak sem. Hiába „dörög” a magasból a házassági válások ellen, ha házas
élete a szakadék mélységében van, ahonnan képtelen fényt szórni a há
zasságban botorkálok útjára.

2. A házasság alapja
Ez lMóz 1,27-ben rejlik: Isten az embert férfivá és nővé teremtet

te. Eszerint „bizonyosak vagyunk, hogy Isten az embereket két részre 
osztotta, hogy férfi és nő vagy egy ,Er’ és ,Sie’ legyen. Ez annyira tet
szett neki, hogy Ő maga jó teremtésnek nevezi (lMóz 1,31). Nem ala
kíthatom át magam nővé és te pedig férfivá.” (Luther Deutsch 7. k.) 
Egyik sem vetheti meg a másikat, sem gúnyolhatja, hanem elfogadja, 
mint isteni jó művet.

A házasság célját lMóz 1,28-hoz kapcsolja: szaporodjatok és soka
sodjatok. „Ezért hasonlóképpen, amint Isten senkinek sem parancsolja, 
hogy férfi vagy nő legyen, hanem teremti, hogy így azokká legyenek; 
így nem is parancsolja, hogy önmagát szaporítsa, hanem teremti, hogy 
szaporodniok kelljen.” (Seeberg: Luthers Theologie 202. lp.). A „szapo
rodjatok” több mint parancs, ez isteni mű, megakadályozni és elhagyni 
(nem áll módomban. Ahol pedig védekeznek ellene, ott mégis védtelenek, 
mert utat keres a paráznaság, házasságtörés, néma bűnök által. — Eb
ből a teremtési rendből 3 féle embert emelt ki Mt 19,12 szerint, akik 
születésüktől fogva házasságra képtelenek, emberek által lettek azzá, 
vagy Isten országa miatt mondanak le erről. Aki nem e három cso
port valamelyikébe tartozik, az nem tudja megakadályozni Isten terem
tési szándékát. „Ezért papok, szerzetesek, apácák kötelesek fogadalmu
kat elhagyni, ahol észreveszik, hogy Isten teremtése a sokasodás és 
szaporodástényében bennük erős és hatalmas. ..” (LD 7.286) A nemi 
vágyról Luther nem beszél lekicsinylően, mert ezen keresztül Isten az
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életet akarja munkálni, ezért jó és nagy dolog. A természet ki akar 
törni, önmagát megsokasítani és Isten nem akarja ezt a házasságon kí
vül, „ezért mindenkinek eme imádság miatt házasságra kell lépnie, 
aki főként szeretne jó lelkiismerettel élni és Istennel előre jutni” (See- 
berg). Luther látta a nemi ösztön ellenállhatatlan hatalmát és a nemi 
vágy személyiséget formáló erejét is felismerte, de ennek megélését 
egyedül a házasságban látja jónak a házastársi szeretetben. Azt is 
mondja, hogy hűség és hit a házasság fundamentuma. A szerzetes 
Luther szerint a házasságban Isten a vakká tevő ösztönt korlátozza és 
rendezi és mivel a bűneset miatt az egoizmus révén az ösztön is elrom
lott, a házasság „a betegek kórháza, hogy ne essenek súlyos bűnbe” . 
Ezért mondja a másik szép képet is, hogy a bűneset után a házasság 
„gyógyszerré” lett.

A házastársi szeretettől úgy beszél, hogy az a legmagasabb, maga
sabb, mint a gyermeki szeretet. „Minden más szeretet valami mást akar 
mint azt, akit szeret. Egyedül ez akarja sajátjául a szeretettet, magát 
és egészen. . .  nem aranyat, sem ezüstöt, sem ezt vagy azt, téged, ön
magadat akarlak: egészen vagy semmit.”

Az anyaság titka előtt mély tisztelettel áll meg. „A Szentlélek szólt 
Ádámból, amikor feleségét Évának nevezte, ami anyát jelent. Nem nőt 
mond, hanem minden élő anyját. Itt kapod az asszony ékszerét: ő a 
forrása minden élőnek.” (203) Aki az asszonyokról durván, csúnyán be
szél megfeledkezik, hogy neki is volt anyja.

A nemek egymáshoz való viszonya Luthernél nem szentimentális 
jellegű, jelentősége a szüléssel kapcsolatosan domborodik ki. Termé
keny, gyümölcstermő asszonyokról elismerően beszél, akik „egészsége
sebbek, tisztaságot jobban kedvelők és vidámabbak” , mint a terméket
lenek, „ha fáradtra és végül halálra is hordják magukat, nem árt sem
mit; engedd halálra hordani, ezért vannak. Jobb röviden egészségben, 
mint hosszan betegen élni”. Luther erősen a szülésre koncenrált véle
ményét a házasságról ma kiegészítjük azzal, 'hogy a házasság, mint sze- 
retetközösség gyermek nélkül is valóságos ajándék és ezt érzékelhetjük 
is abban az előbbi kijelentésében, hogy a házastársi szeretet magasabb 
fokú, mint a gyermeki. Ő a, cölibátusban élők ilyen irányú terméket
len életét tartja szem előtt. Bizonyos, hogy a házasságnak nem egyetlen 
célja az emberiség továbbplántálása, és a házastárs a hitvest nem gyer
meke miatt szereti, de ahol kényelemből kikerülik a gyermekáldást, ott 
halálosan megsérül a szeretetközösség és a házasság, mint „gyógyszer” 
sem segít.

3. Lépések a házasság felé hitben — imádságban
Reformátorunk nagy súlyt helyez arra, hogy a házasságkötés ke

resztyén módon kezdődjék. Hitben 'kezdeni azt jelenti, hogy Isten igé
jére figyeljünk: Isten férfivá és nővé teremtett. Biztat is, mert nem jó 
egyedül lenni (1Móz 2,18). „Aki Istennek eme szavára házasodik és fel
ismeri, hogy a házasság Isten teremtése és műve, és hogy az Istennek 
tetsző, az a házasságban kedvet és örömöt talál. , . ” (Lúther igehirde
tése a házasságról 1525. L. 25. LM ö. művei 17,124).

Nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatal komolyan imádkozzon isten
félő, derék, jóravaló hitvesért. Utal Salamonra, aki így ír: „A ház és a 
vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség” (Péld. 19,14). 
Ádámnak is Évát egyedül Isten adta, .mlint ajándékot. Jóravaló hitves 
hasonlóan fontos, mint egészséges kéz vagy láb. Mert ha nem sikerül6G9



a házasság, kevés jó napod és órád van, inkább lennél helyette béna 
kezű és lábú. Ezért ne szégyeld Istent kérni. Ha magad feje után dön- 
te,sz és bajba jutsz, nem vádolhatod Istent, mint Éva és Ádám tették 
az édenkertben. „Vádold önmagad, hogy nem imádkoztál, derék és jó 
háziastársért.” (126)

Vannak, akik biztosítékokat akarnak látni (pl. gazdag legyen a vá
lasztott) és csak így hajlandók és csak ilyennel házasságra lépni. Luther 
ilyeneknek mondja: „várj majd rajzoltatunk neked ilyent” . Az ilyenek 
nem veszik komolyan lMóz 3,19-et: arcod verejtékével egyed kenye
red. Vannak akik csak akkor hisznek Istenben, ha van tartalékuk. Bíz
ni kell abban, hogy Isten bizonyára megadja munkájuknak gyümölcsét. 
Mt 6,31—33 Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, vagy isztok. Emel
lett utal Luther Zsolt 37,25-re: „Gyermek voltam, meg is öregedtem, de 
nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke 
koldussá vált” . — Isten megáldja ma is azokat, akik Reá hagyatkoz
va teszik meg az első lépéseket a házasság felé, hitben, imádságban ké
szülnek a házasságra.

4. Házasság a szülők tudtával
A refonmátori tanítás súlyt helyez arra. hogy az eljegyzés, házasság 

a szülők tudtával és akaratával, ne pedig zugban és titokban történjék. 
A 4. parancsolathoz kapcsolja: tiszteld atyádat és anyádat. Nincs na
gyobb engedelmesség a szülőknek való engedelmességnél. Nemcsak go
noszul, de talán balgán is teszik, akik nem hallgatnak a szülőre. „Mert 
veszélyessé, unalmassá és teherré lesz a házasság, ha nem jól sikerül. 
Mert életfogytiglani kínjuk és boldogtalanságuk van, melyből senki sem 
ment ki, csak a halál” (Luther ö. művei 17,128) Isten sem adja ilyenre 
áldását. Ritkán megy jól a titokban jegyeseknek, mert rendszerint per
patvar és veszekedés van köztük. Isten parancsolata ellen cselekedtek. 
Luther döntőnek látja a szülők akaratát a házastárs választásánál oly
annyira, hogy azt akarja, hogy az ifjú a személyre vonatkozó választását 
vesse alá a szülő szándékának. Ma a „nagykorúvá” vált világunkban 
egyre inkább hangsúlyozzák fiataljaink saját nagykorúságukat is. Ez 
visz sokakat a meggondolatlan házasságkötésbe. Luther ugyan megemlí
ti, hogy van jelentősége a korai házasságkötésnek is (lányoknál 15—18, 
fiúknál 20 éves), de óv a felelőtlenségtől: „tüzes fiatalok inkább vár
janak pár évig, hogy testük megfeszíttessék kívánságaival.” (Kostlin: 
Luthers Theologie 310). Arról is beszél reformátorunk, hogy a fiatalok 
szégyellik ebben kikérni a szülők véleményét, de azt nem, hogy szok
nyát, köpenyt, házat kérnek tőlük. Ma ez a fiatalok egyrészének életé
ben módosul úgy, hogy már nagykorúságuk előtt kenyérkeresetihez jut
hatnak és így önálló keresettel indulhatnak a házasságiba. De így is áll, 
hogy a szülők anyagi segítsége nélkül a fiatalok nehezen indulnának. 
Vigyázat: nincs erkölcsi alapja, hogy markukat tartsák a szülők felé 
a házasságkötés után, ha előtte nem nyitották meg előttük, is szívüket, 
beavatva őket házassági szándékukba! De azt is vallanunk kell Luther
rel, hogy nem szabad a fiatalokat akaratuk ellenére kényszeríteni a há
zasságra, mert kényszeredett szolgálat nem tetszik Istennek.

5. Férj és feleség feladata a házasságban
Azt mondja Luther, hogy a férj a feleségét úgy tartja el és táplál

ja, mint atya gyermekét. Mivel? Verejtékes munkával (lMóz 3,10) hi-
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vatásában való hűséges helytállással. Mélységesen elítéli azokat, akik 
keresetüket italra költik. Aki viszont keze munkájával keresi a minden
napit, meg tapasztal ja, hogy Isten Jézus Krisztus által Atyja és ő gyer
meke, ezért megáldja a munkáját és ezzel feleségét és egész családját 
el tudja tartani. Dolgozzon ezért szorgalmasan a férfi, ettől nem hal 
meg, mert munkára született, mint a madár repülésre. A  férj szeresse 
feleségét, mint saját testét. (Ef 5,25—28). „Halljátok milyen finoman ta
nít az apostol, hogy a férfi hogyan éljen feleségével, ne úgy tekintse, 
mintha lábtörlő lenne, minthogy nem lábából teremtetett, hanem a férfi 
oldalbordájából” (DM 17,132 k). Arról beszél, hogy az asszonyokat ész
szel és nem esztelenül kell „kormányozni” , ahogy lPét 3,7-ben van: ti 
férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb fél
lel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet 
kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ez azt 
jelenti, amit Pál Ef 5,25-ben mond: szeressétek feleségeteket, mint Jé
zus Krisztus szerette egyházát.

Mi a feleség feladata? Fájdalom elhordozása a szülés kapcsán. Az 
asszonyok Isten igéjére figyeljenek és azzal vigasztalódjanak, hogy az 
Ö kegyelmes akarata ez és nem mástól, hanem Tőle jön, ezért miatta, 
„kedvéért szívesen tűröm és szenvedem, és ha eközben el is kell távoz
nom” (LM 17,134). — Az asszony akarata legyen a férjnek alávetett. (lMóz 
3,16) Ha nem vétkezett volna Éva, akkor férjével együtt kormányoz
hatott volna. Mivel férjét is félrevezette, ezért elvesztette uralmát és 
nem kezd férje nélkül semmibe, (i. m. 136) Ma számunkra világos, hogy 
nem a „félrevezetett Ádám” privilégiuma az uralkodás és nem a vét
kező Éváé a „lábtörlő” szerepe, mert mindketten bűnt követtek el, bűn
hődnek (fájdalom, verejték, porrá lenni) és bűnbocsánatra szorulnak. 
Ezért, mint „örököstársak az élet kegyelmében” egymást szolgálják és 
a házasságukra vonatkozó minden kérdésben közösen döntenek co- 
ram Deo!

6. A házasság keresztje — nem igazolja a coelibatus-t!
A coelibatus elleni harc kemény és szenvedélyes a centrális ponton. 

Mise és coelibatus „ezen a két oszlopon áll az antikrisztus” . A szerzetes 
primitíven úgy véli: adok, hogy kapjak Istentől. Ahelyett, hogy üdvös
ségét Krisztusra alapozná, a szerzetes önmagára épít. Így megsérült az 
evangélium alapja és az erkölcsi törekvésből bűn lett. „Ördögi dolognak” 
látja Luther a szerzetességet, mert kényszerrel akarja az embereket kö
zelebb vinni. Az írásból világos, hogy Isten ilyet nem akar. „Százezer
szer is mondom: Isten nem akar kényszeredett szolgálatot” . A szerzetes
séggel szemben, mely nem lelki állás, hanem az önteltség találmánya, a 
házasság az igazi „lelki állás” (Stand, állapot, rend), Isten szerezte és 
nem emberek találták ki. — A házasság tele van munkával és gond
dal — szemben a szerzetesség lusta életmódjával —, de az ínség kereszt
je, mely itt jelentkezik „Isten aláírása (kézjegye, Signature) a házas- 
életben” . A megigazulástan alapgondolata, hogy válságból jutunk életre, 
és ebből vezeti le Luther a házasság lelki karakterét. A gond, mely 
tulajdonságai közé tartozik „ingerli és kényszeríti az embert a hitre” . 
Szemléletesen írja le a gyermeknevelés kapcsán az álmatlan éjszakákat, 
miközben jön az „okos szajha” , az értelem és orrát húzza: „Ó, ringas
sam a gyermeket, mossak pelenkát, ágyat vessek, bűzt szagoljak, virrasz- 
szak éjjel, sírást hallgassak, sebet, kiütést gyógyítsak. .. dolgozzak,, 
gondoskodjak itt tenni-ott tenni, ezt elszenvedni, azt tűrn i... Ennyire
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fogoly legyek? . . .  Jobb szabadon, gond nélkül nyugodt életet élni. Csu- 
hás vagy apáca leszek.” (Seeberg 200). (Luther teológiájának alapgon
dolata, hogy a keresztyén tudja, éppen ezzel a gondoskodással a fele
barátnak szolgál. És van-e közelebbi felebarátunk, mint hitvesünk? Itt 
a legvilágosabb a házasság diakóniai jellege. Ez megmutatkozik a leg
hétköznapibb cselekedetekben. Ha egy férfi pelenkát mosna és a v i
lág nevetne? „Isten nevet minden angyalával és teremtményével, nem 
azért, mert a pelenkákat mossa, hanem ezt hitben végzi el” (LW 10 
11,296 k). Ezzel is Isten akaratát teljesíti.

A reformátor a házasság keresztje alatt aggodalmaskodó feleségét 
Eislabenből írt levélben (1546. II.7) így vigasztalja: „Jobb gondoskodóm 
van mint te és minden angyal; a jászolban fekszik . . .  ugyanakkor Isten
nek, a mindenható Atyának jobbján ül. Ezért nyugodjál meg. Ámen” 
.(Dér Weg zu zweit 22).

A szeretet szálai próbatételekben, betegségben erősödnek. ,,Ó. meny
nyire vágyódtam enyéim után, amikor halálbetegen feküdtem Schmal- 
kaldenben! Azt gondoltam, feleséget és gyermeket már itt nem látok... 
Mot már elhiszem, hogy haldokló emberekben ilyen természetes von
zalom és szeretet, férjnek felesége és szülőknek gyermekeik iránt, a leg
nagyobb. Mivel ismét egészséges lettem Isten kegyelméből, ezért. fele
ségemet és gyermekeimet még jobban szeretem. Senki sem olyan lelki, 
aki ilyen veleszületett, természetes hajlamot és szeretetet ne érezne, 
mert nagy dolog a férfi és nő közötti kötődés és közösség.” (U. o. 49)

7. Házasságtörés
Luther a 6. parancsolat magyarázatában világosan megmondja a po

zitívumot, azt, hogy házastársát mindenki szeresse és megbecsülje. Ez 
a paráznaság és házasságtörés ellenszere: szeretet és megbecsülés. Ha 
ez élő valóság, akkor a beteg hitves, aki alkalmatlan a házastársi kö
telességek teljesítésére, nem jelent szabad utat a házasságtörésre. Sőt 
itt kell életben lépnie a házassági diakóniának: „szolgáljon Istennek a 
betegben és viselje gondját, arra gondolva, hogy Isten neked benne va
lamit házadba küldött, amivel elérheted a mennyet. Felettébb boldog 
vagy, ha ilyen ajándékot és kegyelmet felismersz és házastársadnak így 
Isten akaratáért szolgálsz.” Nem bírod az önmegtartóztatást? Ha komo
lyan veszed a beteg hitvesnek való szolgálatot, elismered, amit Isten kül
dött és hálát adsz ezért, Ö .majd gondoskodik arról, hogy kegyelmét 
adja, hogy ne hordozzál többet, mint amit elbírsz. (,LD 7.)

Luther beszél rejtett házasságtörésről és ilyen esetben a férjnek ha
talma van mindkét lehetőség megvalósítására. Először, hogy feleségét 
titkon és testvériesen bünteti és megtartja, ha meg akar javulni, a má
sik, hogy elhagyja. (LD 7,290) „Aki házasságát megtöri, az már önma
gát elválasztotta és halott embernek tekintendő. Ezért a másik fél is
mét megházasodihat, úgy, mintha házastársa meghalt volna számára, ahol 
jog szerint akar eljárni és nem akar megkegyelmezni neki. . . ” (U.o.) 
A házasságtörés szorosan kapcsolódik a válással.

8. A válásról
Reformátorunk utal elsősorban Mt 19 6-ra: amit Isten egybeszerkesz

tett, ember azt el ne válassza. Egyben kimondja a 9. vers alapján, hogy 
az elválás házasságtörés. Ki kell tartani egymás mellett hűségben a pró
batételek idején, mert Isten hűsége erőt ad (lKor 10,13). Egyik szolgál-
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jon a másiknak betegségben és ínségekben és ne váljanak el, egyedül 
Isten tegye ezt a természetes halál által (LW 17,140)

Váló okok között említi a durva bánásmódot. Ez lehet, mint jó ke
resztyéneknél „kedves, üdvösséges kereszt” is, de ha már elviselhetet
len a bántalmazás engedélyezi az elválást, de újraházasodás joga nélkül. 
Luther maga is erőteljesen támogatta egy ilyen asszony válását, kinek 
férje dühébe állandóan halállal fenyegette. De nem szívesen ment ilyen 
dolgoikba. A válás hogyanját a jogászokra bízza és a világi hatóságok
nak veti alá. — Betegség nem lehet .válóok: „Szolgálj Istennek a beteg 
hitvesben” . — Válás végbemenése előtt mindkét felet figyelmeztetni 
kell, hogy maradjanak együtt és az ártatlan a vétkesnek, ahol az aláza
tosan megjavulási szándékát közli, keresztyén szeretetből bocsásson meg. 
Itt mindent kövessenek el a lelkészek. Ahol azonban az ártatlan fél ezt 
nem akarja, Isten nevében éljen jogával, mármint a válás jogával. 
— Válóok lehet, amikor egyik megvonja magát a másiktól. Pál azt 
mondja, hogy ez csak közös megegyezéssel tehető. (IKor 7,4 k) Luther 
azt írja: „a házassági fogadalomban egyik a másiknak adja testét há
zassági szolgálatra (Leib zum ehelichen Dienst). Lehet, hogy más dolog 
miatt nem szívelik egymást. Ilyen esetben az elvált maradjon házasság 
nélküli (IKor 7,10 k) vagy béküljenek ki. Nemcsak a férfi privilégiuma 
a válás, mert igaz ugyan, hogy van halálnál keserűbb asszony (Préd 
7,22 kk.), de van, elhordozhatatlan férfi is.

Pásztori szeretettel segítsük a válságba jutott házasságokat, hogy ne 
válással végződjenek, hanem adjuk meg az újrakezdés alapját a bűn
bocsánat által, hogy egymásnak megbocsátva szolgáljanak egymásnak. 
Ebben segíthet reformátorunk idevágó tanítása, amikor a válások szá
ma mérhetetlen károkat okoz a közösségi élet minden területén.

9. Nem szentség Luthernál a házasság?
Pál apostol Ef 5,31 szerint a házassági közösség szent titkokkal 

teli jel, mely Krisztusnak gyülekezetével való közösségére utal. Ilyen 
értelemben használja egyszer, barátjának Crucigernek esküvőjén (1536) 
az imádságban a szentség (Sakr,áment) szót: Urunk, aki férfit és nőt 
teremtettél és házasságra rendelted, és a test gyümölcseivel áldottad 
meg és kedves Fiadnak Jézus Krisztusnak és az egyháznak, menyasz- 
szonyának szentségét benne megjelölted, kérünk... (Köstlin: Luthers 
Theologie 311.). Itt is inkább a házasság szent voltáról van szó. Isten 
szenteli meg, de eközben is „külsőleges, testi, világi dolog” és éppen így 
Isten rendelése, jó rendje. Mindkét nem természetes egymáshoz való 
viszonyán nyugszik és kiteljesedik a házassági együttélésben.

10. Vegyesházasság kérdése
Hangsúlyozza Luther, hogy a házasságban a hit fontos és a Lélek 

nélkül nem mennek jól a dolgok, de azt is mondja, hogy a házasság, 
mint testi dolog a hitet nem akadályozza, sem fokozza és így lehet az 
egyik fél keresztyén, a másik nem keresztyén, mint ahogy a keresztyén 
pogánnyal vagy zsidóval ehet és ihat, kereskedhet és mint a házasság
ban is az egyik istenfélő, a másik hamis keresztyén is lehet. Utal IKor 
7.13-ra. 1522-ben mondott igehirdetésében beszél arról, h ogy keresz
tyén házasságot köthet pogánnyal vagy zsidóval is. Ezt később soha
sem mondja Köstlin szerint és tanácsként csak azt említi, hogy a ne
hézségek miatt az ilyen vegyesházasságra lépni akarók komolyan ve-

673



gyék fontolóra elhatározásukat, lehetőleg tartózkodjanak az ilyen lé
péstől de a már megkötött ilyen jellegű házasságok érvényesek lelki
ismeretet is megkötően.

A vegyességnek ma még több variációja van, mint Luther korá
ban. De akármilyen is legyen, fontos fontolóra venni a házasságkötés 
előtt. Ifjakkal való beszélgetés során derült ki, hogy erre nem is gon
doltak. Pedig családi konfliktusokat lehet megelőzni a későbbiek során, 
ha időben tisztázzák hovatartozásukat és megegyeznek.

11. Egyházi esküvőről
Az 1529-ben megjelent „Traubüchlein” -ben így kezdődik a magya

rázat: Mivel az esküvő és házasság világi dolog, ezért nekünk lelké
szeknek vagy egyházi szolgáknak semmit sem kell ebben rendezni vagy 
uralkodni, hanem meg kell hagyni minden városnak vagy országnak 
ebben a szokását. Pl. jegyeseknek egy vagy kétszeri templombamenése 
stb. De: „Ha kérik tőlünk, hogy a templom előtt vagy a templomban 
megáldjuk őket, imádkozzunk felettük, vagy eskessük meg őket, köte
lesek vagyunk azt megtenni.” Nem akarta törvényesen meghatározni 
ezt az egyházi aktust, a Traubüchleinben Luther mintát akart adni és 
eközben szabad teret biztosít arra, hogy mások elfogadják-e, vagy ügy 
vélik, jobban tudják azt elvégezni. — Egyházunk tanítása szerint a há
zasság az egész életre szólóan kötelező az egyház áldása nélkül is. „De 
hogy érvényes házasságból Istennek tetsző, Isten szent életrendjét vál
laló házassággá legyen, ehhez szükségünk van Isten igéjére és kegyel
mére, és a gyülekezet közbenjáró imádságára. Ebben ad segítséget tag
jainak az egyház házasságkötésüknél” (Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai 
világban, 39).

12. Fontos tényezők a 'házasságkötésnél
Megalapozója Luther szerint a házasságnak a nyilvános fogadalom 

mindkét részről a szülők hozzájárulásával. Az ilyen fogadalom „igazi 
házasság Isten és a világ előtt” és ne legyen érvényes utólag más fo
gadalom: „alapja és teljes lényege a házasságnak, hogy egyik odaadja 
magát a másiknak és megígéri a hűség megtartását” (Köstlin: L. Th. 
314). Fontosnak tartja Luther, hogy a házasságkötés nyivánosság előtt, 
tanúk jelenlétében történjék, akik a megkötést bizonyítják. Fontos 
a Traubüchleinben a jegyeseknek imádsággal való megáldása és az eske- 
tés. Ez abból áll, hogy az egyház szolgája megkérdezi: akarják-e egy- 
mást házastársaknak, az igen válaszra megkapják egymástól a jegy
gyűrűket és jobb kezüket összekapcsolja: amit Isten egybeszerkesztett. 
(Mt 19,6) Majd a házasságot megkötöttnek jelenti ki a Szentháromság 
nevében. — A Traubüchleint az evangélikusok elfogadták, sőt alapjai
ban mértékadóvá lett egy új házassági törvénynek.

13. A házassági „emancipáció” nyomai
Luther ebben is megelőzte korát. Bizonyos, hogy tudott epésen is 

nyilatkozni az asszonyokról, akik „félig gyermekek” maradnak fecse- 
gési mivoltukban. De tudta becsülni feleségében a „domina”-t, az úrnőt, 
aki kevesebbet olvasta ugyan a bibliát, de tetteiben bebizonyította, hogy 
„doctonissa” és akik asztalánál ültek, sokan közülük életük végéig há
lásak voltak gondoskodó szeretetéért. Amit Luther feleségéről mondott 
elismerően, azt nem vetítette ugyan ki általánosságban a nőkre, de aki
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azt mondja, hogy a feleség nem lábtörlő és hogy a férfi számára nem 
szégyen a pelenkamosás az megértette, mit jelent egymás terhét hor
dozva betölteni a Krisztus törvényét a házasságban. Katalin asszony 
nemcsak „nyelvével”, gazdasági érzékével, hanem elsősorban hűséges 
munkájával vívta ki az „egyenjogúságot” . A 30-as években asztali be
szélgetéseiben Luther egyszer ezt mondta: „Bóra Katalin a wittenbergi 
hajnalcsillag” . (E. Kroker: Katharina von Bora). Értelme: amint a haj
nalcsillag megelőzi a napkeltét. így Katalin is korán reggel az első. 
Igaz, hogy a papi ház fölött is olyan, mint egy csillag.

14. Akik egyedül maradtak: az özvegyi sors
„Nincs kedvesebb kapcsolat a jó házasságnál és nincs keservesebb 

elválás annál, amikor egy jó házasságnak kell véget érnie.” R. Frie- 
denthal: Luther. 540) Luther özvegyének nehéz sorsára utalva írja Frie- 
denthal magyarul is megjelent könyvében: „Ha Luther házasságában az 
evangélikus papiak megalapítását és a családi élet mintaképét dicsérik, 
arra is emlékeztetni kellene, hogy az evangélikus lelkészözvegyek sorsa 
évszázadokon át aligha vet jó fényt a német „felsőbbségekre”, melyek 
Luthernek oly sokat köszönhettek” (541). Ma az özvegyi sors anyagi 
szempontból könnyebb, különösen ott, ahol az özvegynek különkeresetet 
jelentő foglalkozása volt és így saját nyugdíjából él. „Az özvegyi sors 
mindenképpen fájdalmas, mert magányos életsors. De Istennel együtt 
csendes, békés állapottá is lehet. Ugyanakkor pedig szeretetté, szolgá
lattá a tágabb családban és a gyülekezet közösségében. lTim 5,3 kk.” 
(Dr. Nagy Gy.: Egyház a világban 43.)

Bizonyos, hogy modern, mai világunkban több kérdésünk van a há
zassággal kapcsolatban, mint Luther korában. De ma is áll, mint akkor 
és a teremtés hajnalán is így volt, hogy a házasság Isten teremtő aka
rata és teljes, kizárólagos (manóigám) életközösségnek kell lennie. Ket
tős célja a házasságnak minden korban maradandó: szaporodás és hoz
zá illő segítőtárs ajándéka. Ha Luther házasságról szóló tanítását a ko
rához kötöttség „ruhájától” megszabadítjuk olyan biblikus tanítást ka
punk, mely segíti a házasságra lépőket és házasságban élőket az egész 
életre szóló szeretetközösségre hűségben ma is.

Szimon János
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Luther a családról
Kerülni akartaim a „tanítás” szót a címben, mert ez azt a benyo

mást kelthetné, hogy Luthernek volt valamiilyen „tételes tana” a há
zasság, és a család kérdéseivel kapcsolatban. Tény, hogy mint az őszinte 
és közvetlen emberek általában, úgy ő is gyakran nyilatkozott a házasság 
és család kérdéseivel kapcsolatban, ismételten beszélt saját gyermekkorá
ról és családjáról is, mindezt azonban nem foglalta rendszerbe. Nem 
kell sajnálkoznunk rajta: mindaz, amit megtudhatunk magában hordja 
a lüktető életet.

1 .

Meglepően későn (a 42 éves ember az idő tájt már öregnek számí
tott!), és zavarba ejtően „rossz időzítéssel” alapított családot. Minden 
jel arra mutat, hogy messzemenően tudatosan tette. „1525. június 13-án 
a parasztlázadáskor házasodtam meg. 1526. június 7-én született első 
fiam: János, 1527-ben leányom: Erzsébet, 1529. Mennybemenetel nap
jának éjjelén Magdolna, 1531. november 29-én Márton, 1533. január 
28-án Pál.” (WA. T. 6423.)

Fontosnak érzem a parasztháborúra való utalást; aligha kétséges, 
hogy ezzel a bizonytalan külső helyzetre akart rámutatni. S bár az ál
lamvezetésben bekövetkező váltásról nem találtam nyilatkozatot, az is 
bizonyosra vehető, hogy Bölcs Frigyes alig több, mint egy hónappal ko
rábbi halála szintén olyan tényezővé vált, mely a bizonytalanság érze
tét fokozta. Ebben az összefüggésben kaphat megfelelő hangsúlyt az a 
vallomás, melyben a nősülésének okát a pápaság feslett erkölcseiben 
(is) látja. „Ha nőtlen volnék is, megnősülnék még az én koromban is. 
még ha azt tudnám is, hogy nem lesznek gyermekeim — kizárólag 
azért, hogy a házaséletet megtiszteljem” (WA. Tr. 6928.). Vagy másutt: 
„E cselekedetemmel meg akartam erősíteni azt, amit tanítottam. . . .  Is
ten így akarta és így i s tett. Mert én sem szerelmes, sem heves nem 
vagyok, ám szeretem feleségemet” (WA. Tr. 3177.).

E vallomáscsokor — még töredékességében is — alkalmas arra, 
hogy világossá váljék: Luther számára nem volt könnyű döntés a há
zasság és családi élet. Végtelenül tisztelte, s nyilvánvaló, hogy — tu
sakodásai gyümölcseként — maga is személyesen vállalni akarta. Eb
ben a kedvezőtlen külső események egyenesen megerősítették és dön
tésében támogatták. Világos az is, hogy a házasságban és a családi 
életben missziót, keresztyéni kötelességek teljesítésének Isten által adott 
területét és Isten áldott rendjét látta egyszerre.

2.

Nemcsak Luther házasságkötésének és családalapításának hátterét jó 
látnunk, hanem azokat a gyökereket, melyek — mint általában min
den embernél — nála is a gyermekkorba nyúlnak vissza.

Elég utalnom a közismert tényekre: a szigorú és vallásos szülői 
nevelésre, a nagyon szorgalmas apára és a sok gyermeket szülő anyá
ra, akikre Luther egész életében hálával gondol (Köstlin, Luther I. 18. 
kk.), hogy megállapíthassuk: Luther legalábbis a kora színvonalán álló
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nevelésben részesült. Az egyébként oly korrekt Friedenthal ezen a pon
ton túlságosan is messzemenő következtetéseket von le, amikor azt ír
ja, hogy „nem kétséges, hogy az ilyen fegyelmezési metódus eltörölihe- 
tetlen nyomokat hagy a gyermek lelkében. A makacsság, Luther jelle
mének egyik alapvető és végzetes vonása már korán felébredt, és mind
jobban erősödött, különösen, mikor igazságtalanul büntették.” (Frieden- 
thal, Luther 16.) Túlzás ez éppúgy, mint ahogy túlzás Luther „keserű 
panaszairól” szólni a gyermekkori emlékek kapcsán, vagy arról, hogy 
ezeknek az emlékeknek hatására „alakult ki benne a könyörtelen bíró 
képe-’ a Mennyei Atya képe helyett (Friedenthal, Luther 15—16.). Nem 
keserűség, hanem tárgyilagosság tükröződik ebben a vallomáséban: 
„Nagy szigorúsággal neveltek engem szüleim s szinte bátortalanná tet
tek. Édesanyám egyszer egyetlen dió miatt véresre vert. Ezzel a kímé
letlen fegyelmezéssel végül is a szerzetesrendbe űztek. Igaz, hogy ők 
ezt szívbéli jószándékkal tették, én így azonban félénkké lettem. Nem 
tudták helyesen mérlegelni, hogy az ember veleszületett hajlamain a ja
vításokat milyen eszközökkel vigyék véghez. Úgy kell büntetni, hogy 
alma is legyen a vessző mellett.” (WA. Tr. 3566. a.) Érzékelhető hang- 
súlybeli különbségeket fedezhetünk fel abban a nyilatkozatban, mely 
szerint „sok ügyetlen tanító tönkre teszi a gyermek finom lelkületét 
dörgéseivel, viharzásaival, ütlegeléseivel és verekedésével. Ügy bánnak 
a gyermekkel, mint a börtönőr, vagy a hóhér a rablóval. A gyermeke
ket meg kell büntetni, de ugyanakkor szeretni is kell őket.” (WA. Tr. 
3566. b.) A döntő különbség tehát Luther számára nem a fenyíték mér
tékében vagy mértéken felül való voltában, nem a fenyítés igazságos
ságában vagy igazságtalanságában, nem a fenyítés keménységében vagy 
„puhaságában” jelentkezik, hanem abban, hogy fellelhető-e a kapcsolat
ban a szeretet, avagy sem.

Külön kérdés az általános nevelésen belül jelentkező vallásos neve
lés. A reformáció szempontjából is döntő pozitívum fakad abból az is
métlődő keserves gyermekkori élményből, melyről azt mondja: „Gyer
mekkoromtól fogva úgy szoktattak, hogy el kellett sápadnom és meg 
kellett rémülnöm, ha Krisztus nevét hallottam. Mert engem csak arra 
tanítottak, hogy Őt szigorú és haragos bírónak tartsam ” (EA. Tr. 621.) 
Naivitás is, igazságtalanság is volna Luther családi és nevelői környe
zetétől számon kérnünk azokat a módszereket, melyekkel ma nem ér
tünk egyet. Ehelyett inkább arra szorítkozunk, hogy megállapítsuk: 
Luther számára is meghatározó élményanyagot és — részben — kö
vetendő mintát jelentettek korábbi tapasztalásai; ám mégsem fogadott 
el mindent kritikátlanul, hanem tudott tovább lépni kora bevett, el
ismert és kézenfekvő nevelési normáin.

Hitvallási Irataink gyűjteményében mintegy tíz oldalnyi anyagot 
ölel fel az a rész, melyben Luther szülőkről, gyermekekről, vagyis a 
családról, annak ajándékáról és az azzal kapcsolatos kötelességekről 
szól. A Nagykáté IV. parancsolatának magyarázata ez. Lássuk min
denekelőtt a legjellemzőbb részleteket.

„Ezt az atyai és anyai hivatást Isten külön kitünteti azzal, hogy 
nem egyszerűen azt parancsolja, hogy szeressük szüleinket, hanem hogy 
tiszteljük őket. Testvér és áltálában a.felebarát iránt ugyanis nem pa
rancsol nagyobbat a szeretetnél. . .  A szeretetnél sokkal több a tiszte-
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let: nemcsak a szeretetet foglalja magában, hanem tisztességtudást, alá
zatot és hódolatot is, mintha valami királyi fenség rejtőznék bennük. 
Nem is csak azt parancsolja, hogy szépen és tisztelettel szólítsuk meg 
szüleinket, hanem főként azt, hogy . . .  Isten után legtöbbre tartjuk 
őket. . . .  Szoktassuk tehát az if júságot arra, hogy Isten helyettesét lássa 
a szülőben és úgy vélekedjék, hogy még ha megvetett, szegény, törő
dött és különös is a szülője, akkor is atyja és anyja az és Isten adta 
őt. Magaviseletük vagy hibájuk nem fosztja meg őket méltóságuktól.” 
A kívánt magatartás az, hogy becsüljük meg a szülőket, legyünk en
gedelmesek ellenkezés nélkül („ne ellenkezzünk és ne hangoskodjunk 
velük, hanem hagyjuk rá, hadd legyen igazuk és hallgassunk, még ha el 
is veszítik a mértéket”), s úgy szolgáljunk nekik, mintha mindezt Is
tennek tennénk. (Hl. II. 113. k.) Oldalakon keresztül újra és újra visz- 
szatér az az alapgondolat, hogy engedelmeskednünk kell szüleinknek, 
mert ezzel Istennek tetsző tettet hajtunk végre. Mondatai határozottak 
és egyértelműek. Sőt, egyenesen egyoldalúaknak tűnnek. Kérdés azon
ban, hogy nem túl gyorsan vonja-e le következtetéseit Friedenthal, ami
kor azt állítja, hogy Luther „a viszonyt merőben patriarchálisnak lát
ja, és számára a család a házzal-udvarral még mindig ,vár’, amelyben 
a családapa az úr. Ebben a magatartásban már megkezdődik a felsőség 
iránti nagyon is súlyos jelentőségű engedelmesség, amely a protestán
sok, kiváltképpen a lutheri irányzat jellemző vonása lett. A zsarnoki 
felsőbb, seggel szembeni ellenállás jogát, amelyet a kálvinisták elismer
tek, és gyakoroltak, is, Luther határozottan elvetette. Engedelmeskedni 
kellett.” (Friedenthal, Luther 533.) Az bizonyos, — ezt Friedenthal he
lyesen látja, — hogy a kérdéskör hirtelen kitágul: belekerül a felsőség, 
a zsarnokság, s akár a forradalom problémája. Mivel azonban nagyon 
súlyos vád fogalmazódik meg a „feltétel nélküli engedelmességben”, 
ezért — bár a felsőség ügye túlmegy dolgozatom keretein — utalássze
rűén visszatérek még rá.

Kérdésünk összefüggésében mindenesetre rögzítsük mély egyetértés
sel azt, hogy Luther nem elégszik meg a szülői tiszt és a gyermeki ma
gatartás összekapcsolásával, hanem a kört merészen kitágítja. „A szülői 
hatalomból ered és terebélyesedik ki minden más hatalom is. Ha 
ugyanis az apa nem tudja gyermekét egyedül felnevelni, iskolamestert 
fogad mellé, hogy az tanítsa; ha nem bír vele, barátait vagy szomszé
dait hívja segítségül; ha búcsút mond a világnak, átadja és rábízza a 
felügyeletet másokra, akiket erre rendelnek ki. Hasonlóan a gazdaság 
vezetésénél is rendelkeznie kell a ház népével, szolgákkal és szolgálók
kal. A szülőket helyettesítik tehát mindazok, akiket úrnak neveznek, sőt 
ezeknek tőlük kell kapniok a jogot és hatalmat a vezetésre. Az Írás 
is azért nevezi valamennyit atyának, mert amikor kormányoznak, atyai 
hivatást kell betölteniük és atyai szívvel kell szeretniük övéit.” (Hl. II. 
118.) Kirajzolódik előttünk a sokszínű élet megszabta munkamegosz
tás, egyfajta „szakosodás” a nevelésben, emberek irányításában, egyál
talán az emberi, közösségi életben, az együttélésben. Friedenthal úgy 
látja, hogy mindez a wittenbergi „provinciális elszigeteltség” gyümöl
cse is (Friedenthal, Luther 533. kk„ kül . 538.). ami lehetséges persze, 
de egyáltalán nem meggyőző. A magam részéről inkább úgy gondolom, 
hogy Luther ebben a kérdésben is a Biblián tájékozódott, s amikor 
kihúzta a vonalakat a felsőbbségig, nem tudta feledni a Római levél 
13. fejezetének megfelelő passzusát. Világa reális világ széles körben 
húzódó horizonttal, nem provincia. Azt meg éppenséggel érdemes meg-
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kérdeznünk: vajon az érdekellentétektől szabdalt és az erőszak el
burjánzásától szenvedő világunknak nem tenne-e jót, ha ez a Luther
nél szereplő patriarchális vonás jobban jellemezné környezetünket?

4.
Ha Luther „családmodellje” csak azokat a vonásokat hordozná, me

lyekre eddig fény derült, akkor sem lehetne könnyedén — és „kritiku
san” — elvetnünk. Egyfelől azért nem, mert egyoldalúsága a Biblia 
egyoldalúsága, Pál apostol egyoldalúsága, a jézusi „ne álljatok ellent” 
egyoldalúsága. Az egyoldalúság, akár a karikatúra, valami fontosra, va
lami el nem hagyhatóra figyelmeztet. Másfelől azért sem tanácsos el
vetnünk ezt a „családmodellt” magunktól, mivel hitvallási iratunkról 
van szó, ami a kritikusi hajlandóságnak óvatos és önkritikus érvénye
sítésére késztet.

Luther „családmodellje” azonban nem is olyan egyoldalú, mint ami
lyennek azt sokan tartják; akár azok is, akik hivatkoznak a IV. paran
csolat Kiskátéban és Nagykátéban olvasható magyarázatára, csak ép
pen — úgy tűnik — a Nagykáté parancsolatmagyarázatát nem olvas
ták végig. Luther ugyanis hangsúlyozza: ,,E mellett a szülőknek és 
azoknak, akik hozzájuk hasonló szolgálatot végeznek, prédikálnunk kel
lene arról, hogy hogyan bánjanak azokkal, akiknek vezetését rájuk bíz
ták. Ha ez nincs is szó szerint a Tízparancsolatban, mégis van róla 
rendelkezés az Írás számos helyén. Sőt Isten ebbe a parancsolatba is 
belefoglalja ezt, amikor atyát és anyát említ. Mert nem gazembereket 
és zsarnokokat akar ebben a hivatásban és a vezetésben, nem is azért 
ad nekik tiszteletet, vagy jogot és hatalmat a vezetésre, hogy imád- 
tassák magukat, hanem azért, hogy meggondolják, hogy ők maguk is 
Istennek tartoznak engedelmességgel, és hogy mindenekelőtt szívesen 
és hűséggel teljesítsék hivatásukat, ne csak testileg táplálják és gondoz
zák gyermekeiket, házuk népét, alattvalóikat stb., hanem főként Isten 
magasztalására és dicsőségére neveljék. Ne gondold hát, hogy ez saját 
kedvedre vagy akaratodra vari bízva: Isten szigorúan megparancsolt 
és kötelességeddé tette, s neked ezért felelned kell majd Előtte.” (Hl. 
II. 122.)

Mielőtt visszatérnénk a Friedenthalnál (is) jelentkező súlyos vád
ra, mely — röviden szólva — azt állítja, hogy Luther a mindenkori 
hatalom kritikátlan, vakon engedelmes kiszolgálását tanítja; szeretném 
hangsúlyozni: a IV. parancsolat lutheri magyarázata annyira nem 
„rendszeres tanítás a családról” , hogy szinte alig lehetséges elkülöní
teni benne a családdal kapcsolatos mondanivalót azoktól a kérdések
től, melyeket vele együtt tárgyal, vagy melyek belőle szorosan követ
keznek.

Az idézet arra is alkalmas, hogy meglássuk: Luther nem igazolja 
sem a családfő, sem bármiféle más hatalmasság zsarnokságát, öntör
vényű kormányzását, A kritika, mely rendszerint a parasztháború kap
csán jelentkező „következetlenségre” , „álláspontváltozásra” szokott hi
vatkozni, (Friedenthal, Luther 513. kk, figyelmet érdemel, hogy mellőzi 
a kérdés tárgyalásánál Luther korábbi — parasztokat, elnyomottakat 
támogató megnyilatkozásait a főurakkal és vezetőkkel szemben; Ottlyk, 
Egyháztörténet 178. kk, kül. 183.), nem kevésbé egyoldalú, mint az alá
támasztást célzó idézetek. Luther „hatalommal azonosuló kijelentéseit” 
megfelelőbb és igazságosabb fényben tünteti fel az a nem kevés állás- 
foglalás, mely általában az erőszak alkalmazása ellen szól. „A felső-
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séggel szemben nem szabad erő alkalmazásával szembeszegülni, hanem 
csak az igazságnak megvallásával; ha ez megtéríti azt, akkor jó; ha 
pedig nem, úgy szenvedd el az igazságtalanságot az Istenért.” (WA. 11. 
277.) Elgondolkoztató az a megnyilatkozása is, mely szerint „jobb egyet
len tirannustól, azaz a felsőségtől, semmint számtalan tirannustól, azaz 
a csőcseléktől, igazságtalanságot elszenvedni” . (WA. 19. 635.) S ha a 
parasztháború letagadhatatlan és elkerülhetetlen kilengéseire (Köstlin, 
Luther I. 707. kk.), s az ezeket még fel is nagyító rémhírekre gondo
lunk, melyek a reformátorhoz eljutottak, akkor a lutheri álláspontot 
— talán — már jobban apercipiáljuk.

Úgy látom, hogy Luther a felsőséget — legyen az akár szülő, akár 
más világi hatalmasság — Isten akaratából meglevő tényezőnek tartja, 
aki, ill. amely hibáival együtt, vagy hibái ellenére is messzemenően 
jobb, mint az anarchia, mely ördögi mű. Következésképpen minden 
olyan megmozdulás, mely anarchikus, vagy előtte annak látszik, Isten 
akarata ellen való. A magam részéről nem tudok felfedezni semmiféle 
inikonzekvenciát a lutheri magatartásban.

Hasonlóképpen nem látok feszültséget „tanítási elvek” és életgya
korlat között az általában szintén sokat emlegetett kolostorba lépésé
vel, szerzetesi életformavállalásával kapcsolatban. Ismeretes előttünk, 
hogy Luther édesapjának erős ellenzésével járt a kolostorbalépés. Dol
gozatom elején már idéztem egy vallomását, mely magyarázatnak is 
megfelel. Ez a magyarázat azonban meglehetősen problematikus. Nehéz 
elképzelni, hogy ha valakinek a szülői ház, az édesapa és édesanya 
túlzott szigora elviselhetetlen, akkor egy kolostorban keressen enyhü- 
letet. Nem hiszem, hogy a pedagógia és a pszichológia területén ta
láljuk meg a választ erre az „engedetlen" lépésre. Nem hiszem, hogy ki 
lehetne kapcsolni a „hogyan találok irgalmas Istenre”-kérdés kínzó 
személyességét, azt a vergődést, amelyet olyan nagyszerűen fejez ki 
a 351. énekünk 2. verse: az ördögi hálóban vergődő bűnös embernek, 
a méltán haragvó Istennek és a kikerülhetetlen ítéletnek látása.

Bizonyos, hogy Luther a kolostorba lépését nem tekintette láza
dásnak. Nem is volt az. „Engedetlenségnek” sem tarthatta. Isten kény
szerítése; jelek, melyekre fel kellett figyelni; belső küzdelmeinek szo
rongásokat növelő eredménytelensége valóságos tényezők, nem egy ma
gát utólag mentegető embernek önigazolása. Figyelmet érdemel az a 
nyíltság, mellyel ezt a kérdést kezeli: „(Apám) első misém napján így 
szólt az ebédnél: ,Nem tudjátok-e, hogy meg van írva: Tiszteld atyádat 
és anyádat?’ (2Móz 20,12). Ugyanis nem akarta, hogy kolostorba vo
nuljak. Viszont örült, amikor elhagytam azt.” (WA. 47, 379.) íme, újra 
itt vagyunk a IV. parancsolatnál. Luther ezúttal egy prédikációjában 
vall így, méghozzá az 1530-as évek legvégén, tehát egészen idős korá
ban. Érdekes, hogy nem hallgatja el apjával való hajdani konfliktusát. 
De miért is tette volna? A feszültség nem létezik! Luther álláspontja 
átlátszóan tiszta és egyszerű is: Isten felismert, nyilvánvalóvá vált 
akaratának engedelmeskedni minden más követelményt megelőző pa
rancs.

A lutheri megnyilatkozásokkal kapcsolatos bírálatoknak látásom 
szerint nem is ezen a ponton van realitásuk, hanem ott, ahol Luther 
az egy tirannusról és vele szembeállítva a sok tirannusról szól. Ez az 
„aránypár” nem helyes, ugyanis Luther itt nem veszi figyelembe azt 
a ma már nagyon világosan látott tényt, hogy a hatalom tirannizmusa 
nem pusztán egyetlen személyt jelent, (s nem jelentett azt már Saul
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király esetében sem!), hanem egyszersmind egy egész gépezetnek a ti- 
rannizmusát is, amelyet még saját hatalmi felsőbbsége sem tud ellen
őrizni a gyakorlatban. Az is igaz viszont, hogy a XX. század embere 
az intézményesített erőszak sok borzalmának átélése folytán vált ér
zékennyé az „ősi kérdés” megítélésének radikális megváltoztatására.

5.

Luther „patriarchális családmodellje” kifejtése közben — láttuk is 
— nem hallgatja el a problémákat, nem rejti el a feszültségeket. Mind
amellett világossá teszi azt a meggyőződését, hogy a család: a szülök 
és a gyermekek Isten .ajándékai. A család kincs. A család olyan élet- 
boldogság forrása és hordozója, mely voltaképpen páratlan a földi vi
szonylatokban. Egyszerűsége teszi igazán súlyossá ezeket a szavakat: 
„Oh, Istennek milyen nagy, gazdag és pompás áldása a házasélet! Mi
lyen nagy örömöt kap az ember utódaiban. Hiszen ez a szülők legna
gyobb öröme!” (WA. Tr. 4569.) S nemcsak boldog, hanem büszke is 
családjára: arra, hogy törvényes felesége és törvényes gyermekei van
nak; s hogy tudhatja: mindez Isten tetszésével találkozik. Különösen 
is figyelemre méltó azonban az alábbi megnyilatkozása: „Egy édesatya 
arra intette a gyermekeit, hogy szorgalmasan tanuljanak és ezt a ver
set mondta el nekik, melyet meg is kellett tanulniok: Kedves fiam, ta
nulj jól, Így gondoskodsz jó sorsról. Ha azonlban hanyag leszel, Vályú
nál, disznókkal eszel. Én (viszont) ezt mondom: Kedves fiam, halld 
örömmel Isten igéjét, Édes szülőd tanácsait s jóra intését. Míg ifjú 
vagy, vésd ezt szívedbe, Hogy boldog légy és juss a mennybe.” (WA. 
Tr. 6931.)

A családi élet öröme és gazdagító volta mellett helyet kap a családi 
élet veszélyeztetettségének a látása is. Luther nem fantaszta és nem 
idealista. Látja az ember szívének önzését és akaratossógát; azt, hogy 
nem szívesen hajtja fejét Isten akaratának igájába, bármennyire jó és 
szent is ez az akarat. Így jajdul fel a Nagykátéban: „Mit gondolsz, mi
ért van most a világ annyira tele hűtlenséggel, gyalázatossággal, nyo
morúsággal és gyilkossággal, ha nem azért, mert mindenki a maga ura 
és független akar lenni, senkit sem akar becsülni és szeretne mindent 
kénye-kédve szerint tenni? Isten ezért egyik gazembert a másikkal 
bünteti, úgyhogy ha megcsalod vagy megveted uradat, más lép a helyé
be és ugyanúgy bánik veled; vagy tízszerannyit kell szenvedned saját 
házadban feleségedtől, gyermekedtől vagy házad népétől.” És valami
vel később így folytatja: „Itt van megint az a szörnyű csapás, hogy 
ezt (az isteni rendet) senki sem veszi tudomásul, nem is törődik vele, 
úgy viselkednek, mintha Isten élvezetükre és szórakozásukra adna gyer
mekeket, a cselédséget meg arra, hogy csak dolgoztassuk, mint a te
henet vagy a szamarat, vagy alattvalóinkat arra, hogy önkényesked- 
jünk velük, és magukra hagyjuk ők et... Senki sem akarja meglátni 
azt, hogy a mennyei Felség parancsa ez, s Ö ezt komolyan számon 
kéri és megbosszulja. . . ” (Hl. II. 120. 122.)

Nincsen kényszerítő ok arra, hogy ezekben a keserű szavakban a 
„felsőbbrendű és mindenkit kitanítani akaró Egyház” hangját fedezzük 
fel csupán. Akár egészen „szekulárisan” is meg lehetne fogalmazni 
mindazt, ami Luther keserűsége: ha a hatalmat, befolyást, mások ki
szolgáltatott helyzetét bárki is önzőn akarja felhasználni a maga ha
talmának fitogtatására és nem pedig a szolgálatra, akkor abból nem

681



származik jó sem a környezetének, de még — hosszabb távon — ön
magának sem. Természetes az, hogy keresztyén ember minden helyzet
ben igyekszik Istent felfedezni, s így az is, hogy az anomáliák mélyén 
az isten-nélküliség nyomorúságát látja. A hatalom hajszolásának olcsó 
és ideig való dicsősége és a másoknak szolgálás tartós és értékes bol
dogsága az a kettősség, amely a lutheri vallomásokban is így vagy 
úgy fogalmazva, de érzékelhetően és megszívlelendő módon elénk kerül.

Mint ahogyan megszívlelendőnek érzem azt is, hogy a vallásosnak 
mondott középkori ember mentalitásának alapvető „világiasságát” állít
ja elénk a versbe szedett „tanmese” éppen úgy, mint az Isten rendjére 
fittyet hányó emberekre dörgött panasz. Nem korunk specialitása te
hát az, hogy az isteni rendet, a család és a társadalom óhatatlan alá-, 
fölérendeltségi kapcsolatait olyan „problematikusnak” látja, s hogy 
olyan sok anomáliát produkál életvitelében.

Ezek a hasonlóságok, sőt nem ritkán ezek az egyezések késztesse
nek minket arra, hogy megbecsüljük a családban kapott isteni aján
dékokat és hogy küzdjünk minden olyan „tirannizmus” ellen, mely a 
családban, a társadalomban —  mint „nagyobb családban” — lehetet
lenné akarja tenni az áldásos gyümölcsök beérését és élvezetét.

Magassy Sándor

A bizalom mint az együttélés alapja 
a Bibliában

A gondolat, amelyet a címben megadott téma magába foglal, világos 
és meggyőző: a bizalom valóban alapja az együttélésnek. Ez nyilván
való mindenki számára, aki az emberi együttélés problémáival foglal
kozik, és azok megoldásának lehetőségeit keresi. Nem véletlen, hogy 
éppen napjainkban olyan sokan vannak, akik — tekintet nélkül arra, 
hogy milyen hitet, világnézetet vallanak, milyen néphez vagy fajhoz 
tartoznak •— felismerték a bizalom és a „bizalomépítés” fontosságát. 
Pszichológusok, közgazdászok és politikusok könyveinek, cikkeinek, ta
nulmányainak egész sora jelent meg már, amelyek a bizalom forrá
sát, a bizalomépítés lehetőségeit kutatják.

Az egyház is állandóan keresi, mi a feladata ezen a téren. Ezért 
szeretnénk most a Bibliában is utánanézni, hogyan jelentkezik ez a do
log a bibliai írók gondolkodásában, és mit tudnak az egyházak és a 
keresztyén emberek elbben a dologban mondani és tenni.

Kérdés, hogy hogyan fogjunk hozzá egy ilyen jellegű bibliatanul
mányhoz.

I .

Van egy tradicionális út a bibliakutatásban: ki kell keresni azo
kat a szavakat és kifejezéseket, amelyek a „bizalom” fogalmát tartal
mazzák, és ezeket kell alapos vizsgálat alá vetni. Egy ilyen alapos Vizs
gálattal lehetne megérteni, mit értettek a Biblia írói azon, hogy „biza-
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lom” vagy „együttélés” . Ez sok időt igénylő és nagy feladat. Egyedül 
csak a „bizalom” fogalmát kifejező szavak több mint 1250 helyen ta
lálhatók a Bibliában.1 Óriási munka lenne ezeket mind megvizsgálni és 
még az összefüggéseiket is figyelembe venni.2 Mégis, legalább egy rövid 
áttekintésre szükségünk van, még akkor is, ha ez az áttekintés nem 
nyújthat teljes képet. Így az utólagos kritikát is vállalva, megkísérlem 
ezt a rövid áttekintést, abban a reményiben, hogy megközelítően pon
tos képet tudok nyújtani arról, mit jelent a „bizalom” a Bibliában.

A különböző bibliai teológiai szótárak és konkordanciák bizonyít
ják, ihogy a bibliai írók egy egész sor szinonimát használnak a „biza
lom” fogalmának kifejezésére. IJzeket magyarul az alábbi szavakkal 
adhatjuk vissza:

szilárdnak, biztosnak, megbízhatónak lenni;
tartósnak lenni, hűnek lenni;
szilárdan állni, bízni, hinni;
megbízhatónak lenni, biztonságban lenni;
rejtve lenni, rejtőzni, menedéket keresni és találni;
remélni, várni (valamire vagy valakire), kitartani.3

A szinonimáknak ez a gazdagsága lmutatja, hogy a Biblia gondolat- 
világában is megtaláljuk mindazokat a kifejezéseket, gondolatokat és 
fogalmakat, amelyeket a modern pszichológiai és etikai szakkönyvék 
használnak a „bizalom” kérdésének kutatásával kapcsolatban.

Ami ezeknek a kifejezéseknek és szavaknak összefüggéseit illeti, 
a bibliai konkordanciák vizsgálata során már első pillantásra feltű
nik, hogy a bibliai helyek túlnyomó többsége az ember Istenhez való 
viszonyának kifejezésére használja a „bizalom” és vele párhuzamos je
lentésű szavakat. így pl. Ezékiás király „bízott az Ű.rban, Izrael Iste
nében; nem (volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, 
sem utána” (2Kir 18,5). — Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél 
(3,6; 10,35) a „bizalom” kifejezést az ember Istenhez való (helyes viszo
nyának kifejezésére használja.

Különösen a Zsoltárok könyvében találunk sok olyan kijelentést, 
amely az ember Istenihez való igaz, helyes1 viszonyát dicséri: 37,5; 46,2; 
91,2 stb. Az Ábrahám hitére vonatkozó kijelentést pl. WILDBERGER 
így értelmezi: Abralhám hite kétségtelenül felelet arra az intésre, amely
hez a bőséges jutalom ígérete kapcsolódik (lMóz 15,1), úgyhogy a 
he’emin böJHVH ebben az összefüggésben ilyesfélét jelent: „telve volt 
bizalommal és reménységgel, amelynek alapja Jáhvéban volt” ,(15,6).4

Viszont azok a bizalomról szóló textusok, amelyek az ember em
berhez való viszonyára vonatkoznak, valami csalódásra, sőt tragédiára 
utalnak. Pl. „Ne bízzatok5 az előkelőkben, egy emberben sem, mert 
nem tud megtartani” (Zsolt 146,3). „Átkozott az iá férfi, aki emberben 
bízik5. . . ” (Jer 17,5). „Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítsé
gért ! Lovakban reménykednek5, a harcikocsik tömegében bíznak. . . ” 
(Ézs 31,1) Itt egy verssel később, nyilván erre visszautalással olvashat
juk: „Hiszen Egyiptom csak ember, nem Isten!” (Ézs 31,3). Mindezek 
mögött az a tapasztalat és vélemény húzódik meg, hogy az ember 
megbízhatatlan. Erre utal Jn 2,24—25 is: „Jézus azonban nem bízta 
magát rájuk, mert ő ismerte valamennyit, és nem volt szüksége arra, 
hogy (bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga tudta, hogy mi van 
az emberben.” Anélkül, hogy azt akarnánk állítani, hogy ember és em
ber közt lehetetlen a bizalom, meg kell állapítanunk, hogy a bibliai

683



gondolkodásban van egy bizonyos óvatosság e tekintetben: figyelmez- 
tetés arra, hogy az ember .megbízhatatlan. Így talán imár most, az ed
digiek alapján 'is állíthatunk két tételt:

A bizalom dolgában a biztos, megbízható „tényező” Isten.
A bizonytalan, megbízhatatlan „tényező” az ember.
Azt mondhatjuk, hogy a Bibliában a „bizalom” teológiai gondolat.6 

Ezzel azonban nem állítjuk azt, hogy a Bibliának csak negatív mon
danivalója van az emberek közti bizalom dolgában. A  szótárak és kon
kordanciák vizsgálatának eddigi eredménye csak azt bizonyítja, hogy 
egy másik, jobb utat kell keresnünk és találnunk. A  szavak és kifeje
zések vizsgálata szükséges és hasznos, de nem elég a Biblia megérté
séhez.7

II.
Van egy másik út is arra, hogy jobban megismerjük a bizalom sze

lepét az együttélésben úgy, ahogyan azt a Biblia írói gondolják. Meg
kíséreljük megvizsgálni azokat a bibliai szituációkat, amelyekben a bi
zalom motívuma megtalálható. Itt is csak egyes olyan jellegzetes textu
sokat tudunk elővenni, amelyek további mélyebb gondolatokra vezet
hetnek megadott témánkkal kapcsolatban. Ezekben a textusokban nem 
mindig fordulnak elő a bizalmat kifejező szinonimák, de a szituációból 
felismerhetjük, mi ,is volt a helyzet a bibliai emberek közt a bizalom 
tekintetében, és milyen szerepet játszott az az együttélésben. Ezekben 
a textusokban is észrevehetjük, milyen fontos a bizalom az ember Is
tenhez való viszonyában, de nagyon sok olyan szituációt találunk, 
amelyben az emberi együttélésre esik a hangsúly.

Vizsgáljuk meg először röviden az Exodus és a pusztai vándor
lás szituációját. Itt igen nagy hangsúly esik arra, hogy pl. már la kez
det kezdetén milyen fontos kérdés Mózes számára, hogy a nép bízik-e 
benne vagy sem (2Móz 4,1.5.8.9.31)8. Ez nem véletlen. Az elbeszélés 
hangsúlyozza, hogy az ÚR maga gondoskodik arról, hogy Mózesnek 
világos bizonyítékai legyenek megbízatásáról. Az iránta való bizalom 
nélkül nem tudta volna kivinni a népet Egyiptomból.

A Jetró Mózesnél tett látogatásáról szóló történetnek (2Móz 18) is 
van egy olyan mozzanata, amely idetartozik. Amikor Jetró azt ajánlja 
vejének, hogy segítőket válasszon magának, akik a nép peres ügyeit 
intézhetik, azt mondja: „szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfia
kat, hűséges embereket,9 akik (gyűlölik a megvesztegetést” (2Móz 18,21). 
Ügy látszik, ez volt később az alapja a bírák és elöljárók törvényé
nek is.10 Megbízhatatlan bírák lehetetlenné tennék az emberi együtt
élést. Ezért ítélték el a próféták is Izrael igazságtalan bíráit.11

Egy másik példa, amelyet a Biblia a pusztai vándorlás idejére tesz, 
a házasságtörés gyanújára vonatkozó törvény (4Móz 5.11—31). Ez a tör
vény nagyon részletesen tárgyalja az ügyet. Ebből kitűnik, hogy ha a 
házasfelek közötti bizalom megrendül, feltétlenül ki kell deríteni az 
igazságot, és vagy helyreállítani a bizalmi viszonyt, vagy megbüntetni 
a bűnt.12

lEgy másik példa az ilyen bibliai szituációkra az a jól ismert elbe
szélés, amely Dávidnak Jónáthánnal való barátságáról szól. Témánkkal 
kapcsolatban van ennék az elbeszélésnek nagyon sok vonása, ezek kö
zül <a legfontosabbakat vegyük elő most.

„Jónáthán lelke13 összeforrt Dávid leikével.13 Úgy megszerette őt 
Jónáthán, mint önmagát.” 13 (lSám 18,1). Ezt a bensőséges kapcsolatot
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más helyeken is .megtaláljuk (lSám 18,3; 19,1; 20,17; 2Sám 1,26). Bár 
ezekben a textusokban nem fordul elő a „bizalom” szó, Dávid és Jó
náthán története arról tanúskodik, hogy kettejük közt igazi „bizalmi 
viszony” volt. Ezt a kapcsolatot (feltétlenül be akarták [biztosítani. Jó- 
náthán szövetséget kötött Dáviddal (lSám 18,3).14 Ez azt jelentette: meg
esküdtek egymásnak, hogy minden körülmények között segítik és vé
delmezik egymást, egyikük a másikra bízza magát. iA szövetség az ókori 
Keleten egyik legszentebb aktus volt, és ezt becsületes emberek soha 
nem szegték meg. Így a szövetség a két fél közötti legszorosabb kap
csolat volt, amely az egymás iránti bizalmon alapult.15

Ez a kapcsolat Dávid és Jónáthán között nem korlátozódott a belső 
érzelemre és gondolkodásra, hanem tettekben és áldozatokban is meg
nyilvánult. Jonathán pl. azon fáradozik, hogy apját kiengesztelje Dávid 
iránt; „Jónáthán Dávidnak az érdekében beszélt apjával Saullal” (lSám 
19,4), és mikor Saul megígérte, hogy nem tfogja megölni Dávidot, Jó- 
náthán visszaviszi Dávidot a királyi udvarba (19,7). Így Jónáthán új 
együttélési lehetőséget teremtett új bizalom alapján. Igaz, ez az együtt
élés később megszakadt, mert Saul nem sokáig tudott megbízni Dávid
ban. Ekkor Jónáthán apja haragját is vállalva segíti Dávidot, hogy el
meneküljön Saul elől (lSám 19,24—42). Dávid és Jónáthán között így 
azomban továbbra is megmaradt a bizalom viszonya.

Ennek az elbeszélésnek még egy vonására fel kell figyelnünk. Ami
kor Saul még mindig nem akarta abbahagyni Dávid üldözését, „elin
dult Jónáthán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette 
az Istenbe vetett bizalmát” (lSám 23,16),16 azaz: mivel Saul üldözése új
ra fenyegette a két barát bizalmas viszonyát, Jónáthár. elment Dávid
hoz, és azzal biztosította ezt a viszonyt, hogy vigasztalta: kettőjük kap
csolatának kezese maga az Isten.

Az Újszövetségben is sok olyan kijelentés van, amely azt bizonyítja, 
hogy az együttélés alapja a bizalom. Itt ás találunk olyan szituációkat, 
amelyek a bibliai írók gondolkodásának ezt a jellegzetes vonását iga
zolják. Természetesen most is csak néhány (de véleményem szerint na
gyon fontos) textust nézhetünk meg témánkkal kapcsolatban.

Jézus példázataiban nagy szerepet játszik az úr és szolgája (sáfára) 
közti viszony. .Ezek a képek és rövid történetek az ókori Kelet embe
reinek életéből valók, így az akkori mindennapi éjetet .is tükrözik,

A hűséges 'és okos szolga," vagy sáfár17 gondoskodik urának háza- 
nápéről, vagy mikor egy ember elmegy messze idegenbe, szolgáira bíz
za vagyonát, .és .mikor visszatér, számadást tart velük, és annak, aki 
szaporította vagyonát, azt mondja: .„jól van, jó és hű szolgám ...” 18 
Pál apostol is beszél a sáfárokról: „a sáfároktól elsősoriban azt követe
lik, hogy mindegyikük hűségesnek19 bizonyuljon” .(lKor 4,2). Jézus és 
Pál számára a kiindulópont a következő: egy „ház” , vagy közösség szá
mára, annak életében alapvető jelentőségű, 'hogy „funkcionáriusai” hű
ségesek, megbízhatóak legyenek. A  ház urának olyan szolgákra, sáfá
rokra van szüksége, akikben megbízhat, akikre rábízhatja vagyonát, és 
csak ilyen szolgák és sáfárok biztosítják a ház, a család, a közösség 
nyugodt, jó életét.

A hamis sáfárról szóló közismert példázat (Lk 16,1—-12) értelme 
tulajdonképpen ez: Jézus tanítványainak is meg kell tanulniuk a földi 
javak (keresztyén értelemben való) helyes kezelését. A .10—12. vers, 
amelyet sok exegéta nem tart a példázathoz tartozónak, jó magyarázat 
lehet erre: „Aki hű a kevesen, a sokon iis hű az, és aki a kevesen ha-
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mis a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok 
hűek, ki bízza iratok iaz igazit? És ha |a másén nem voltatok hűek, ki 
adja oda nektek azt, ami a tietek?”20 Tehát: a földi javak („kevés” , 
„hamis mammon”) helyes kezelésének alapja a bizalom, a sáfárnak 
megbízhatónak kell lennie.

Mindez nemcsak a „hétköznapi” , „földi”, „profán” életre vonatko
zik, hanem a keresztyén gyülekezet életére is. Ha megvizsgáljuk azokat 
az utasításokat, amelyeket az apostolok az első keresztyén gyülekezet
nek adtak, észrevehetjük, hogy az együttélés feltételeire vonatkozóan 
nem tesznek különbséget a hívők és nem hívők között, A  keresztyén 
gyülekezet funkcionáriusainak is hűeknek, megbízhatóaknak kell len
niük. A diakónusok legyenek kifogástalanok, a püspökök és a presbi
terek feddhetetlenek.21 Máshol azt olvassuk, hogy a püspök legyen fedd
hetetlen, az özvegyasszonyok legyenek kifogástalanok.22 A püspök fele
ségének, a presbiterek gyermekeinek is hűségeseknek23 kell lenniük. A  
gyülekezet életében tehát nélkülözhetetlen feltétel, hogy a gyülekezet 
tagjai megbízhassanak a funkcionáriasokban.

Néhány rövid megjegyzést még Anániás és Szafira jól ismert tör
ténetével (ApCsel 4,32—5,11) kapcsolatban. Ez az elbeszélés is tartalmaz 
olyan vonásokat, amely témánkkal szoros kapcsolatban van.

Ahhoz, hogy valaki mindenét eladja, és az eladott vagyon árát le
tegye az apostolok lába elé, azaz a gyülekezet rendelkezésére bocsássa 
(4,34—35a), bizalom kellett. Bíznia kellett abban, hogy ő is meg fogja 
kapni azt, amire szüksége lesz a megélhetéshez, és nem fogják kihasz
nálni, nem élnék vissza a bizalmával (4,35).

Anániásban és Szatírában nem volt ilyen bizalom, ezért csak egy 
részét hozták el a pénznek és tették az apostolok lábai elé. Váratlan és 
megdöbbentő haláluk nyilvánvalóvá tette, hogy egy olyan közösség, 
olyan együttélés, amelyet a jeruzsálemi gyülekezet akart megvalósítani, 
csak a feltétlen bizalom alapján jöhet létre és maradhat fenn. Ez egy
ben megint azt mutatja, hogy az emberi közösséget éppen a bizalom 
hiánya miatt fenyegeti veszély.

I I I .

A teljességre törekvés igénye nélkül, a néhány rövid megjegyzés, 
a textusok eddigi vizsgálata alapján a következő tételékiben foglalhat
juk össze ennek a biblia tanulmánynak eredményét:

1. A bizalom a Bibliai írónak gondolkodásában is az együttélés 
alapja.

2. Az ember ember iránti bizalmát, annak megmaradását, sőt sok
szor létrejöttét fenyegeti, akadályozza a bűn.

3. Ezért az ember bizonytalan, megbízhatatlan tényező az együtt
élésben.

4. Bibliai értelemben Isten a biztos, megbízható tényezője az együtt
élésnek.

5. Bibliai értelemben az emberi bizalom gyökere az Isten iránti 
bizalom, pontosabban: Isten bizalma az ember iránt.

6. A keresztyéneknek, akik a Bibliát Isten igéjének tartják, a meg
bízható Istent kell képviselniük a világban.

7. A keresztyéneknek ezzel az Isten hűségén alapuló bizalommal 
kell feladatukat betölteni, szolgálatukat végezni az emberek közti bi
zalom építésében.

Dr. Muntag Andor
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JEGYZETEK

* Bibliatanulmány a Finn Evangélikus Egyház és Társadalom Bizottsága által 
1982. augusztus 24—26. közt a finnországi Holma-ban tartott konzultáción, amely
nek témája „a bizalom építése Európában” volt.

1. Az alábbi számok mutatják, hányszor fordulnak elő a legfontosabb kifejezé
sek a Bibliában: ’m n  330, b th  182, H s z h  56, q v h  80, p i s z t e ü e j n  240, p is z t is z  242, 
p e p o j t h e jn  40, p a r r é s z ia  31.

2. Egyelőre semmi olyan tanulmányt nem találtam, amely ezzel a témával 
foglalkozik.

3. A német Bibliában (Revideált Luther-fordítás) az alábbi szinonimákat ta
lálhatjuk: fest, siqher, züverlassig sein; bestand habén, dauern, treu sein; Fest 
stehen, vertrauen, glauban, Glaube habén; vertrauensvoll sein, Sicherheit habén; 
bedecken, verbergen, Zuflucht habén (suchen); hoí fen,- erwarten, warten auf 
(jm. etw.); ausharren; i

4. Theologische Handwörterbuch zum Altén Testament (THAT) 190. lp.
5. Itt mindenütt a b th  ige fordul elő. vö. pl. még Ám 6,1
6. GERSTENBERGER (THAT I. 303kk): Specifisch theologischer Sprachgebrauch 

llegt im AT überall da vor, wo vorausgesetzt wird, das alléin das Vertrauen auf 
Jahwe wirklich begründet und tragfahig ist, und dass íkeine andere Grösse letz- 
tes Vertrauenisobjekt sein kann. Dies trif ft auf fást allé stellen zu, in denen bth 
vorkommt; unser Wort ist alsó ein eminent theologischer Terminus . . .

7. Amint előbb megjegyeztem, ezek csak ideiglenes megállapítások és következ
tetések. Alaposabb vizsgálattal még több eredményt érnénk el. De véleményem 
szerint ezek az alapvonások akkor.is megmaradnának. Ez a megjegyzés érvényes a 
továbbiakra is.

8. Itt az ’m n  ige Hifii alakja hatszor fordul elő! A Bibliafordítások általában a 
„hinni" igét használják, de az összefüggés azt mutatja, hogy a megfelelő fordítás: 
„bízni” .

9. Az eredeti szövegben ’a n s é  ’e m e t  áll: megbízható emberek, olyanok, akiknek 
ítéletében meg lehet bízni.

10. pl. 2Móz 23,8; 5MÓZ 16,18—20; 27,25
11. vö. Am 2,7 stb.
12. Vö. 5MÓZ 22,13—29 is.
13. Az eredeti szövegben mind a három helyen n e f e s  áll.
14. Az ÖSz-ben olyan gyakori k á r á t  b o r it áll itt is.
15. Hogy Izráel korai történetében is már milyen komolyan vették a megkötött 

szövetséget, azt legjobban bizonyítja a honfoglalás története. Már a tilalom is ezt 
bizonyítja: ne köss velük (ti. Kánaán lakóival) szövetséget (2Móz 23,32). A gibeó- 
niak cseléről szóló elbeszélés, taimely szerint a gibeóniak azt hazudták Józsuának, 
hogy „igen messze földről” jöttek (Józs 9,9), és igy Józsué szövetséget kötött velük 
(9,5), bizonyítja, hogy Józsué és a nép vezetői akkor is ragaszkodtak a szövetség 
megtartásához, amikor kiderült, hogy a gibeóniak becsapták őket (9,19). Azt hiszem, 
hogy a, szövetségkötés gondolatában a „bizalomépítés” egyik elemét találjuk.

16. A héberben jö h a z z e q  já d ó  b é ’ló h im
17. Mt 24,45—51 vö. Dk 12,42—48; h o  p is z t o s z  d u lo s z  ( o j k o n o m o s z )
18. D u le  a g a th e  h a j p i s z t e  Mt 25,14—30 vö. Dk 19,12—26
19. Az eredeti szövegben itt is a p i s z t o s z  szó áll.
20. Az eredeti szövegben hű =  p i s z t o s z , hűtlen =  a d ík o s z , rábízni =  p i s z t e ü e jn
21. lTim 3,10; Tit 1,7 a n e n k lé to s z
22. lTim 3,2; 5,7 itt az eredetiben mindkét helyen a n e p i lé m p to s z  áll
23. lT%n 3,11: Tit 1,6. A szöveg összefüggésében a p is z t o s z  helyes fordítása itt: 

hű, hűséges.
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Hitvallások korunk számára
1. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, 

azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.
Benne teremtetett minden, általa és érte.
Meghajtom térdemet az Atya előtt,
akiről nevét kapja minden nemzetség 
mennyen és földön.

Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.
Jézus Krisztusban lakik az istenség egész 
teljessége oszthatatlan egységben.
Az ő lábai alá vetett mindent Isten, 
és őt tette mindenek felett való fővé 
az egyház számára.

Senki sem mondhatja: JÉZUS ÚR, 
csakis a Szentlélek által.
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fiai.
Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: 
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem magasság, sem mélység nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, 
amely megjelent Jézus Krisztusban, 
a mi Urunkban. Ámen.

(Bremerhaven)
2. Gyülekezet: Hiszek Istenben, az Atyában, menny és föld teremtőjében. 

Szólóhang: Hiszem, hogy Isten olyan hatalmas, hogy sohasem tudom
Öt megragadni, hiszem, hogy Ő itt van, mégha nem is látom Őt. 
Hiszem, hogy ennek a világnak minden erőssége fölött Ő az ŐT. 
Az űrrepülés és a maghasadás fölött, a Föld sorsa fölött és hétköz
napjaim fölött. Hiszem, hogy sosem vagyok egyedül. Isten van ve
lem. Ő az én Atyám. Mindent Ő alkotott, engem is.

Gyülekezet: Hiszek Jézus Krisztusban, Isten Fiában, Urunkban. 
Szólóhang: Hiszem, hogy Isten kezében tartja ezt a világot és szereti 

az embereket. Elküldte emberré lett Fiát az emberekhez. Hogy Is
ten áthidalja Tőle történt eltávolodásunkat, Krisztus kereszten szen
vedett és átment a halottak birodalmán. Ő valóban feltámadott és 
az én testvérem.

Gyülekezet: Hiszek a Szentiélekben, hiszem Jézus Krisztus Egyházát, 
minden keresztyén közösségét.

Szólóhang: Hiszem, hogy Isten Lelke összekapcsol minket. Túl orszá
gokon és földrészeken, faji különbségeken és emberöltőkön. Értem 
is létezik a keresztyének nagy gyülekezete. Odatartozom. Hiszem, 
hogy sohasem tudok annyira eltávolodni Istentől, hogy ne lenne 
többé visszaút. Sosem tudok olyan borzasztó tévelygésbe keveredni, 
hogy Isten ne hozna vissza magához. Hiszem, hogy Isten életet
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akar adni nekem és nem halált, örömet és nem szomorúságot, ve
lem van ma és mindörökké. Ámen.

(Düsseldorf, 1967)

3. Hiszünk az Atya Istenben, a Mindenhatóban.
A világra tekintünk:
éhség és háború, 
félelem és szenvedés, 
gyűlölet és embertelenség.
Ezek ellenére hisszük, 
hogy övé a hatalom, 
e dolgok felett is.
Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban.
Életünkre tekintünk,
hogy más hatalmasságok kormányoznak
minket:
önzés és keményszívűség, 
előítéletek és életstílusok, 
kívánságok és vágyak.
Ezek ellenére hisszük, 
hogy ő az igazi Úr.
Hiszünk a Szentiélekben,
Gondolkodásunkra tekintünk: 
kétség és bizonytalanság, 
elégedetlenség és ellenkezés, 
gőg és lustaság.
Ezek ellenére hisszük,
hogy Isten Lelke
meghatározza gondolkodásunkat.

(Wuppertal, 1969)
4. Szólóhang: Urunk, hálával valljuk, hogy Te Atyánk vagy.

Gyülekezet : Ezért mi valamennyien testvérek vagyunk.
Szólóhang: Urunk, valljuk, hogy Te alkottál minket.
Gyülekezet: Elfogadjuk a népek és fajok különbségeit.
Szólóhang: Urunk, hittel valljuk, hogy saját képmásodra teremtettél 

minket.
Gyülekezet: Ezért minden emberben keressük a te képmásodat és 

hasonlóságodat.
Szólóhang: Urunk, valljuk, hogy Fiad életét áldozta minden em

berért.
Gyülekezet: Ezért akarjuk egymást testvérként szeretni és egymás 

terhét hordozni.
Szólóhang: Urunk, hálával valljuk, hogy Fiad áldozati halála és fel

támadása által megmentetted az elbukott teremtett világot. 
Gyülekezet: Hadd haljunk meg Krisztussal és támadjunk fel vele. 
Szólóhang: Urunk, valljuk, hogy örök célokhoz vezetsz minket a vi

lágon és annak javain át.
Gyülekezet: Elfogadjuk felszólításodat, hogy legyünk hasznára a vi

lágnak és üdvére Fiadban.
Szólóhang: Urunk, valljuk Igédhez kapcsolódva, hogy már most új 

eget és új földet teremtesz.
Gyülekezet: Nem akarjuk megvetni a világot és nem akarunk elme

nekülni feladataink elől.
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Szólóhang: Urunk, teljes bizalommal valljuk, hogy Fiad legyőzte a 
kísértő!.

Gyülekezet: Szükségünk van adományaidra, hogy azokkal segítsünk 
másoknak.

Szólóhang: Urunk, számadásra szólítasz arról, amivel megbíztál 
minket.

Gyülekezet: Szakítani akarunk igazságtalan magatartásunkkal és ar
ról akarunk gondolkodni, hogy Te közöttünk vagy.

Szólóhang: Küldd el Szentlelkedet, hogy félelmetesen bezárt ajtónkon 
kiléphessünk és szeretetednek tanúi lehessünk.

Gyülekezet: Segíts rajtunk, Űr Jézus Krisztus, testvérszereteted ere
jével. Ámen.

(Stuttgart, 1968)
5. Valljuk Istent, az Atyát, a Mindenhatót, 

menny és föld teremtőjét.
Valljuk, hogy övé minden, akik vagyunk és amink van, 
test és lélek, minden lehetőség és képesség.
Megvalljuk bűneinket, minden ember ínségét a bűn miatt.
Nincsen igaz ember, egyetlenegy sem.
De Isten kegyelme megszabadít minket.
Jézus Krisztus vette vállaira bűneinket.
Vele új életben járhatunk.
Valljuk, hogy támaszunk a Szentlélek,
aki megszentelődésre, engedelmességre, örömre segít minket.
Ennek jeléül kereszteljük meg ezt a kisgyermeket tiszta vízzel.
A keresztség az újjászületés fürdője lélekben és hitben.
Ezért így könyörgünk:
Szent Isten, maradj gyülekezeteddel 
és vezess minket bűnbánatra és megújulásra.
Lelked hatalma által vezesd hitre, 
szeretetre, reménységre ezt a gyermeket. Ámen.

(Keresztelési hitvallás, Zürich, 1964)

6. Abból élünk,
hogy Isten az Atyánk. Az Ő műve a világmindenség 
és életünk. Ő kormányozza a történelmet és ott is 
uralkodik, ahol munkáját nem észleljük.
Abból élünk,
hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett. Ügy élt, 
mint mi, mégis egészen szoros kapcsolatban volt 
Istennel. Tőle tudjuk meg, hogyan viszonyulhat 
az ember a társaihoz. Megölték és eltemették, de tudjuk:
Krisztus él. Nála véget ér minden adósság. Vele új 
életet ajándékozott nekünk Isten. A halál sem tud 
elválasztani Tőle minket.
Abból élünk,
hogy Isten Lelke által segít nekünk. Minden embert egy 
egyházba akar összegyűjteni Általa. Általa ad erőt, hogy 
legyen hitünk és bátorságunk fellépni az igazságosságért 
és a békességért. Országa a mi reménységünk.

(Heidelberg, 1970)
7. Hiszem, hogy sosem vagyok egyedül.

Az Atya velem van. De még mások is.
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Az emberek között sem vagyok soha egyedül.
Mindenfelé megtalálható az egyház nagy közössége.
Az egyház tagjait a Szent Isten szereti 
és ezért ők szentek.
Egyház nemcsak az én gyülekezetemben létezik, 
vagy országunkban,
hanem mindenütt, a világ valamennyi országában, 
minden földrészen, és mindenféle nép tagjai 
között, és én is hozzátartozom.
Az egyházat felismerem a keresztségben, a víz jelében.
Felismerem az úrvacsorában is, 
a kenyérben és a borban, amelyekben Krisztus 
az egyházzal van.
Felismerem abban, hogy ott olyan emberekkel 
találkozom, akik Jézusról beszélnek 
és igéjét, akaratát továbbadják.
Hiszem, hogy mi, keresztyének nagyon szorosan összetartozunk, 
jóllehet sok minden elválaszt bennünket.
Hiszem, hogy akik a Szent Istenhez tartoznak
és ezért szenteknek hivatnak, szerte világunkban egyek,
mert Krisztus tartja őket össze.

(Stuttgart, 1965)

8. Olyan teremtőm van, aki mindenható.
Ezért nem kell aggódnom;
nem félek a betegségtől, és a háborútól, a munkanélküliségtől, 
nem félek az emberektől otthon vagy a munkámban; 
mert övé az életem, 
és kezében tartja az egész világot.
Olyan megmentőm van, aki irgalmas.
Ezért- nem kell tőle elfutnom; 
nem futok el az eljövendő ítélet félelme miatt, 
nem futok el ellenkezésből, hogy ne csináljam, 
amit nem akarok;
mert Ő mentette meg életemet a kereszten és húsvétkor.
Olyan segítőm van, aki jelen van.
Ezért nem kell eltékozolnom életemet; 
nem tékozlom el, mert nem azért élek, 
hogy a munkába merüljek;
hiszen ő továbbra is segít nekem az istentiszteletben, 
az úrvacsorában és az ifjúsági gyülekezetben — 
amíg el nem jön.

(Ifjúsági istentisztelet, Nürnberg, 1964)

Forrás: Glaubensbekenntnisse für unsere Zeit hg. von Gerhard 
Ruhbach Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn Gütersloh, 
1971. (NSZK)

Ford.: Göllner Pál
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Az igehirdető műhelye

Ad v e n t  2. v a s á r n a p j a

Rm 15,4—13
Együtt a reménységben!

Advent az egyházban a reménység időszaka. Ez az ige is a remény
ségben erősít bennünket. Mégpedig úgy, hogy nem általánosságban be
szél a reménységről, hanem alkalmazza mindennapi életünkre.

1. Reménységünk, alapja: Isten Krisztusban befogadott minket. 
Amikor Pál reménységről és egymás befogadásáról ír, akkor nem csu
pán erkölcsi magatartásra gondol, hanem sokkal mélyebbre tekint. 
„Fogadjuk be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket.” „Aho
gyan” : ezzel a kifejezéssel Jézus nem csupán példaképként áll előttünk, 
akit több-kevesebb sikerrel utánozni lehet. Ha csupán példakép lenne, 
akkor még mindig csak a törvény követelésénél tartanánk. Az apostol 
azonban itt evangéliumot hirdet! Isten Krisztusban bennünket elve
szetteket fogadott be. Valaki meghalt azért, hogy az Isten irgalmas 
lehessen hozzánk. A Bűntelen áldozta oda magát értünk bűnösökért. 
Egész életének, szolgálatának minden cselekedete és áldozatos halála 
volt az ára és lehetősége annak, hogy minket befogadjon.

Krisztus teljes életközösségébe fogadott be minket; Egy testté let
tünk Vele, tagjai és részei vagyunk. Határtalan szeretetének. titkába 
vont. Aki részese lett Krisztus diakóniájának, annak életében megele
venedik, tovább folytatódik ez a diakónia. Ezért nem egyszerűen er
kölcsi példakép Krisztus magatartása, hanem élet, erő, lehetőség egy
más befogadására.

2. Krisztus befogadott minket, ezért mi is fogadjuk be egymást. 
Sokkal reálisabban látja azonban az apostol az ember és a gyülekezet 
életét, minthogy valamiféle kegyes rajongással ne venné észre a kö
zösségeket romboló erőket és bűnöket. Ha nem is hallottuk most az 
alapigénket megelőző levélrészleteket (a 13,12—15,3-ig terjedő szakaszt), 
akkor is és£re kellett vennünk, hogy a római gyülekezetben sem volt 
minden rendben. Önzés, egymás hitének és életének bírálgatása, meg
ítélése, hitben erősek és gyengék egymás iránti szeretetlensége, külső
ségekhez való túlzott ragaszkodás — röviden így lehet összefoglalni 
mindazt, ami leterhelte egyesek és általa az egész gyülekezet életét. Ez 
tette szükségessé a kölcsönös egyetértésre és az egymás befogadására 
való buzdítást. A segítséget és megoldást abban látja az apostol, hogy 
emlékezteti őket, hogyan fogadta be  őket Krisztus. Krisztus szereteté
nek az ereje és befogadásának valósága segítheti őket a kölcsönös 
egyetértésre és egymás befogadására.

„Amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg” — hal
lottuk. Ez érvényes nemcsak a levél egykori címzetteire, hanem mi- 
reánk is. Tanulnunk, okulnunk kell az igéből, hogy mindazt, ami egy
kor a római gyülekezetnek szólt, engedjük érvényre jutni a mi nemze
dékünkben. Ez az okulás: a Szentírás tanításának elfogadása és érvé
nyesítése az egyház mai életében. Amikor az Írásokról hallunk, nem
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valamiféle időtlen vagy időfeletti igazságra történik hivatkozás, hanem 
Pál abból a meggyőződésből teszi ezt, hogy az Ótestamentum (az ak
kori idők Bibliája) is Krisztusra mutat. Vagyis az ótestamentumi ígé
reteket Krisztusban látja megvalósulni és beteljesedni. A mi „okulá
sunk" is csak ilyen Krisztuson való tájékozódás lehet.

Ahogyan Krisztus befogadott minket és mert Krisztus befogadott 
minket, ezért fogadjuk be mi is egymást és legyen kölcsönös egyetértés 
közöttünk. Egymást befogadni csak a szeretet, a krisztusi szeretet alap
ján lehet. A természetes emberi szeretet csak a szimpatikust, a hasonló 
gondolkodásút és érzületűt fogadja be. Krisztus példája az ellenkezőjét 
mutatja. Egymást befogadni, felkarolni, segíteni minden különbözőség 
ellenére, sőt ellentétek között: ez a krisztusi szeretet lényege, amely 
munkálja a gyülekezet egységét Jézus Krisztus akarata szerint.

Egymást befogadni a gyülekezet közösségében: szeretedben együtt
élni a hitnek és a reménységnek alapján. A családi közösségben: naponta 
tanulgatni és gyakorolni az egymáshoz való alkalmazkodás, az egymá
sért való élés apró és nagy leckéit. A társadalomban: azonosulni és tá
mogatni minden jó és előbbrevivő törekvést. Nem keresztyén környe
zetben: keresni azt, amiben egyek tudunk lenni mások javára, s dialó
gust folytatni egymás emberi értékeinek a megismerésére és tisztelet
ben tartására. Az ökumenében: egyre közelebb kerülni Krisztushoz, 
hogy „egy szívvel, egy szájjal dicsőítsük a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istenét és Atyját’’, saját hitbeli értékeinket megbecsülve meglátni má
sok kegyelmi ajándékait. A népek nagy családjában: reménységgel te
kinteni a világ jövendője felé, munkálkodva annak békéjéért és igaz
ságos struktúrájáért.

Egymás befogadása azonban nem jelent valamiféle erőltetett külső 
uniformizálást, sem a gyülekezet és ökumené berkeiben, sem a nem 
keresztyén embertársaink között. Néha nagyon sok türelmet igényel. 
Mert nem jelenti a különbségek tagadását vagy elkenését. Sőt olykor 
ezek, tisztázását és komolyan vételét, éppen azért, hogy egymást ko
molyan tudjuk venni és a másik „más-voltát” tiszteletben tartsuk. 
Egyikünk sincs a teljes és tévedhetetlen igazság birtokában. Ezért 
szükség lehet olykor egymás befogadásához az őszinte emberségből fa
kadó humorra és szent hilaritásra. A hitnek arra az örömére és békes
ségére, amivel a reménység Istene ajándékozhat meg bennünket.
,  A másik embernek a jó tulajdonságait legalább olyan fogékony

sággal kell észrevennünk, mint amilyennel meglátjuk benne a rosszat.. 
Hogy ne értékeljük túl benne a rosszat. Befogadni egymást készséget 
jelent arra is, hogy tudjunk tanulni a másiktól. Hogy felfedezzük má
sok- életében és gondolkodásában a „Krisztus hangját” . Nem azért va
gyunk-e sokszor olyan merevek- egymással szemben, mert hiányzik be
lőlünk a másoktól való tanulás készsége? És nem azért ragaszkodunk-e 
gyakran makacsul a magunkéhoz, mert hiányzik belőlünk Jézus min
dent megváltoztatni képes szeretete?’

3. Krisztus befogadott minket, ezért bővelkedhetünk a reménység
ben. Rajongás lenne azt gondolni, hogy Krisztus útján járva nem ter
helhetik le életünket gondok, bajok, szomorúságok és kudarcok. Hiszen 
egymást befogadni ezt is jelenti: felvállalni mások gondját és szomo
rúságát, hordozni az erőtlenek gyengeségeit, lemondani a saját kényel- 
műnkről, esetleg megnemértést, szidást és rágalmazást is elszénvedni., 
S így szükség lehet azért, is az Írásokra, hogy belőle türelmet és v i
gasztalást merítve reménykedjünk. Luther szerint „aki nem kóstolta
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meg a szenvedést és akit nem kísértett meg a halál, az nem is tudhat 
az Írás vigasztalásáról” . A Szentírás — Krisztusra mutatva — türe
lemre int és vigasztalást ad. A türelem nem egyszerűen a mi tulajdon
ságunk (bár vannak különösen türelmes természetű emberek), hanem 
az Írásokon keresztül Istentől kapjuk, — ugyanígy a vigasztalást is. 
Mindkettő Isten adománya, melyekből merítve, reménységgel telhet 
meg szívünk.

Advent arra a Krisztusra irányítja tekintetünket, aki befogadott 
minket, hogy bővelkedjünk a reménységben. Krisztusra, aki a mi re
ménységünk. Akiben reménységgel tekinthetünk az egész világra. Aki 
megmutatja nekünk Isten irgalmának végtelenségét. Aki a választott 
nép szolgájává lett (itt a diakonos'szót használja Pál!), hogy megerősít
se a régi ígéreteket. De akiben kitárulkozott minden nép felé Isten sze- 
retetének a határtalansága is.

„Élete és jövendője csak annak van, akinek reménysége van.
. . . Reménységünk előre tekint: vándorutunk éveire és az örökkévaló
ságra. A kettő nem választódik szét, mert vándorutunk évei éppen úgy 
Isten kezében vannak, mint örökéletünk. Ezért tekintünk vándorutunk 
éveire is jó reménységgel. Tudjuk, hogy Isten kezéből jó adományokat 
remélhetünk. De nem kisebb bizonyossággal tekintünk arra az életre, 
a drága örökségre, amelyet Isten elkészített az övéinek.” (Karner: Isten, 
világ, felebarát.)

Művészi módon summázzák az egymás befogadásának és a remény
ségnek az áldását Moltmannak erről az igéről szóló prédikációjának a 
záró mondatai:

„Aki egy embert újra meg tud nevettetni, az megnyitja számára a 
mennyet.

Aki egy embert türelemmel ajándékoz meg, az reménységgel fer
tőzi meg őt.

Aki egy embert befogad, ahogyan őt magát Krisztus befogadta, az 
megoldja nyelvét dicséretre.

Vetkőzzük le szokásainkat és megszokottságainkat, hogy a Bib
liából a reménységet megtanuljuk. Vetkőzzük le és lépjünk túl hatá
raikon, hogy az életet reménységgel fertőzzük meg. Ne tiszteljünk töb
bé semmi határt (ti. ami bennünket mint embereket egymástól elvá
laszt), hanem csak azt, aki a határokat megnyitja.”

Sárkány Tibor

Ad v e n t  3. v a s á r n a p j a

lKor 4,1—5

A szituáció
A címzett az a korinthusi gyülekezet, amelyet — ha a dolgok em

beri tényezőit tartjuk szem előtt — nem lehetett könnyű életre hívni, 
megtartani, sőt megerősíteni. Egy korinthusféle kikötővárosnak mind 
egyházi, mind vallási zűrzavarát könnyű elképzelnünk. Így tehát ez a 
gyülekezet roppant nehéz terepen él s állandó veszélyeztetett helyzet
ben. Rendkívüli gondoskodást, védelmet igényel.

Ebből a helyzetből s erről a terepről érkezik a hír Pál apostolhoz: 
Korinthusban egy keresztyén gyülekezet számára a legveszélyesebb 
helyzet állt elő. Klikkekre, pártokra szakadozik, töredezik a gyülekezet.

• Ez a belső meghasonlás biztos út a pusztuláshoz. A helyzetet csak ne-
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hezíti a csoportokra töredezés kiváltó oka. Szó sincs itt tanításbeli kü
lönbségekről vagy a keresztyén életfolytatás hétköznapi kérdésein tá
madt vitáról! A közöttük szolgáló apostolok személye köré csoporto
sulnak az egyes pártok. Azon dúl tehát a harc, hogy melyikük kihez 
tartozik. Az apostolok közül kit fogad el „igazi”-nak.

Hogy rendet teremtsen Pál, az sürgős és égető feladata. Hiszen 
egy ilyen helyzet pillanatok alatt romba tud dönteni egyébként virágzó 
gyülekezeteket. Nagyon sürgős beavatkozásra van szükség. A feladat 
világos: le kell csillapítani a vitát és sürgősen visszaállítani a gyüleke
zet megtépázott egységét.

Mindenki számára nehéz feladat ez. Valóságos erőpróba. A lelki
pásztori bölcsesség, szeretet, megértés és türelem próbája. Kiváltkép
pen az azonban Pál apostolnak. Hiszen személy szerint érintett, érde
kelt a problémában. Az ő neve és személye is ott szerepel az egyik 
csoport zászlaján. A feladat tehát majdnem megoldhatatlan.

Ebben a helyzetben álljon tehát előttünk példaként Pál lelkipász
tori gyakorlata!

1. „Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítél
keztek felettem.”

Hasonló helyzetben az emberek többsége saját pártján kívül meg
próbálná megszerezni a többiek bizalmát is. Akkor legalább megvaló
sulna az egység — hangzana a magyarázat. Nekik is sokkal jobb egy 
tiszta fejű, rendíthetetlen hitű, világos látású Pálhoz csatlakozni, mint 
apollósokhoz s főként péterekhez!

Meghatároz minket emberek rólunk alkotott véleménye, szimpátiája 
vagy ellenszenve. Vitás helyzetben egyszerű mindig annak igazat adni, 
aki épp szemben ül velünk! Mondanivalónkat úgy csűrni-csavarni, fo 
galmazni, hogy elfogadható és kellemes legyen mindenkinek, aki hall
ja. Remekül tudunk vigyázni magunkra, ha olyanok között ülünk, akik 
tekintélyt jelentenek számunkra. Manőverezünk utolérhetetlen ügyes
séggel, hogy megszimatoljuk, mit „illik” a helyzetről gondolnunk, ho
gyan „illik” az ügyben állást foglalnunk. S amikor valaki megmutatta 
az irányt, akkor jövünk mi, akik magunk is így gondoltuk, akik ezt 
már régen tudtuk. Keresztyén fedőnevet is könnyen találunk: hogy meg 
ne botránkoztassunk másokat, pontosan kidolgozzuk, mely társaságban 
milyen szóhasználat, milyen viselkedés, milyen szokások járják. Ügye
sen váltogatjuk őket, ahogyan a helyzet, ahogyan a jelenlevő emberek 
kívánják. Így aztán könnyen előfordul, hogy ahányféle közösségben 
megfordulunk, annyiféle arcunkat ismerik. De legalább mi magunk 
tudjuk, melyik az igazi? Ha van még egyáltalán.

Csillapíthatatlanul szükségünk van arra, hogy emberek jót mond
janak rólunk, jó véleménnyel legyenek felőlünk, hogy szimpatikusak 
legyünk nekik. Majdnem mindegy, milyen eszközökkel és milyen áron 
váltjuk meg „szeretetüket” .

2. „ . . .  sőt magam sem ítélkezem önmagam fölött.”
Mondjon bárki, amit akar, az én lelkiismeretem tiszta. A másik 

csoport vezérmondata hangzik valahogy így. Azoké az embereké, akik 
nem szeretnének az előzők hibájába esni. Bár valószínű egyszerűen 
más alkatú emberekről van szó. Ők azok, akik soha nincsenek tekin
tettel a másik emberre. Ajtóstul rohannak a házba. Jól megmondják a 
véleményüket akkor is, ha a másik már csendben sír a hibája miatt.
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Nem érdekli őket, ki mit gondol, ki szereti őket, ki nem. Egyetlen mér
ce létezik számukra: saját maguk. Szigorú elveik vannak és — egy bi
zonyos irányban legalábbis — érzékeny lelkiismeretük. Amit a lelkiis
meretük diktál, megteszik. Sokszor rossz módszerrel. Menet közben 
sokszor elveszítenek embereket, merevségük képtelen elrontott helyze
teket oldani, sokszor ők maguk mondanak le emberekről. Ám a lelkiis
meretük tiszta. Elmentek ameddig mehettek, s ha próbálkozásuk ered
ménytelen, nem tehetnek róla. Majdnem törvényszerűen válnak kese
rűekké és magányosokká.

3. .. aki felettem ítélkezik, az az Űr.”
Pál apostol nem hajlandó hatalmi harcba bocsátkozni és nem haj

landó engedni a hiúság kísértésének. Egy lépést sem tesz, egy szót sem 
mond ki azzal a céllal, hogy minél több ember ismerje őt el vagy sze
resse. Jól tudja, ez a magatartás ellensége az ügynek, amelyre az életét 
tette. Lehet, hogy magának sok barátot, de Jézusnak kevés követőt to
borozna ezen az úton. Nem teszi önmaga feletti bíróvá a saját lelkiis
meretét sem. Mert ismeri az embert és tudja, hogy ez nem az abszolút 
és legfelső mérce. Könnyen téved, csoportosít eseményeket öncélúan, 
könnyen felment vagy túl szigorúan ítél, egyszóval: nem a legmegbíz
hatóbb .mérce.

Nem gazdának, csupán sáfárnak tudja magát. Ebben a minőségben 
egyetlen erénye van: a hűség. Nem az emberek várakozásához szabott, 
nem is önmaga által irányított. Az ügy gazdája iránti hűség. így aztán 
feszülten figyel Jézusra. Ha küldi, azonnal indul. Ha azt parancsolja, 
keményen lép föl, s ha úgy üzeni, kész akár megkérlelni embereket, 
akiket tudomása szerint sohasem bántott meg. Éberen figyel és minden 
perce egy ügyet szolgál: halljon, tudjon Jézusról minden rábízott em
ber. Ismerje meg Jézus életét, s ha megismerte, szánja ró az életét, 
hogy szolgálatába áll. Aki megtette az első lépéseket ezen az úton, azt 
vigyázza és továbbsegíti. Aki veszélyben van, azt igyekszik menteni. 
Ahol hibákat fedez fel, igyekszik javítani.

Hogy eközben hányan szidják, hányan dicsérik, az olyan apróság, 
amire ideje sincs figyelni. Hisz nem önmagának gyűjt híveket! Odaad, 
odaszán mindent, amije van. Adja a tőle telő legtöbbet. Hogy Ura köz
ben másképp lát valamit? Odafigyel s hagyja, hogy kijavítsa. Kész ta
nulni. Mert sáfár, aki minden gondolatával, minden szívdobbanásával 
Ura szolgálatában áll.

Nem is lehetne ilyen páratlanul nehéz helyzetben gyülekezetei te
remteni. Nem is lehetne olyan bölcsen kormányozni őket, hogy kike
rüljék a halálos veszedelmet. Korinthusban valami széthullani készül, 
de ő már ott van. Nem sértődik meg — de nem is veszi le a kezét ró
luk, mint akinek nyugodt a lelkiismerete. Az egyház Urára figyel, s 
teszi, amit mond teljesen függetlenül attól, hogy neki abból kára vagy 
haszna származik.

„Sikereinek” ez a titka. Ezért tud egyszemélyben többet felmutatni, 
mint a többi együtt. Ezért képes reménytelen helyzetekből jót kihozni.

Sok gyülekezeti gonddal, problémákkal küszködő lelkészekhez, gyü
lekezeti munkásokhoz — valamennyiünkhöz — hadd jusson el a szava: 
nem emberek véleménye, még csak nem is a lelkiismeretünk, egyedül 
az Úr az, aki munkát bíz ránk és azt értékeli. Legyen számunkra egyet
len és legfőbb, amit Ő mond.

Szabóné Mátrai Marianna
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
Fil 4,4—7

Kedves vendég érkezik. . . Régen látott jóbarát, messzire szakadt 
testvér, katonafiú egy távoli laktanyából. Olyan tehát, akit szeretünk. 
Egyszerre mosolyra szalad a szánk, szemünk megvizesedik. Az öröm 
megnyilvánulásai ilyenkor felragyognak az arcon. A kedves vendéghez 
mosolygó arccal, néha fátyolos szemekkel is, eléje sietünk.

Mi Jézus érkezését várjuk. Az ádvent szava is jövetelére utal. A 
már negyedik vasárnapja énekelt ádventi énekek is csupa várakozás
ból, hívogatásból állnak. Jöjj, népek Megváltója, — hívtuk az egyik
ben. Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel, — kérjük a másikban. Az énekekben is 
kifejezett várakozásból kicsendül ismételten az érkezése feletti öröm 
is: Örvendve köszöntsétek e kedves vendéget. .. Erre szólít fel ben
nünket az utolsó ádventi vasárnap témája is: Menjetek Eléje örven
dezéssel!

Számunkra Jézus az érkező kedves vendég. Nincs szó itt képza
varról. Beszélünk róla úgy is, mint aki itt van mindig velünk. Hívni 
sem kell, csak nevében összejönni. ígérete köti ilyenkor hozzánk (Mt 
28.20). A mennybemenetelkor is megerősítette: Veletek vagyok minden 
napon (Mt 28,20). Hiszem, hogy jelenlétével megtiszteli ezt az istentisz'- 
teletet is, s megszólíthatjuk, mint aki itt van. Akkor miért várjuk még, 
s miért énekeljük: Kitárom előtted szívem, Ó jöjj, légy vendégem 
nekem...?

De az igék egyszerre igazak. Veletek vagyok — mondja az egyik
ben. íme az ajtó előtt állok és zörgetek — mondja a másikban. Ügy 
is kell gondolnunk rá, mint jelenlevőre, és úgy is, mint érkezőre, aki 
bebocsátásra vár szüntelen, s mint akit fogadni kell. A különböző ké
pek küldetésének különféle titkairól szólnak, a Hozzá való viszonyunk 
más-más formáját fejezik ki. Az Úr közel! — mondja alapigénk egy 
mondata. Igaz úgy is, ahogyan akkor várták közeli, dicsőséges vissza- 
jövetelét (3,20). És igaz úgy is, ahogyan nemrégen egy idős testvér ha
lálában tapasztalta meg. Már csukott szemmel takaróján tapogatva ke
resett valamit. Szerettei kérdésére — mit keres édesanyám? — ez volt 
a halk válasz: Jézus kezét. . . Már szinte nem is a földön élt, de szá
mára a halál órájában is valóság volt: „Az Űr közel!”

Jézus személyének egyik vonása, hogy mi mindig várhatjuk őt, 
hívásunkat megint csak az ének szavaival is fogalmazva: Ádventi ven
dég, végy szállást minálunk. Hozzánk jön. Az övéi gyülekezetébe, az 
otthonainkba, az életedbe. Ma már nem köti gúzsba a földi test, nem 
egy helyre érkezik. Mindnyájunk vendége Ö. Megvalósul, hogy egy
szerre vendég sokezer,nyi helyen, milliónyi szívben. Személyesen vár
hatod. Érkezik közénk — hogyan fogadjuk Öt?

Igénk válasza: örömmel. Nyomatékos a megismételt felszólítás: örül
jetek! Nem jelent ez érzelmes ellágyulást, még kevésbé könnyes érzel
gősséget. De jelentenie kell „derűs, vidám lelkiállapotot”, ami kedvező 
események hatásaként” támad bennünk. A Magyar Értelmező Kéziszó
tár meghatározása ez az örömről. A kedvező esemény itt az, hogy egy
szer Jézusban közel jött az Isten, annyira közel, hogy szalmára lehe
tett tenni s a jószág az istállóban rálehelt. S személyének csodája ma
radt, hogy életünkbe és kérdéseink közé, gyülekezetébe és a világba 
mindig, szüntelenül érkezik. Okoz-e ez örömet és derűt? Fásultan és 
rezignáltan nem méltó fogadni Öt. Kiégett, üres szívvel sem lehet "éne-
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kelni: Jézus, örömmel fogadlak, Áldott légy, hogy eljöttél... Az ádventi 
énekek örvendező énekek, s örömre szólított fel az oltári szolgálatot 
bevezető zsoltár is: Szolgáljatok az Ürnak örömmel, járuljatok színe 
elé ujjongással. Okunk van tehát örülni. Különben hiábavaló lenne a 
felszólítás: Örüljetek az Úrban mindenkor!

Mégis, nem túlzás ez? Az öröm szó magában is feltételez valami 
tartósságot, mert állapotról, lelkiállapotról van szó benne. De a „min
denkor” időhatározón már fenn lehet akadni. Hiszen a zsoltár szerint is 
a bánat, a sírás is szállóvendég nálunk, nemcsak az öröm (Zsolt 30,6). 
Egyikünk fáradtan ébredt ma is, másikunk betegséggel, amelyik kísér
ni fogja már haláláig. Vagy ébredtél egyedül, mert már nincs, aki ve
led ébredjen, örülni — mindenkor?! Kórházban is? Öregen is? Elha
gyottan is? Koporsóval szembenállva is? Sokszor vagyunk úgy, ahogyan 
a svéd gyermekvers írja: „Néha csontvázról álmodok, / csak elindul 
felém, /  jön közelebb, egyre közelebb. Nem bírom tovább, visítok / és 
felébredek. / — Csak álom volt — / mondja anya. / Mintha sóikat se
gítene, / hogy a szörnyűség itt belül van /  és nem ott kívül. (Ingrid 
Sjöstrand) — Szörnyűség belül és kívül — nemcsak gyermekek életta
pasztalata. Van öröm is, de sok minden elveheti, gondok, bajok és az 
emberek is. „Az öröm illan, ints neki” — írja Tóth Árpád is versében. 
„Itt volt hát? jaj, nem is hiszem ...” (Az öröm illan). Egy másik köl
tőnk is hasonlóképpen vélekedik: „Ha egy kis örömet lelünk / Egy-egy 
elhagyott parton, /  Kettétörjük szegényt, hogy /  Holnapra is maradjon.” 
(Falu Tamás: Napról napra.) Még az elfogadhatóbb, hogy Isten gyer
meke többször tud örülni másoknál, de az ige állandósult örömöt igé
nyel, pedig mi is vagyunk sokszor fáradt arcú, szomorú emberek. Isme
rünk válságos tízperceket és lehangolt órákat, amikor semmi okunk 
az örömre.

De örömünk az Ürban való öröm. Pál nem győz örülni Krisztusá
nak. Nékem az élet Krisztus — vallja korábban (1,21). Krisztus tette 
széppé az életét, sőt Ö tette életté az életét. Ügy látja Pál, nem is volt 
igazán élet a régi. Az életnek nemcsak az idői kerete fontos, hanem 
ami kitölti az időt születéstől a halálig, annak tartalma is. Pál számá
ra megtérése óta Krisztus tölti ki, mindent neki köszönhet. Ezért ra
gyogja be állandósult öröm az életét. Készülés közben olvassuk végig a 
levelet, hogy újra rácsodálkozzunk arra, mennyi minden okoz Pálnak 
örömet „az Úrban” : az imádkozástól (1,4) kezdve a Krisztus prédikálá- 
sáig (1,18), a visszaküldött munkatárstól kezdve (2,29) a kapott gondos
kodásig (4,10). Krisztussal öröm számára még a halál is (1.21).

Az alapige is felvillant egy csokrot abból, amit egyedül Jézusnak 
köszönhetünk. A „jóság” nem telik ki tőlünk, az aggódástól is Ö sza
badít (Mt 7,25 kk). Így imádkozni általa és nevében tudunk és Isten 
békességét is Ő hozta közel (2Kor 5,19).

Nem jön üresen közénk. Keze tele ajándékokkal, sőt adni akarja 
önmagát. Ha számunkra is „Krisztus az élet” , akkor tudjuk, hogy vele 
minden megváltozik: fáradtság és betegség, egyedüllét és öregség, ko
porsó és halál. Nincs más, aki le tudná győzni a „szörnyűségeket” be
lül és kívül. Ezért vele nem lehetünk tartósan fáradt arcú, szomorú 
emberek, különben nem ismerjük Öt. Társunk a válságos tízpercekben 
és a lehangolt órákban is. Ezért az Ürban való örömöt semmi sem tud
ja elnyomni. Még a halálban is kereshetjük kezét. A földi örömök gyak
ran illannak, s csak intünk nekik. Krisztusban azonban nem „kis örö
möt" leltünk, hogy aggódnunk kellene, marad-e belőle holnapra is?

6 98



Marad, mert marad Ő maga: az Űr közel! S vele minden a mienk 
(2Kor 6,10).

Menjünk hát Eléje örvendezéssel.
(Az eddigi Lelkipásztor feldolgozások közül dr. Hafenscher Káro- 

lyé (1965/636) nagyon érdemes arra, hogy ismételten áttanulmányozzuk.)
Zászkaliczky Péter

KARÁCSONY ESTE
Mt 1,20—23

Karácsony gondja
Karácsony úgy szerepel a köztudatban, mint örömünnep. Pedig mi 

a gondok ünnepévé tettük. Hetekkel előbb elkezdődnek a gondok az 
ajándékok kiválasztásával. Már az is gond, hogy ki kell találnunk, mi
vel szerezhetnénk örömöt. Ünnep közeledtével sokasodnak a gondok 
a bevásárlással, a sütés-főzéssel. A családi együttlétre utazás-érkezés 
a hajrát jelenti minden téren. Végül kimerülten leroskadunk a kará
csonyfa alá.

A magunk karácsonyi gondjai között nem figyelünk fel arra, hogy 
az első karácsony sem örömöt jelentett, hanem gondot. Karácsony Is
tennek is gondot jelentett és nekünk, embereknek is gondot jelent.

Karácsony — Isten gondja
Karácsonyt Isten gondolta el. Isten gondját nagyon szemléletesen írja 

le a próféta: „Tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett 
volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem” (Ézs 5,4). Jézus 
is így szólt a gonosz szőlőmunkások példázatában: „Mit tegyek? El
küldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.” (Lk 20,13). 
Isten igéje nagyon sokoldalúan kifejezi, hogy az emberrel baj van és 
ezért baj van az egész világgal, és ez Istennek gondot okoz. Ezért gon
dolta el karácsonyt.

Karácsonyt Isten időzítette. Pál mondja: „Amikor eljött az idő tel
jessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. . .” (Gal 4,4). Lehet 
különbség abban, ahogyan Jézus születésének idejét elemezzük. Isten 
mindenesetre kiválasztotta azt az időt, amikor az ember már elmélke
dett az igazságról, és a kiábrándulás útjait is bejárta. Kiválasztotta azt 
az időt, amikor a kiskorúságban élő embernek a nagykorúvá emelő hi
tet ajándékozta (Gal 4,5—7). Kiválasztotta azt az időt, amelyben az 
evangélium lángja végigfuthatott a világon.

Karácsonyt Isten szervezte. Hisszük, hogy Augusztus császár és 
Czireneus helytartó, az adóösszeírásban dolgozó biztosok, a betlehemi 
vendégfogadós és a többiek mind-mind egy láthatatlan kéznek enge
delmeskedtek. Ez a karácsonyt szervező isteni akarat indította el Má
ria terhességét és ő állította a betlehemi mezőre a glóriát éneklő an
gyalokon bámuló pásztorokat.

Ezen a karácsony estén bizonyosan van köztünk olyan gyerek, aki 
a karácsonyfa láttán, ajándékkal az ölében, a karácsonyi vacsorát íz
lelgetve gondol arra is, mennyi gondjába került mindez édesapjának 
és édesanyjának. De ugyanígy biztosan van köztünk kicsi is, nagy is, 
aki a karácsony eseményeire figyelve rádöbben, mennyi gondja volt
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és van velünk a Jézus születését elgondoló, időzítő és karácsonyt szer
vező Istennek.

Karácsony — József gondja
Nemcsak Istennek, Józsefnek is gondja volt Jézus születése, az első 

karácsony. Máté evangéliumának ez a karácsonyi története ezért raj
zolja meg a töprengő József arcát.

József gondja, hogy érthetetlen események sodrába kerül. Máté 
evangéliuma Krisztus születését úgy mondja el, ahogyan ezt egykor 
József is fogadta: „anélkül, hogy a mélységes fitoknak azt a fátyolét, 
amely ezt az eseményt fedte, kíváncsi szemmel fellebbenteni igyekez
nék” . (Karner) Az a gond, hogy a Magasságos elgondolásához mérve 
mi emberek kicsinyek vagyunk. A különbség közte és köztünk felold
hatatlan. Az angyal szavával — igéjével — nem magyarázkodik, ha
nem látóhatárt nyit: a Szentlélek dolgozik, a Szabadító érkezik, ígé
retek teljesednek be.

József gondja, hogy része van az eseményekben. Ó- és Újtestamen- 
tum emberei közül nem kevesen szerettek volna csak tanúi, nézői lenni 
Isten cselekedeteinek és nem résztvevői. A „Rászedtél Uram, és én 
hagytam, hogy rászedj” nemcsak Jeremiás gyötrődése volt. József, akit 
az evangélista igaz embernek nevez (19. v.) bizonyosan foglalkozott 
kortársaihoz hasonlóan a messiási ígéretekkel, de nem is gondolt arra, 
hogy megvalósulásukban neki is ilyen kínos, gyötrelmes része lesz.

József gondja, hogy oltalmazóvá kell válnia. Ez a feladata. Nem 
törődhet magával, a gyenge asszonyt kell oltalmaznia és a majd meg
születendő védtelen gyermeket. Talán ez volt az egész, amit megértett 
az angyali igéből. Vedd magadhoz! És ettől kezdve Názáretből Betle
hembe, onnan Egyiptomba és majd vissza több ezer kilométert gyalo
gol. Kenyeret keres, szállást biztosít. Elhatározott magatartását Isten 
szavának engedelmeskedve megváltoztatta.

Karácsony — a mi gondunk
A mi gondunk az, hogy a karácsony karácsony legyen. Olyan el- 

világiasodott az életünk, hogy képesek vagyunk karácsonyozni Jézus 
nélkül. Igaz, hogy a szeretet ünnepe, de az isteni szeretet ünnepe ez a 
nap, a mi szeretetünk az övének csak tükröződése lehet. Legyen időnk 
ma este és az ünnepekben énekre, imádságra, igeolvasásra.

Am i gondunk, hogy a jászolban fekvő kis Jézustól eljussunk az Úr 
Jézus Krisztushoz. Nekünk már nem a Kis Jézussal van dolgunk, hanem 
Megváltónkkal, aki megszabadított bűneinkből. A jászolhoz kötött Jé
zust karácsony után el lehet felejteni. Az Ür Jézus tanítványául, kö
vetőjéül hív el, és az egész életünket akarja betölteni, áthatni.

A mi gondunk, hogy asylum (=menedék) legyünk. A bűn követ
kezményét sokféleképpen hordozza az ember. Terheket levenni, pihe
nést nyújtani, védelmet biztosítani, megnyugváshoz segíteni, engeszte- 
lődést szerezni, egymáson ütött sebeket gyógyítani, a bizalmatlanság 
korlátáit megbontani, gátlásokat oldani és sok más a József-szolgálat 
folytatása.

A mi gondunk, hogy Jézus világa a béke világa legyen.
Karácsony gondjától nem tudunk megszabadulni. De választhatunk, 

hogy karácsony ünneplésünkben milyen gondot hordozunk. Ha vállal
juk azt a gondot, amellyel Isten tekint ránk, ha vállaljuk azt a gondot, 
amellyel Jézus járt közöttünk, akkor karácsony igazi örömét is megta
láljuk. Tekus Ottó
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KARÁCSONY ÜNNEPE
Lk 2,1— 14

„Történt pedig azokban a napokban” . . .  Textusunk első fele (1—7) 
Jézus születése történetét mondja el. Olyan, mint egy tudósítás. Nevek, 
időpont, helymeghatározás, konkrétumok. Kizár minden mellébeszélést. 
Nem mithosz, sem legenda, nem a mithrász kultusz átültetése, nem fe
nyőfa ünnep, nem Jézuska mese, nincs köze sem az akkori, sem a mai 
„magyarázatoknak” . Egészen más — Isten cselekedete! E versek mögött 
ott áll a világmindenség Ura — az Isten.

Megtudjuk-e magyarázni a Biblia első szavait? „Kezdetben...” 
Megtudjuk-e magyarázni, hogy miért pont akkor, s úgy jött el Jézus? 
Amikor Isten elérkezettnek látta az időt, cselekedett. Prófétái hosszú 
során át hirdette, hogy Szabadítót küld, Aki majd legyőzi az ember 
legyőzőjét, Aki a kígyó fejére tapos.

A hivatalos zsidó teológia másként jövendölt a Messiás érkezéséről. 
Nagynak, hatalmasnak, erősnek, s főleg politikai értelemben vett sza- 
badítónak jelezte. Isten egy Gyermeket adott — Betlehemben, szegény 
földi szülők gyermekeként. Mennyire esendő, mennyire szegény, meny
nyire más —, mint ahogy várták. „Ember romlandó testibe öltözött az 
örök ige ....” Luther a következőket mondotta e versekkel kapcsolat
ban: „A hatalmas császár egész birodalmával együtt Istennek kényte
len szolgálni, akkor, amikor rendeletével okot szolgáltat arra, hogy 
szűz Mária eljegyzett férjével Betlehembe menjen s ott a próféták ré
gi jövendölése szerint világra hozza Jézus Krisztust. Ha a császár pa
rancsa az utazást kötelességükké nem teszi, bizonyára otthon maradtak 
volna, de mivel Jézus Krisztusnak Betlehemben kellett megszületnie, 
azért kénytelen a császár az utazásra okot szolgáltatnia, noha erről 
sem a császár, sem a birodalom nem tudott semmit sem.”

Istennek így tetszett ígéretét valóra váltania. Az ész boncolhat, 
mérlegelhet, egzegetálhat, megteheti, de előre lépni, Isten cselevését 
megérteni, elfogadni, befogadni, csak a hit, az alázatos hit képes. Az a 
hit, mely meghajol Isten előtt, s elfogadja Isten cselekvését.

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken . . . ”
Amilyen meglepő igénk első része, olyan a folytatás is. Szegényes 

rongyokba pólyáltan fekszik az Isten fia, egy barlang-istálló jászolában. 
Akik Róla az első hírt hallják, pásztorok. A ma emberének idillikusnak 
tűnik a pásztorélet, akkor lenézett, sőt megvetett emberek voltak a pász
torok. Abban a gyanúban álltak, hogy nem veszik komolyan az 
enyém, tied fogalmát. A törvény előtti tanúskodásból is kizárták őket. 
A pásztorok, adószedők, vámosok többek között alkalmatlanok voltak 
a bíró és a tanú tisztségére, mert pénz tekintetében gyanú alá estek. 
S Isten ezeket a megvetett és lenézett embereket választja ki, őket 
méltatja arra, hogy elsőként hallhassanak a megszületett Gyermekről, 
s elsőként mehessenek el Jézushoz, nemcsak megbizonyosodni, hanem 
tiszteletet tenni Néki.

„Ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek néktek. . .  Üdvözítő született”
Az angyal örvendetes hírt, evangéliumot hirdetett a megrémült pász

toroknak. Szívük félelmét a híradás tartalma veszi el, üdvözítő szüle-
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tett. Az angyal híradása prienne-i feliratra emlékeztet. Augustusi az 
ég, mint „üdvözítőt” (megmentőt) küldte. Véget vet minden viszálynak. 
A császáristen születésének napja örvendetes hírek kezdete volt a vi
lág (az akkor ismert világ, lakott föld) számára. Új korszak kezdődik. 
A császárkultusz híradásának az Újszövetség Jézus születéséről szóló 
egyetlen evangéliumot szegezi szembe. Kora nyelvét beszéli, mert is
meri az emberek várakozását és reményét. Minderre az istállóban szü
letett és jászolban fekvő gyermekről szóló evangéliummal válaszol.

Üdvözítő született! Van szabadulás a bűnből, mert van Szabadító 
a bűnökből. Az ember legősibb és legnagyobb ellensége a saját bűnei, 
mely, mint az árnyék mindenhová elkíséri. Ezek halálos szorításából 
ment meg Az, Akit Isten mint Gyermeket nékünk adott.

Mi ma élő keresztyének, karácsonykor Jézus egész életművére is 
gondolunk, bölcső, életmű, kereszt, húsvét, mennybemenetel, pünkösd 
mind összetartoznak. Örömünk forrása, hogy Isten a Gyermek által el
törölte azt a mérhetetlen távolságot, amely az ember bűne következ
tében elválasztotta egymástól az Istent és az embert, az eget és a földet.

Isten odafordult a bűnös emberhez, mert nem megsemmisíteni, ha
nem megmenteni, üdvözíteni akarja.
„A  jel pedig ez lesz ‘számotokra ..

Karácsony Krisztus nélkül nyomorúságos eszem-iszommá, magunk 
ünneplésévé silányul. Nincs még egy ünnep, mely annyira leterhelt 
lenne, mint karácsony, a külsőségek miatt. Sok család már januárban 
megkezdi a spórolást a karácsonyi ajándékokra, mert karácsonykor 
illik egymást gazdagon megajándékozni. S miközben annyi gondunk 
van a külsőségekre — még ha azok kedvesek is a szívünknek —, vesz- 
szük-e azt a fáradságot, mint a pásztorok, hogy „elmenjünk Betlehem
be” , megbizonyosodni, hogy Isten ígérete valóban beteljesedett? Elju
tunk-e a Krisztussal való találkozás szívet, életet formáló valóságára? 
Nem fizikai értelembe vett kilométereket kell lerónunk, hogy valahon
nan valahová megérkezzünk, hanem lelki, hitbeli értelemben. Készü
lök-e lelkileg is karácsonyra, ahogy testileg készülök. Keresem-e Öt 
az igében és a szentségekben, keresem-e Öt a gyülekezet közösségében, 
a szolgáló egyház közösségében? Rá merem-e bízni magam Isten sza
vára, ahogy az angyali híradás alapján a pásztorok rábízták magukat 
az Istenre?

A hit hallásból van! Rábízom-e magam a Gyermekről szóló bi
zonyságtételre? Rábízom-e magam a Gyermekre, Aki szolgálni jött 
nekem, nékünk, s Aki Uram, Krisztusom.

„Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberek
hez jó akarat.”

Két egymásba kapcsolódó mondat, dicsőség az Istennek, békesség 
az embernek. Isten világában, így az anyaszentegyház életében is így 
természetes. János evangéliumában Jézus szavaiból megtudjuk, hogy a 
dicsőség soha nem csupán szó, hanem mindig cselekvés is. Istennek 
való szolgáló élet. Ezt cselekedte Krisztus, ezt bízta övéire is. Jézus 
szavaiból tudjuk, hogy a békesség milyen gazdag tartalmú szó, mert 
nemcsak a lélek békéjét jelenti, hanem az egész emberét, az emberekét, 
az emberek egymáshoz való kapcsolatát is jelenti.

Luther magyarázata szerint a béke héber nyelven minden jót je
lent. Az élet teljességét, egészét védeni, munkálni.
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Mióta ember él a földön soha nem fenyegette annyi veszedelem 
a békét, magát az életet, mint a mi időnkben. Templomba sereglett 
hívek ajkán hamisan és hazugan szól az ének, ha csak a dicsőségről, 
az Isten-magasztalásról és a lelkek békéjéről énekel. Az egész életet, 
az egyetemes emberi életet kell megőrizni, megvédeni. S ez alól a 
templomos a keresztyén ember sem kivétel, sőt, aki találkozik a kará
csony Urával, akinek szívét megérinti, megfogja az Ige, az nem lesz 
néma és tétlen, amikor szólni és cselekedni kell, — kinek-kinek a maga 
helyén.

Isten velünk van!
S az ember embertársa életére törhet?

Befejezés: Karácsony Isten közénk jöttének, Isten emberré léteiének 
csodálatos ünnepe.

Karácsony nem zárható be a templom falai és a naptár piros 
betűs napjai közé. Kilép azokból, az élet egészébe. Tér és idő fe
lett, — a Gyermek a megfeszített, a feltámadott az Isten jobbján 
levő Úr —, Aki ma is szolgál nekünk és értünk, mert isten ma is 
szeret.

Karácsonnyal Isten egy új „aiont” indított el. Igéjével meg
szólít és elhív, nem szemlélődőnek, nem a múlton elmerengőnek, 
hanem igéjét elfogadó és továbbadó gyermekének.

Szabó István

KARÁCSONY 2. NAPJA
Lk 2,15— 20 

Valóban megszületett!

Amilyen emberien egyszerű a karácsonyi történet egyfelől, annyira 
hatalmas az az üzenet másfelől, amelyet megszólaltat az angyali hír
adás: „Üdvözítő született ma nektek, az Űr Krisztus.”

Ki az az üdvözítő? Az a személy — Krisztus=Messiás —, aki sza
badságot, üdvösséges életet ajándékoz az embereknek. Alapvető meg
oldást elrontott, bűnös életünknek. Sokféle neve van a próféciákban 
és a bizonyságtételekben, mert az emberi fogalmak alig fejezhetik ki 
teljesen a lényegét, csak egy-egy vonását emelhetik ki.

Istentől jött, isteni személy, aki valóságos emberré lett, úgy szü
letett meg erre a világra, mint bármely más gyermek. Ez az inkarnáció 
azonban nem önmagáért történő esemény, csak egy láncszeme annak 
az egész jézusi munkának, amely a bűnös ember megváltását, megiga- 
zítását végzi el. Munkája útmutatás is: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet” (Jn 14,6). Isten emberré lett, hogy az embernek utat mu
tasson. A Hegyi Beszédtől a Golgotáig és a Szentlélek kitöltéséig. Íme 
az ember! — mondotta Pilátus. Valóban ember, aki nem önmaga körül 
forog aggodalmasan, hanem a másik felé fordul szeretetével. Széles 
körű irgalmasság tölti be, életének nincs korlátja, a halál sem korlá
tozza.

Ennek a karácsonyi üzenetnek személyes meggyőződéssé, tapaszta
lattá, bizonyossággá kell válnia ahhoz, hogy erő és valóság legyen az 
életünkben. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha komolyan vesszük és reá 
hagyatkozunk. Ebben mutatnak jó példát a betlehemi pásztorok.
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Az angyalok megtették a magukét, rájuk már nincs szükségük a 
pásztoroknak, de szükségük van a személyes meggyőződésre, hogy ta
pasztalatot szerezzenek a híradás valóságáról. Így erősödnek meg hitük
ben: „minden úgy történt, ahogyan Isten megüzente nekik” . Isten meg
bízhatóságáról, munkája, ígérete valóságáról győződnek meg és tanús
kodnak a pásztorok.

Ma már nem lehet, nem szükséges Betlehembe menni. Nem oda 
küldenek az angyalok. De a jó hír kimozdít ma is az egyéni, az elzár
kózó, magunknak való életből s ugyanakkor rácsodálkozhatunk Isten 
hatalmas munkájára, szeretetére, hívó szavára.

Hangzik az üzenet, Isten személyes szeretetének üzenete és ezt 
alkalmaznunk kell magunkra, életünkre. Hogyan is szeret minket az 
Isten? Hogyan történik az, amiről szól az üzenet? Hogyan lesz meg- 
foghatóvá, emberileg elérhetővé Isten munkája? Isten szól az angyalok, 
emberek, követei útján, jeleket mutat és megajándékoz bizonyossággal, 
örömmel, békességgel. Jézus Krisztust adta útnak, igazságnak, életnek. 
Krisztust kell keresnünk, Krisztusra kell rátalálnunk, Őt megismer
nünk. Nekünk kell meggyőződnünk a mai ígéretek valóságáról.

1. Ott kell keresnünk, ahol magát megtalálhatónak mondja: az 
egyházra bízott kegyelmi eszközökben. Ma ezek a jelek, amelyek hor
dozzák őt.

Nem legenda Krisztus születése, nem is valami ködös, misztikus 
érzés a Vele való közösség, azt adja tudtunkra, hogy Isten közel jött 
az emberhez, eggyé lett vele, hogy mellette legyen. Szolgai, önmagát 
megüresítő, „önfeláldozó” módon. Isten Fia Ő, isteni erővel teljes és 
mégis embergyermek. Híd Istenhez, az igazi emberség, igazi élet kincse. 
Általa lehetünk mi is emberek, az isteni jótetszés emberei, képesek ar
ra, hogy életünket az ő  akarata szerint éljük meg.

Ennek a kincsnek a jelei a gyülekezeti közösség, amely nemcsak 
az egyformán gondolkodók társasága; a kenyér és bor — az élő Krisz
tussal való közösség; a víz — az újjászületés fürdője; az emberi szó: 
pl. meg vannak bocsátva bűneid — ami mégis valóságos életújulás, 
bűnbocsánat.

2. Komolyan venni az igét, befogadni, forgatni a szívünkben, aho
gyan Mária tette, akit Luther az ige tanítványának nevez. Tanulni, elmé
lyedni benne, meglátni a mélyebb összefüggéseket, mai tennivalókat. 
Fordítunk-e annyit időt, energiát az igére, mint pl. az anyagiak meg
szerzésére, szórakozásra, egyéni dolgainkra?

Csak komoly odafigyeléssel szerezhetünk tapasztalatokat, bizonyo
sodhatunk meg Isten megbízhatóságáról. Amit látunk, azok ma is csak 
jelek, de velük együtt Isten kegyelmes élete árad és gazdagítja meg 
életünket.

Meg lehet tapasztalni a hit dolgait? Hát nemcsak hinni kell? A 
hit nem egyszerű elhívás, hanem bizodalmas elindulás, járás az Isten 
mutatta úton, és Isten majd ad bőven tapasztalatokat, hogy ez járható 
út, bővölködő élet.

Mert Isten valóban emberré lett. Vállalni kell ezt az emberséget. 
Nem az a baj, hogy emberek vagyunk, embereknek születtünk, hanem, 
hogy nem Jézus-forma emberek vagyunk. Nem is külsőleg kell meg
változnia az embernek, hanem belsőleg. Ehhez pedig az út Jézus élete 
és Jézus élő volta, aki vezérel bennünket. Ő ígérte: a Szentlélek, az 
igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra (Jn 16.13). Ez pedig
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Egyháztörténeti évfordulók

Röviden a PElL-ről
Űjra indult: százhuszonöt éve

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (ismert rövidítéssel: PEIL) 
1842. április 7-én indult útjára, és hosszú évtizedeken keresztül az 
evangélikus és a református egyház közös információs eszköze volt. 
Különösen Kossuth buzdított egy központi, egyházi sajtóorgánum létre
hozására. Az induláskor szükséges óvadékot, 4000 frt-ot, Zay Károly 
tette le. A lap Pesten, majd Budapesten jelent meg.

Megindulásakor a következő célt tűzte maga elé: ...... a Lapnak
czélja az, hogy a két evang. felekezet egyházi és iskolai életének or
gánuma, a keresztyén vallásosság élesztője és a tudományosság előse- 
gítője legyen...........Tartalmát teendik: Értekezések, — egyházi és is
kolai újdonságok, — gyűlések, — Polémia, — Irodalom, — Életrajzok, — 
Vegyes közlemények...” . Jelvénye: az egymást tartó két kéz, mottója 
pedig ez az ige volt: „ . . .  az igazságot követvén szeretetben.. 
(Ef 4,15/a).

Közelebbről hármas, átfogó célkitűzése volt a lapnak:
1. a protestáns unió és a közös protestáns főiskola létrehozása;
2. a protestáns egyházalkotmány rendezése;
3. a protestáns iskolák színvonalának emelése.
Később ezeken az eredeti célkitűzéseken túllépve, a lap a liberális

szabadelvű teológiai irányzat fórumává vált.
A lap néhány adata.
Indult: 1842. április 7-én; megszűnt: 1848. október 22-én.
Újra indult: 1858. január 1-én; megszűnt 1919. március 16-án.
Megjelent: hetenként egyszer; 1892. márciustól április 7-ig heten

ként kétszer, majd ismét hetilappá lett.
Címváltozás: 1858—1860 között Protestáns Egyházi ’s Iskolai Lap 

címmel jelent meg.
Szerkesztő-kiadók: 1842—1848. Székács József, Török Pál, Taubner 

Károly; 1858—1919: Ballagi Mór, Szőts Farkas, Hamar István, B. Papp 
István.

Nyomda: 1842—1848: „Trattner Károlyi’ Könyvnyomtató Intézeté
ben, úri utsza 453-dik szóm” ; 1858—1860: Wodianer F., 1860—1866: 
Engel és Mandello; 1866—1867; Mandello és Leitner; 1867—1869: Bar- 
talis Imre; 1870—1892: Deutsch; 1892—1918: Hornyánszky V., 1918— 
megszűnéséig: Bethlen Gábor nyomda.

Melléklapja: a Protestáns Tudományos Szemle, 1869—1872. között, 
szintén Ballagi Mór szerkesztésében.

*

A PEIL nemcsak a protestáns sajtótörténet kiemelkedő dokumen
tuma, hanem — kellő kritikával használva — értékes forrása is a ha
zai egyháztörténetnek.

Dr. Barcza Béla
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nem valami elmélet, dogmatikai igazságok, hanem az emberi élet tel
jessége úgy, ahogyan az ma alakul bennünk és körülöttünk.

3. Istentiszteletté tenni egész életünket, munkánkat, környezetün
ket, hogy dicsőítsük az Istent teljes életünkkel. A pásztorok visszatér
tek nyájaikhoz, dicsőítve és magasztalva az Istent. Egy kicsit más 
emberekként, felelősséget hordozó, hűségesebb pásztorokként.

■ Tennivaló van ma is bőven. Isten világa a mi világunk és fordít
va: a mi világunk Isten világa. Reánk bízta, hogy őrizzük és művel
jük. Kiismerjük és a javunkra fordítsuk.

És nemcsak kellemes feladatok várnak ránk. Világunk kiált az 
embertelenség miatt! Mozdulnunk kell, hogy felsorakozzunk a jóakara- 
tú emberek mellé. Az egész keresztyénségnek meg kell újulnia hitben 
és életben. Isten cselekszik értünk, hogy megszabadítson „atyáinktól 
örökölt hiábavaló életünkből”, azért nekünk sem hiábavaló a jóért való 
fáradozás.

A jó hír néha bénítani is tud. Elandalít, lefékez, hogy minden 
rendben van. A bűn aléltságában levő ember hajlamos a további tét
lenségre: minden rendben van, Jézus megszabadít. De Jézus úgy sza
badít meg, hogy a közönyből, a tétlenségből, a szeretetlenségből szaba
dít fel a józan, a hitből való, Krisztusnak engedelmeskedő cselekvésre.

Isten szeretete új életre indító szeretet. Pál írja: „a Krisztus sze- 
retete szorongat...” (2Kor 5,14). Szorongat-e minket a Krisztus szere
tete úgy, hogy elkötelezetteknek érezzük magunkat a Krisztus ügyéért? 
Ha nem, üres a karácsonyi ünneplésünk s az ünnepek hangulatával az 
evangéliumi híradás is tovaszáll szívünkből.

Ha igen, életünk odaszánásával kell meggyőződnünk Isten megtar
tó, megsegítő erejéről. Arról, hogy ma is van reménységünk, vannak 
jeleink. Arról, hogy érdemes és kell hidakat építeni egymás között, 
mert nincs külön egyéni üdvösség, hiszen úgy szerette Isten a világot, 
az egész teremtettséget, hogy Fiát adta oda érte. Benne tárul fel egész 
életünk, jövendőnk a maga szentségében és tisztaságában. Ez pedig 
minket is kötelez. Mert valóban minden úgy történik, ahogyan az Is
ten megüzente.

Kovács Pál


