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Csendben Isten előtt
 

Reménytelenek reménysége
\

Mt 5,1— 12

Ami az LVSZ világgyűlésein bibliatanulmány lesz sokaknak majd, 
az most lelkészeknek, nekünk meditációs anyag. Bibliatanulmány és 
meditáció nem zárja ki egymást. Az első elmélyíti a másikat, a második 
személyessé teszi az elsőt.

Olvasva az ismerős textust, egyfelől meghatároz a címben adott 
téma, másfelől meghatároz lelkészi egzisztenciánk. Most nem mások
nak hirdetjük, most magunknak hallgatjuk.

Kétségtelen feladat, hogy becsületesen megértsük, mit is jelenthe
tett egykor a jézusi szó, de ezzel megelégedni most nem szabad, nem 
is csupán a pro nobis-ig, hanem a pro me-ig kell eljutni.

A  Hegyibeszédből való e szakasz. Az ismeretlen hegy, ahol beszélt 
Jézus nem a megdicsőülés hegye, de éppen olyan fontos helyszín. 
Ott a látomásból és égi hangból derül ki, hogy ki is valójában az 
inkognitóban járó Isten Fia, nemcsak Pilátus mondja öntudatlanul is 
jól a passióban: Íme az ember, hanem az Örökkévaló is így mutat rá: 
ez az az ember, akiben kedvét leli, ő t kell hallgatni — itt ezen a hegyen 
ugyanez derül ki: érdemes hallgatni, ezt az istenes és emberséges szót 
szóló Jézust, aki Őt hallgatja Istent hallgatja, mint Mózes egykor a 
hegyen, ró hallgatni nem kárbarveszett időtöltés, hanem a legtartalma
sabb idő: új látásokra jutunk s új energiák gyűlnek bennünk, új el- 
szánások, sőt új cselekedetek születhetnek.

Lehet a Hegyibeszédről és értelmezési kísérletekről sokat tudni, de 
rajtam csak az segít, ha magamra vonatkoztatom a „tanítványok Magna 
Chartáját” . íLehet érdekes és elgondolkoztató, hogy a középkori szerze
tesek miként látták benne egy magasabb rendű morál kifejeződését, 
egyfajta jézusi regulát, ami nem való az átlaghivőnek, csak az extra
kegyesnek. Jól értem M ahatma Gandit, miért imponált neki a Hegyi
beszéd s miért szimpatizált a Názáretivel, és miért botránkozott kö
vetőin. Sejtem, mi nyűgözte le Tolsztojt, aki szinte egyoldalúan csak 
a Hegyibeszédet tartotta fontosnak az USZ-ben és a tolsztoji koncep
cióból kimaradt a passió mondanivalója, a megváltás ténye, a bocsánat 
ereje, majd húsvét lehetősége és az élő reménység. Gandi és Tolsztoj 
félreértése közös gyökerű: Jézus személyétől függetlenül akarták érteni 
szavát. Az egyik a keresztyének életét leste: csalódott. A  másik rigo
rózus törvényt faragott abból, ami Jézus erőterében új életfolytatás 
lehet.

A makarizmák a Hegyibeszéden belül már sok fejtörést okoztak 
az évszázadok során. Ma is van rejtvény jellege e sorozatnak. Ezeket 
a boldogmondásokat nem lehet csak hallgatni vagy élvezni — ezeket 
meg kell fejteni, fel kell törni valamennyit mint a diót. De még 
megfejteni sem elég, hanem építeni kell rájuk, hiszen a Hegyibeszéd
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vége szerint az a bölcs, aki nemcsak dekoratív elemeket fedez fel 
bennünk, hanem életalapnak, sziklafundamentumnak használja a hallot
takat.

Aki itt szól, hatalma van s nem úgy magyarázgat, mint az írás
tudók. Aki itt szól, személyéhez kötötte a mondanivalót, hogy ne időt
len, mindig érvényes, mindenütt bölcs aranymondásként hallgassák sza
vait. Sőt személyében illusztrálta a mondanivalót: Ő a szegény, aki mer 
kérni az Atyától, a magárahagyott, aki tudta mi a szegénység szüle
tésétől vándorutain át a passióig, amikor ruhájától és barátaitól is 
megfosztották. Ő a szelíd, akitől tanulni lehet szelídséget, alázatosságot 
(Mt 11), Ő az, aki provokálja az igazságot (a dikaioszüné szerepel itt) 
— végül őt igazolja az Atya (Acta 2,22!), ez a kereszten szomjazó 
Jézus elégtételt nyert. Ő a tisztaszívű, akiben nincs hamisság s aki 
körül rendeződnek, tisztázódnak a dolgok. Ő a mi békességünk, aki 
békét teremtett nyugtalan, félénk emberekben és emberek között. Őt 
üldözték, kirekesztették a gyülekezetből s keresztet hordozott. A  maka
rizmák végiggondolása előtt jó, ha Jézus életét újra megidézzük, csak
úgy, mint ahogyan a Hegyibeszéd más része is Jézussal együtt érthető. 
Mielőtt kérte, illusztrálta: mi a világosság, só, ellenséget szerető ember, 
édesapjában gyermekien bízó gyermek — így van itt is. Mondanivaló
ját személye, szolgálata világítja, szavainak hitelt személye ad.

Mint később nyolc ja jt (Mt 23), most úgy kiált nyolc üdvözlő: 
boldogot. A  boldog szó több jelentésárnyalatú. Hellének istenekre mond
ták, akiket nem kötnek földi kötelékek, túl vannak tér, idő és halál 
korlátain: boldog halhatatlanok. Használták a boldog szót a megbol
dogult értelmében több nyelven is. Köznyelvben a zsidók az irigylés
remél tó gazdagokat nevezték így, akiknek nincs gondjuk a napi kenyér
re, nem fáj a fejük a megélhetésért. A  görögül beszélő zsidók a zsol
tárok alapján ezt a kifejezést használták arra az emberre, akinek 
Isten az ereje, aki nem jár a gonoszók útján, nem követi tanácsukat, 
akinek bűne megbocsáttatott. Jézus új értelemben használja e szót: 
azokat köszönti vele, akikről sokan megfeledkeztek, akiket éppen nem 
szoktak irigyelni, akikről lemondtak. Az ő királysága, uralma éppen 
ezeknek szól. Jézus olyanokkal is társalog, akiket írástudók nem tar
tottak partnernak...

Most lelkészekre alkalmazva: azokkal beszél, akik nem irigylésre- 
méltóak a 20. században, akiket tudósok nem vesznek komolyan, akik 
sokszor az élet peremére sodródnak, akik sokak szemében „remény
telen foglalkozásúak” , hiszen nem lehet lemérni munkájuk hatását. 
Most legyünk merészek és fogalmazzuk egyértelműen lelkészeknek ad- 
resszálva a makarizmákat:

1. Boldogok a lelkiszegény lelkészek. Nem a tudatlanok és tanít- 
hatatlanok, az együgyűek és beszűkültek, hanem az Isten előtt mindig 
üres kézzel állók. Akiket a sok könyv (olvasott vagy polcon tárolt 
könyv) nem tett gőgös gazdaggá, akiket a nagy tapasztalat, a sokéves 
rutin nem tett önelégült gazdaggá, akik minden reggel és minden este 
Luther utolsó szavával tudnak Isten elé járulni: Koldusok vagyunk, 
ez az igazság... Barlach ürestenyerű koldust ábrázoló kisplasztikája 
lelkészi modell Isten relációban. Az anavim nem a társadalom szegé
nyeit jelölte, hanem az elesettségükben az Úrhoz fkiáltókat. Így szegény 
a vámszedő: irgalmat koldul Istentől — így válik boldog, azaz meg- 
igazult emberré.

2. Boldogok a szomorkodó, síró lelkészek — mert vigasztalásban 
lesz részük. Nem azok, akik belefulladnak szomorúságukba, hanem akik
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meghallják a vigasztalás szavát is, akik tudnak most sírni a sírókkal, 
sírni a gyászolókkal, sírni papi bűnök miatt — abban a reménység
ben, hogy Isten egykor nevetést fakaszt ajkukon és örömöt a szívük
ben. Sok szomorú lelkész él világszerte századunkban — ezeket is 
vigasztalhatja a testet öltött Vigasztaló. A  Messiás egyik neve volt: 
Menachem =  Vigasztaló. Nekünk nem kell siratófalnál kisírni bána
tunkat, nekünk az elé lehet állni, akinél vigasztalás is van gazdagon.

3. Boldogok az alázatos, szelíd lelkészek, akik nem agresszívek és 
nem hiszik, hogy mindig igazuk van, csak azért, mert a templompadból 
nem szólnak vissza a hívek. Akkor is bolondságnak hatott ez a mondat — 
ma is megmosolyogják sokan azzal a meggyőződéssel, hogy az erőszak 
a hatalom záloga. Hosszú távon Jézusnak van igaza. Örökölni =  az 
ígéret földjét örökölni kifejezésre emlékeztet itt, más szavakkal: a jö
vőt. Kié lesz a jövő? Fritz Baade közgazdász Versenyfutás a 2000. évig 
című könyvében ezt az igét idézi, mint a 20. sz.-i reálpolitika és 
gazdasági élet alapját. Aki ezt nem tartja meg, pusztulás lesz a sorsa. 
Nemzetközi méretekben is igazolja a tudós közgazdász: vagy komolyan 
vesszük a jézusi szót, vagy meg sem érjük a 2000. esztendőt...

4. Boldogok az igazságra éhes, szomjas lelkészek, akik nem cini
kusak, nem fásultak, nem közönyösek, akik kutatják a megigazulás 
útját (dikaioszüné áll itt). Többféle éhség van: kenyérre, szellemi, lelki 
táplálékra is lehet éhes az ember. Isten támaszthat éhséget igéje után 
is. Olyan teológus hallgatókért imádkozom, akik nyugtalan elszántság
gal kutatják az igazságot és olyan lelkész kollégákat kívánok, akik 
nem teltek be túlságosan korán, akik még éhesek és szomjasak az 
igazságra. Magam is ilyen éhes szeretnék lenni...

5. Boldogok az irgalmas lelkészek, akik nemcsak másokat szólítanak 
fel adakozásra, hanem tudnak adni is, akik nemcsak hirdetik az irgal
mat, hanem élnek belőle és gyakorolják. Az irgalmas ember a kegyet
len ellentéte: megértő, szolidáris, kész bocsánatra is. A  mi irgalmunk 
sohasem kiváltó oka vagy létrehozója, hanem jele és következménye 
Isten irgalmának. Ha megsejtettünk és megéltünk valamit Isten irgal
mából, úgy tovább is kell ezt adnunk. Az irgalmasság mint mentalitás 
több, mint időnkénti jótékonykodás. Az irgalmas ember, mint egykor 
a példázatbeli samaritánus szívére és vállára is veszi a másik ember 
terhét, sőt magát a másik embert is.

6. Boldogok a tisztaszívű lelkészek, ők Istent látó emberek. Nem 
mint a gyermekek, hanem mint Jézus, a felnőtt Jézus is tisztaszívű volt. 
Nemcsak tiszta kézről, a higiéne megtartásáról, rituális tisztaságról, 
hanem egy nagyobb megtisztulásról van itt szó (Jn 13-ban Jézus szol
gálatának elfogadása ez). A  szív az egész ember, a személyiség, nem 
csupán a romantikusan felfogott érzelmi központ. A  korabeli zsidók 
a legapróbb részletekig kidolgozták a tisztátalansági törvényeket, mégis 
Jézus — aki tudta, hogy mi van az ember szívében — nem elégedett 
meg a mosdási előírásokkal. Tiszta szívet akart. Istent látni ősi vágy — 
nagyszerű ígéret. Teljesülhet. Aki egész szívvel látja Jézust (jól látni 
csak a szívünkkel lehet, mondja a Kishercegnek a róka), az látja 
az Atyát. Dávid imája, a Nátánnal történt kínos találkozás után, 
a mi imádságunk is lehet: Tiszta szívet teremts bennem oh Isten .. .  
s Jézus boldog mondása ehhez az ígéret.

7. Boldogok a békességszerző lelkészek, ők Isten gyermekei. Amiről 
itt beszél Jézus az több, mint igyekezet a békességre (Károli), több 
mint békességre készséges emberek (Friedfertigen Luther fordításában), 
több, mint a Vulgata szava: pacifici. Az eredeti szó aktivitást jelent.
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Ez a vers évi igénk (1983), remélhetően nem csupán az év első napjai
ban jelentett valamit. Jézus akarja, hogy aktív munkálói legyünk 
a békének. Az istenfiúság, istengyermekség császári titulus volt — ma 
lehet az egész keresztyén népé. Nem kapcsolatromboló, rágalmazó és 
fúró lelkészek, hanem békemunkálók kellenek a Magyarországi Evangé
likus Egyházban is.

8. Boldogok, akik Krisztusért Krisztus sorsát is vállalják. Az egy
ház történetében bármikor jöhet idő, amikor ez a boldogmondás aktuá
lissá válhat, mint a reformátorok idejében (Kálvin szívesen idézte ezt 
a verset), vagy a magyar gályarabok idejében. A  tanítványok nem ke
resik a keresztet, hanem vállalják, iha adatik, nem szenvelegnek saját 
mártírságuk tudatában, hanem természetesnek veszik sorsközösségüket 
Urukkal.

Boldog lelkészek. Szép álom? Nem! Valóság. Nem reménytelen 
a boldogság lelkészeknek. Jézus a reménytelenek reménysége. — A  He
gyibeszédre úgy tekintek mindig, mint a jézusi bemutatkozó szó ki
bontására egy prédikáció sorozatban. Jézus beköszöntő igehirdetésének 
legősibb summája Mk-ban olvasható: Betelt az idő, egészen közel jött 
az Isten országa, térjetek meg. Amit a Hegyibeszédben mond Jézus, 
az mind belefér ebbe a képletbe. Az idők teljességében, Benne meg
érkezett Isten országa, ez örvendetes valóság — egyben ez ad értelmet 
és lehetőséget a megtérésre. Van hova térni, van kihez térni szegény, 
szomorú, szomjas embereknek. Sőt! A  hegyen beszélő Jézus szava — 
ha valóban az Ö, akinek hisszük — teremtő szó is. Amit ígér meg
adja. Így válhatnak hallgatói, olvasói boldog, megajándékozott, meg
vigasztalt, Istentlátó emberekké, örökösökké, békétmunkáló, meggyő
ződésükért kiálló tanítványokká. Ez a teremtő szó lelkészekre is ér
vényes.

Nincs reménytelen eset közöttünk — egy sincs! Krisztusban a re
ményteleneknek reménységük van. Csendben Isten előtt így bátorod
hatunk reménységre a Hegyibeszéd boldogmondásain meditálva.

Dr. Hafenscher Károly

Hibaigazítás

A Lelkipásztor 1982 decemberi számában a Tartalomjegyzék „Az 
igehirdető műhelye” rovatában a helyes szöveg: Újév (Ittzés János). 

A  737. oldalon Ittzés Gábor helyett Ittzés János olvasandó.

Szerkesztő
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Tanulmányok
l

Időszerű evangélikus öntudatért

Miért vagyunk evangélikusok ma is?
i .

1. Evangélikusok vagyunk, mert nem a 19. század második felében, 
hanem a 20. században élünk.

Századunk történelme annyi hajmeresztő esztelenséget és képtelen
séget produkált, hogy az értelem számára szinte kizárt dolog a törté
nelmet irányító, élő Istenben hinni.

Ezzel a megállapítással máris Luthernél, s az ő felismerésénél va
gyunk: „Hiszem, hogy saját értelmemmel és erőmmel nem tudnék Jé
zus Krisztusban, az én Uramban hinni, hanem a Szentlélek hívott el 
engem ..."

A  hit nem valami személyes meggyőződés, vagy ítélőképesség ered
ménye csupán. Amikor kimondom: „egyedül hit által” , akkor tudom 
azt is, a hit egyedüli létrehívója és ajándékozója az élő Isten és senki 
más. 

„A  hit az Úr Krisztus dolga” , — vallja Luther Katájának írt 
levelében, — „aki a jászolban! fékszik és a szűz kebelén pihen, — s ül 
a mindenható Atyaisten jobbján”.

„Az nem érdekel engem, hogyan teremti Krisztus a hitet” mondja 
Luther. Ezzel a kijelentésével megsemmisíti az értelem lázadását, 
amely az Isten ellen lázad.

Ma is megkérdezzük, hogyan teremti és hívja létre Isten a hitet? — 
A  fejlődéstan ismeretében — és a racionális gondolkodás korában 
Luther ma is azt mondaná: „Isten dolga az, hogy Ő hogyan cselek
szik.”

Biztos, hogy erre az lenne az ellenvetésünk: Igen, egy egészen más 
világképet ismerő korban élt, s hite gyermeki hit volt. De mi?! Ma 
sem feledhetjük: Senki nem mehet be Isten királyságába, aki nem 
gyermeki hittel hallja meg Krisztus hívását.

Nagykorú keresztyéneknek valljuk magunkat. Jó lenne, ha meg
közelítőleg is olyan „nagykorú keresztyének” lennénk, mint Luther volt 
a maga korában. Mert semmi esetre sem tartozhat a keresztyének nagy
korúságához az, hogy Istennek előírásokat szabjanak, — ahogyan ezt 
mi szeretnénk gyakran tenni.

2. Evangélikusok vagyunk, mert hisszük, hogy az élő Isten terem
tett minket, s Jézus Krisztus által minket bűnösöket gyermekeivé 
fogadott.

Egy olyan Isten, aki — ahogyan Luther mondja, — csak annyit 
jelentene, hogy „kakukk, kakukk” , a huszadik század végén senkinek 
sem jelentene semmit.

A  modern ember halottnak mondja az Istent, mert azt gondolja,

133



hogy felfedezte a mérhetetlen és végtelen világmindenséget, s ott az 
Isten otthontalanná lett. — Mennyi mindent fog még felfedezni az 
ember, ami a mai Ismeretének ellene mond majd!

Evangélikusok vagyunk, mert Luther Márton a kolostorcellájában, 
valójában saját testében és életében az evangélium által győzött a ni
hilizmus felett, amelynek rabságába olyan gyakran esik korunk em
bere is.

Éspedig nem mint a nihilizmus ellensége győzött a nihilizmus fe
lett, hanem mint aki maga is nihilista volt.

Ez a kijelentés talán provokatívnak hangzik és széttöri azt a szép 
Luther-képet, amelyet négyszázötven év alatt olyan szépen és nagy 
szorgalommal összeraktunk.

Amikor ő félelmetesen tapasztalta meg a kétségbeejtő távollétet 
Istentől, s a kétségbeesés kerítette hatalmába, — akkor döntötte szét 
a nihilizmus világképét. Akkor talált rá a szerető, irgalmas Istenre!

Valami megdöbbentő, hogy Luthernek ezt a csaknem extrém modern
ségét nem Ismerjük fel! Pedig az korunk nihilizmusa ellen is segít
séget adna.

Luther elénk tárja az 'Istentől elhagyatottság pokoli kínját élő em
bert, amilyen a halálosan megkeseredett, öngyilkosság gondolatával 
foglalkozó, szomorú, megrémült, örömöt és békességet vesztett ember, — 
aki előtt minden amire ezt lehet mondani: szenvedés,  örömtelenség, 
békételenség, örökkévalónak tűnik.

Ott, ahol az ember a kilátástalanság és reménytelenség sötétségét 
látja csak, — úgy, ahogyan Luther a kolostorcella félelmetes magá
nyában, — ott ragyog fel Isten reményt adó, megörvendeztető fényes
sége. A  halálban iaz éleit!
» Kierkegaard írta naplójában: „Vissza a kolostorhoz, ahonnan Luther 
kitört, ez a feladata a mai keresztyéneknek.”

Vissza és nem előre? >— kérdeznénk. A  modernség mindig előbbre- 
lépést jelent. Itt a „vissza” , az Isten igéjéhez és szeretetéhez való visz- 
szatérést jelenti.

Evangélikusok vagyunk és hisszük, hogy Isten teremtett minket 
minden teremtménnyel együtt. így, Ádám paradicsomból kiűzött átko
zott gyermekeiként is Isten gyermekei vagyunk. Leitzkaunak írja 
Luther: „Luther, Márton, ágostonos barát, Ádám átkozott fia, be kell, 
hogy valljam neked, hogy életem nap mint nap közelebb kerül a po
kolhoz, mert napról napra rosszabb és nyomorultabb leszek” . Korunk 
nagy művésze Barlach állította és hangoztatta „az ember hibás alko
tás”, — akit Isten újra és újra elbukni enged.

Valami figyelmeztető jel az is, hogy korunk nagyszerű természet- 
tudományos felfedezése is hasonló eredményre jutott. Korunk tudósa 
azt vallja: Az ember rosszul alkotott lény, különösen is képtelen a 
jövő fejlődése követelményeinek megfelelni.

Az ember nem hibás alkotás! önmagát rontotta el . Dr. Schomerus 
írja: „Az ember az egyetlen lény ezen a földön, aki önmagát rontotta 
el. És ez több, mintha azt mondjuk: hibás alkotás az ember. Mert 
önmagát elrontani és tönkre tenni azt jelenti: elzárkózik az Istentől 
neki szánt és ajándékozott gazdagság elől és ezzel megszegényíti és 
megsemmisíti önmagát, megüresedik és ezáltal a megsemmisülésnek 
nyit utat. M i modern emberek éppen ezt nem ismernénk fe l? !”

Evangélikusok vagyunk, akik Lutherrel együtt, Ádám átkozott fia i
ként ma is meghallhatjuk azt, amit Luthernek írt gyóntatója: „Bolond 
vagy Márton! Nem Isten haragszik rád, hanem te haragszol az Istenre!”
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Luther 1539-ben elmondott igehirdetésében mondta: „Nincs olyan 
ember, aki elképzelhetné és elbeszélhetné, ahogyan Ádám akkor szen
vedett, amikor Isten megkérdezte: Ádám hol vagy?”

Franz Kafka írja: „Mikor Luther Ádámot saját poklához vissza
vezette, korunk emberének is igen nagy szolgálatot tett” .

Luther tudta, hogy Ádám és Ádám átkozott(fiai számára nincs más 
reménység, mint az új Ádám, az élő Jézus Krisztus.

Kétségeink és hitünk krízisei közben is Isten áll előttünk, aki Te
remtőnk, Atyánk és Megváltónk, akinek a szeretetéből nem eshetünk ki.

Sajnos, mi nem éljük át Ádám vagy Luther katasztrófáját egzisz
tenciálisan. A  bűnt nem érezzük úgy bűnnek, ahogyan Ádám vagy 
Luther. Ezért a bűnbocsánatra sem vágyódunk olyan kibeszélhetetle- 
nül, mint ők.

Pedig Ádám és Luther katasztrófája nélkül nincs igazi evangélikus 
gyülekezet és egyház. Mert nem élhetünk megtérés és bűnbocsánat 
nélkül sem. 

3. Evangélikusok vagyunk, mert Isten teremtett világában az Ő 
munkatársainak tudjuk magunkat.

Isten a föld művelését az emberre bízta. Arra az emberre, aki 
Istentől kapott értelmével képes széppé, virágzóvá tenni földünket, vagy 
pusztulásba, káoszba dönteni azt.

A  teremtő Isten lehetőséget adott a mindenkori modern embernek, 
hogy válassza az életet vagy a halált.

Az emberiség és az egyén korunkban, az atomkorszakban döntés 
előtt áll: Vagy választja az életet, — s akkor dönt a béke mellett, 
vagy választja a halált, s elkezdi a világdráma utolsó felvonását: a 
harmadik világháborút.

Hála Isten béke van! Én mégis szirénák hangját szeretném meg- 
szólaltatni, mert az életet jelentő béke a Második Világháború befeje
zése óta soha nem volt olyan nagy veszélyben, mint napjainkban. Még 
nem indultak el az atombombákat szállító gépek, még nem lőtték ki 
az atomtöltetű rakétákat. — Kérdezhetné valaki, miért akkor már most 
szirénáztatni?! — Mert ha már a rakétákat kilövik, ha az atombombák 
gombafelhői a világ bármely részén beborítják az eget, késő lesz 
a veszélyt jelző szirénákat megszólaltatni.

Egy következő háború apokaliptikus képe jelenik meg előttünk. 
Látjuk a kék eget az atombombák füstjétől elfeketedni. Lábunk alatt 
minden centiméternyi föld megsemmisül. Falvaink és városaink az 
egész földön nem egyszer, hanem tízszer elpusztíthatok lennének már 
a felhalmozott atombombákkal! — A  Hirosimára ledobott atombomba 
felhőjét látó pilóta felkiáltása későn hangzott: „Uram Isten mit tet
tünk!”

Éhező gyermekek milliói élnek földünkön, betegek százezrei, akiket 
kenyérrel kellene táplálni, az életnek megmenteni. A  neutron-fegyverek
re, középhatósugarú atomrakétákra fordított pénzből ezeknek kenyeret 
és gyógyszert lehetne készíteni!

Az egyház feladata ma az, hogy a bizalom megteremtésén munkál
kodjék népek, társadalmak, emberek között.

Sajnos két évezred alatt, hányszor viseltek az emberek „keresztes 
háborúkat” a keresztyénség megmentése érdekében.

Hogy ki az ellenség, ezeknél a háborúknál nem egyszer „keresz
tyén szempontból”  állapították meg: zsidók és pogányok, eretnekek és 
afrikaiak, szabadgondolkodók, ateisták és kommunisták szerepeltek 
vagy szerepelnek az „ellenség” kategóriájában. Jézus összetört minden
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ellenség-képet. Jézus az egy vérből teremtett embert Isten szeretett 
gyermekeként ismertette meg velünk!

Újabb középhatósugarú rakéták telepítése Nyugat-európában, nuk
leáris atombombák gyártása, az 59. elnöki utasítás, amelyben Reagen 
elnök egy lokális atomháborút lehetségesnek tart, — „természetesen 
Európában”, — az életünket és otthonainkat, templomainkat veszé
lyeztetik.

Veszélyben a béke, veszélyben az élet! Isten arra kötelezi ma né
pét, hogy munkálkodjunk és imádkozzunk a létet megsemmisítő háború 
ellen.

Gyülekezeteinkben, keresztyének között vannak, akik azt vallják: 
Ha minden ember megbékél Istennel, nem lesz többé háború a földön. 
Ezért egyedül az egyház képes arra, hogy igazi békét munkáljon. Ezért 
az egyház egyedüli feladata az, hogy az igehirdetés, evangélizáció és 
misszió által azon munkálkodjon, hogy minden ember Istennel békéljen 
meg. Ha ez megtörténik, akkor megválásul közöttünk Isten királysága, 
s ebben nem lesz többé háború.

Mások úgy vélekednek: Az Istennel való békesség valami alapvető
en más, mint az emberek, népek és nemzetek közötti béke. Az valami 
belső lelki békesség. Ez Isten és az emberi léleik között jön létre. A 
lelki békesség szempontjából pedig nem fontos az, hogy béke van, vagy 
háború dúl. A  lelki békességet a bombák sivítása és a halál kínja közben 
is meg lehet őrizni.

Akik így beszélnek, azok nem ismerik Isten akaratát, s nem ér
tették meg sem az Ötestamentum „salóm” , sem az Újtestamentum 
„eiréné” jelentését.

Az atomkorban első ízben minden józanul gondolkodó ember előtt 
világos, hogy minden háborús konfliktust meg kell akadályozni, ha az 
emberiség tovább akar élni.

Hazug, álszent és teológiailag megalapozatlan itt Isten igéjét citálni, 
hogy „háborúk mindig voltak és lesznek” .

Ma elkezdhet valaki egy háborút, de nincs olyan hatalom, amely 
ennek úgy vetne véget, hogy utána békés élet következne. Egy atom
háború után béke lesz, a temető békéje, mert a lakhatatlanná váló 
föld többé nem lesz gyermekek és emberek kacagásától és zajától 
hangos.

A  Második Világháború egyértelműen megmutatta, hogy az egyház 
nem vonulhat valamilyen szakrális területre vissza az élet kérdései 
elől. Magunkra kell vállalni korunk döntő társadalmi, politikai, gazda
sági kérdéseit is. Isten előtti felelősséggel. „Amikor békéről beszélünk, 
nem elég csak a háború tüzét eloltani. Szólnunk kell azokról a poli
tikai és társadalmi struktúrákról is, ahol a szegénység, kizsákmányolás, 
embertelenség miatt az emberek nem élhetnek békességben.” (H. Reiss)

„A  keresztyén szolgálat és a keresztyén gyülekezet néma kutya 
lenne, ha az uralkodó erőszak kiszolgálója lenne, ha behunyná szemét 
mindazon rossz előtt, amelynek szociális gyökerei vannak” (D. Bon- 
hoeffer)

Az egyház nem adhatja fel politikai felelősségét Isten teremtett 
világában. Kire gondolunk, amikor az „egyház politikai felelősségét” 
emlegetjük? A  püspökök, felügyelők, gyülekezeti tagok joga és köte
lessége Isten előtti felelősséggel a politikai felelősség gyakorlása!

Az egyház nem veheti magára azt a felelősséget, amit az állam
férfiak és politikusok hordoznak. Imádságaikkal lés munkájukkal támo
gatniuk kell azok munkáját.
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Mert az életről van szó, a béke és a felelős szeretet cselekedete 
embertársainkért, szervesen összetartoznak.

A  béke és a szeretet szoros kapcsolatban állnak egymással. Mert a 
szeretet figyelmes, megértő és az életet munkálja. A  szeretet késztet 
arra, hogy hallgassunk egymásra. Hallgatni a másikra azt jelenti; 
Nem csak magunkkal vagyunk elfoglalva. Bízunk abban, hogy őszinte 
jóakarattal hallgat ránk a másik is.

A  szeretetlenség képtelenné tesz a párbeszédre. A  szeretetlenség 
önmagunkban! is békételenséget szül. A  szeretet az ellenség szeretetét 
is magába foglalja.

4. Evangélikusok vagyunk, mert Krisztus testének, egyházának va
gyunk tagjai. Azoknak a közösségéhez tartozunk, akik mint Krisztus 
nyája a Pásztor Jézus szavára hallgatnak.

Hogyan is méz ki ma Krisztus egyháza? Az optimisták azt állítják, 
semmi gond nincs az egyházban! A  templomokban emberek ülnek, az 
önkéntes hozzájárulást megfizetik, keresztelünk, esketünk, temetünk. 
Gyülekezeteink általában azt lehet mondani, a népegyházi keretek kö
zött élnek.

Mások lemondóan állapítják meg: A  tradicionális keretek között 
élő híveink is keresztyénietlenül élnek. Vallásosok, igazi Krisztus-hit 
nélkül. Egyre többen idegenednek el az egyháztól. — Világjelenség 
ez, — mondogatják. — Híveink nem is tudják igazán mit jelent 
a keresztség, vagy az úrvacsora. Belsőleg megerőtelenedett a keresz- 
tyénség.

Keresztelünk. A  szülők, keresztszülők, rokonság nagy csapata áll 
az oltár előtt. Gyakran olyan emberek, akiket évtizedek óta nem lát
tunk a templomban. Közömbösök. A  gyermeküket azonban megke- 
reszteltetik.

A  lelkész elvégzi a szolgálatot. A  gyermek Krisztus testének tagja 
lesz. Krisztus megváltott gyermeke. De mi ment végbe szülők, kereszt- 
szülők szívében? Akik hallották, hogy gyermekük Krisztus megváltott 
gyermeke. Akik kötelezték magukat, hogy gyermeküket keresztyén hit
ben fogják nevelni és neveltetni.

Nagyon gyakran semmi nem ment végbe szívükben! Mert a ke
resztelő után hozzák a pálinkás üveget és a boroskancsót, hogy „igazán 
megünnepeljék” a gyermekek keresztelését. Az ígéretről egészen meg 
is feledkeznek. Talán amikor konfirmandus korba lép a gyermek gon
dolnak rá újra, — vagy akkor sem.

Vannak, akik azt állítják, az egyház elvesztette híveinek többségét. 
Nem, nem vesztettük él őket. Az az igazság, hogy mindig is csak névleg 
tartoztak Krisztus egyházához. Megkereszteltük, megkonfirmáltuk, es
kettük és eltemettük őket. Mert Krisztus egyházához azok tartoznak, 
akik hallgatják a Pásztor szavát és követik őt! Elveszíteni azt lehet, 
ami már a mienk volt. Gyülekezeteinkben élők nagy többsége még nem 
is találkozott az élő Jézussal, akit hitével, szerethet és követhet.

Akik elidegenedtek az egyháztól, nagyon gyakran önmagukkal, a 
lelkésszel, gyülekezeti tagokkal, saját maguk alkotta vallással, de nem 
az élő Istennel kerültek konfliktusba.

Az egyház feladata, hogy Istenhez hívjon minden embert, mert 
Isten minden embert szeretettel magához vár. Az evangéliumot kell 
az egyháznak emberekhez közel vinni. Ez az evangélium teremt fiakat. 
Indít el keresztyéneket a szolgáló életbe.

Az egyházat, gyülekezetei állandóan építeni kell Isten igéjével. 
Hol is van az egyház, a gyülekezet? Ahol új élet van. Ez nem egyenlő
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azzal a gyülekezettel, amelyik vasárnaponként a templomban van. 
A  templomi gyülekezet néha nem más mint publikum, közönség és nem 
közösség. Közönség, amelyik szónoklatra, beszédre vár és nem Isten 
igéjére.

Gyülekezet mindig Istennek a történelemben végzett munkája nyo
mán jön létre. Isten ajándéka az. Isten kegyelme tartja fenn és élteti 
napról napra.

A  történelemben munkálkodó élő Jézus szólít meg ma is embere
ket. Jézus megkeresi az egyháztól elidegenedetteket, a peremre szorul
takat — velünk, vagy nélkülünk! Itt lesz nyilvánvaló, hogy korunk 
elvilágiasodott emberének a Krisztusban adott üdvösséget, az élet és 
szolgálat útját képesek vagyunk-e felmutatni. Nem az életről szóló igé
vel, hanem az éltető, új életet teremtő igével vagyunk adósai kortár
sainknak.

A gyülekezet ellentéte a tömegnek. Ott mindenkit a felelős szeretet 
kell, hogy áthasson. A  gyülekezet egy épület, ahol egyik tagot, mint 
az épületben a téglákat, szorosan egymáshoz fűzi Krisztus szeretete.

A  gyülekezet ahol élünk, szolgálunk, lelkészek, presbitereik, gyüle
kezeti tagok vagyunk a mi gyülekezetünk. Nekünk nem másutt, hanem 
ott adott feladatokat az Isten.

Isten kegyelme az, hogy szerte a világon levő gyülekezetekben, 
evangélikus egyházunk gyülekezeteiben is van egy kisebb vagy nagyobb 
közösség, amely hűségesen hallgat Isten szavára, engedelmeskedik pa
rancsának, drága kincsnek tartja az evangéliumot, Isten igéjét. Temp
lomainkban ott ülnek azok is, akik Isten igéjére, mint az élet ke
nyerére éheznek.

A  felvilágosodás és racionális vallásosság fagyos korszakán keresz
tül napjainkig mindig voltak a gyülekezetekben olyanok, akiket Isten 
Lelke hitre ébresztett és Krisztus után járni megtanított.

Az igehirdetés nyomán munkálkodó Szentlélek közönségből, kíván
csiskodókból, érdeklődőkből, vallásosokból újéletben járókat teremt. 
A  gyülekezetekben végzett igehirdetői, szolgálat, gyülekezeti tagok bi
zonyságtétele nyomain emberek az élő Jézus Krisztusban vetett hitre 
jutnak. Gyülekezeteinket nem hagyta magára az Úr, hanem munkálko
dik ott Szentleikével.

Gyülekezeteink életében megfigyelhető változások mennek végbe, 
ahogyan családok és egyének életében is. Meg kell kérdezni, mi a fel
adata ma a gyülekezetnek. A  gyülekezet az élő ige, ahol az igehirdetés 
hangzik. Az Isten igéje mindig személyes kapcsolatot teremt Isten és 
ember, ember és ember között. Ha a gyülekezet, az egyház Krisztus teste, 
akkor nemcsak Jézus Krisztus szavát mondja tovább, hanem ő maga az 
Ige. „T i Isten levele vagytok, nem tintával írva, hanem: Isten Szentlel
kével.” Ha pedig a gyülekezet Krisztus teste, vagy Istennek élő igéje, 
akkor a gyülekezet nem élhet önmagáért. Tanúskodik arról, hogyan gon
dolkodik Isten a világról, hogyan munkálkodik ábban, mi az Isten aka
rata teremtett világával, s milyen feladatot szánt Isten az ő népének 
ebben a világban.

Pünkösd óta az Istennel való közösség, mint ajándék az egész em
beriségre, minden emberre vonatkozik. A  gyülekezet közösségének Krisz
tusban adott új életformája nyitottságot jelent a világ felé, s munkál
kodást a világért. A  gyülekezet nem egyszerűen egy szervezet, hanem 
organizmus, nyitott rendszer, amelyik képessé teszi arra, hogy környező 
világának kérdéseit féldolgozza és Isten előtti felelősséggel a kérdésekre 
feleletet adjon. Az igehirdetés a gyülekezet tagjait mindig új utak meg-
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tételére teszi alkalmassá. A  megdicsőült Jézus nemcsak a hívők kisebb 
vagy nagyobb csapatának az Ura, hanem a Kozmoszalak is! Aki az egész 
Kozmoszt megújítja. Nem mint kozmokrátor, hanem mint Megváltó. 
Isten a teremtettség megújítását, megváltását a Krisztusban adott meg
békélés által viszi végbe.

5. Evangélikusok vagyunk, mert hitünk és életünk, zsinórmértéke, 
mindennapi olvasmányunk a Szentírás.

Evangélikus keresztyének bibliás keresztyének. Luther eléggé jó teo
lógus volt ahhoz, hogy a Bibilia ellentmondásait kritikusan felismerje, 
de élete és hite mégsem torpant meg ezeknek az ellentmondásoknak fe l
fedezésekor. Azért nem, ment exisztenciális jelentőségű volt számára a 
kegyelmes Istenről szóló kinyilatkoztatás. „A z értelemnek gyötrődnie és 
szenvednie kell,” — vallatta a reformátor.

Luther tudta, hogy a rejtőzködő Isten egyetlen kivételtől eltekintve 
ma is ismeretlen számunkra. Az egyetlen kivétel az, hogy Isten az em
berré lett Krisztusban azt jelentette ki és tette megismerhetővé, ami szá
munkra szükséges és elviselhető.

Isten a Mindenség Ura. Jézus Krisztusban a Mindenség ura fordult 
az embereikhez. Mint a történelem URa gyakran rejtve marad számunk
ra. „Sokmindent tesz az Isten, amit igéjében nem tárt fel előttünk.” 
(Luther M.) Ezért Isten igéje és az Isten, igehirdetés és rejtőzködő Isten 
között különbséget kell tennünk ma is.

Isten az Ó- és Űjtestamentumban közölte velünk akaratát, szólt hoz
zánk. Szól hozzánk ma is. Meg kell tanulnunk a telefondrót túlsó olda
lán beszélő Istent meghallani és meghallgatni. A  bibliaolvasó embernek 
minden alkalommal alázatos szívvel kell könyörögni: Szólj Uram, mert 
hallja a Te szolgád.

„Minden támadás, amelyik a Szentírás ellen irányult, egy istente
lenné lett teológiának romlott és mérges gyümölcse, amelyik nem akarja 
többé Isten szavát hallani, hanem csak a „telefonkészüléket” kritizálja.” 
(W. Busch)

A Szentírás feltárja az ember bűnét és megmutatja Isten irgalmas
ságát. Mi a bűn? A z ember hátat fordít Istennek és a felebarátnak. Min
dig dicsőbbé, nagyabbá akar lenni. A  Szentírás nem embereknek vagy 
népeknek dicsőítését és magasztalását szolgálja. Egyedül Isten nevének 
szerez dicsőséget.

Erkölcstelen könyv az Ótestamentum, — mondogatják. Gondolni kell 
Noéra. A házasságtörő, hazug, gyilkos Dávidra, a vérfertőzés bűnében 
fetrengő Lót-leányokra, a parázna feleséget vevő prófétára.

A  Szentírás nem mutat be gonoszabb világot, mint amilyent a való
ságos ember formált — egészen napjainkig. — Társadalmi ellentét, fa ji 
gyűlölet, felelősség megtagadása, népirtás . ..  stb.

Lerészegedett emberek, ma sem tudják mit tesznek. Nem teszik fia
talok gúny és nevetség tárgyává ma is az édesanyákat és édesapákat? 
— ahogyan Noé gyermekei tették?

Nincs egyetlen bűn említve a Szentírásban, ami napjainkban elő ne 
fordulna.

Miért beszél a bűnről a Szentírás? Hogy feltárja az emberi élet iga
zi valóságát. Jónak mutatjuk magunkat, pedig szívünk tele van önzéssel, 
irigységgel. Mást mutatunk, miint amik vagyunk.

Megváltásra szoruló bűnösök vagyunk mindannyian.
A Szentírás megmutatja, hogyan cselekszik Isten teremtett világá

val, az emberrel. A  Szentírás bátorítja az embert, aki a bűnnel szembeni 
tehetetlenségét ha komolyan veszi, csak kétségbe eshet. Mi a vigasztaló?
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Az, hogy Dávidot minden bűne ellenére szerette az Isten. Isten kegyel
méről és hatalmáról beszél az a tény, hogy ilyen nyomorult embereket 
is felhasznál tervének végrehajtásában.

Isten elítéli a bűnt. Isten nem az öreg, jóságos nagyapa, ahogyan 
néhányan őt ábrázolják. Nem is a természet-kompjúterének gombjait 
nyomogató technikus. Isten az ítélet Istene. Amikor mi Istenről beszé
lünk, nem valami élettelen, néma bálvány áll előttünk, akiről végnélkül 
vitatkozni lehet. Az élő Isten döntés elé állít: Vagy engedemesen 
meghajtjuk térdünket a Hatalmas előtt, vagy harcot indítunk ellene. 
Ez lehet passzív harc is: nemtörődömség, közöny, elzárkózás, mene
külés előle.

A  Szentírás az élő Istenről tanúskodik. Sokan azt bizonygatják, az 
Ótestamentum istene a rettenetes Isten. Az Űj testamentum istene a 
szerető Isten. Az Ó- és Űjtestamentum istene egy és ugyanaz. Jézus 
Krisztus Atyja. Aki rettenetes és irgalmas. ítélő és megkegyelmező. 
Ennek az Istennek tetszett, hogy az elveszett bűnös világban egy 
népet választ ki népéül. Ezen a népen keresztül mutatja meg ítéletes 
szeretetét, megmentő ítéletét, hosszútűrését és megváltó jóságát. Isten 
köt szövetséget népével. Azzal a néppel, amelyik számtalanszor meg
szegi ezt a szövetséget. Hűtelenné lesz. Isten int, fedd, büntet, de nem 
mond le népéről. Végül Fiát adja. Akit a kereszten megölnek. Ezzel 
a szövetség teljesen széttört.

Isten azonban a választott népnek sem engedi meg, hogy üdvözítő 
tervét meghiúsítsa! Elveti Izraelt, de nem örökre, Üj népet választ! 
Ez már nincs egy nemzethez sem kötve. Az új választott nép minden 
népből adódik. Aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten választott népé
nek tagja lesz. Rájuk vonatkozik Isten minden ígérete.

Jézus Krisztusban megmutatott isteni szeretet bocsánatról és en- 
gesztelésről beszél. A  Szentírás Isten levele hozzánk. Az Atya hazahívó, 
hazaváró levele.

A  reformáció népe számára a Szentírás a bevehetetlen erődítmény, 
ahonnan vívta és vívja  harcát az evangélium igazságáért. „A  lelki
ismeretem Isten igéjének a foglya,” vallja Luther. Isten egyedül a 
Szentírásban nyilatkoztatta ki magát. — Ez nem elég, Istennek más 
kijelentése is van, vallják római katolikus testvéreink. A  Szentírás 
mellé teszik azzal egyenértékűként az egyházi tradíciót, zsinati hatá
rozatokat. — Alig néhány évtizede, hogy a római katolikus egyház 
Mária mennybemenetelét hirdette ki. — Ha katolikus testvéreinknek 
megemlítjük, hogy erről a Szentírás semmit nem tud, azonnal azt 
a választ kapjuk: az egyházi tradíció erről már régen tanúskodott.

A  reformátori egyházak területén is, az ún. karizmatikus csoportok 
egy része, valamint rajongók csoportjai azon fáradoznak, hogy sze
mélyes kinyilatkoztatásaikat, a nyelveken szólás következtében elő
állott kijelentéseiket a Szentírással egyenértékű kinyilatkoztatássá te
gyék. Azzal érvelnek: A  „gyermekkorban levő” keresztyéneknek ele
gendő volt a Szentírás, de a „nagykorú keresztyénieknek Isten új kinyi
latkoztatásokat ad.

A  Szentírásban foglalt isteni kinyilatkoztatás elég a hit és élet 
számára. Isten nem ad a Jézus Krisztusban adott kijelentésen túl más 
kinyilatkoztatást a modern embernek sem. Aki a Szentírásban foglalt 
isteni kinyilatkoztatáshoz valamit hozzá akar tenni, vagy abból elvenni, 
Isten ítéletét vonja magára.

Emlékezzünk, Marcion már a II. sz.-ban a páli leveleket akarta 
elhagyni. Szektát alapított a megcsonkított Szentírás alapján.
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Nem feledhetjük, hogy a nácik korunkban kísérelték meg eltá
volítani a Szentírásból mindazt, ami a zsidókra vonatkozott. Az egész 
Ótestamentumot elhagyták, a páli leveleket kivágták, alig maradt más 
a Szentírásból, mint a felhígított Hegyi Beszéd. Az akkori német bi
rodalmi püspök így jelentette meg a Biblia torzóját.

Akik entmitológizálni akarták a Szentírást, elvetettek mindent, amit 
az ész és értelem elviselhetetlennek tartott. Jézus szűztől születését, 
istenfiúságát, feltámadását, a démonikus hatalmakat, a Szentlelket is. 
Isten kinyilatkoztatását a modern gondolkodáshoz akarták szabni.

Késégtelen, hogy vannak olyan helyei a Szentírásnak, amely át- 
hatolhatatlannak látszó bozótként áll előttünk. Ez azonban vaksi sze
münk és nem a Biblia hiányossága. „Nincs a Szentírásnak egyetlen 
olyan helye sem, amelyen keresztül Urunk ne tudna szólni hozzánk, 
amikor Ő akar.” (W. Busch)

Sokan félnek, hogy az Ige sziklaszilárd várát modern teológusok 
szétrombolják, vagy ahhoz hozzáépítenek. Félelem és pánik ül meg 
keresztyéneket. Azt gondolják meg kell védeni a Szentírásban foglalt 
isteni kinyilatkoztatást. Újra megelevenedik a verbális inspirációról 
szóló tanítás. Az „újfundamentalisták” az ige várának falait akarják 
tanításukkal támogatni.

„Az Ige kőszálként megáll” . Nincs szükség arra, hogy a Biblia 
tekintélyét valami emberi tannal akarjuk megvédeni. Az evangélium 
hatalom. A  Feltámadott ereje munkálkodik rajta keresztül. A  Feltá
madott általa győzi még a világot. (Zsid 1,12)

A  Szentírás utat mutat az élethez. Feltárja a bűnt, s a kereszten 
velünk megbékélő Istenhez vezet. Megmutatja Isten tervét a világgal, 
az emberrel. Vigasztal a szenvedésben, reménységet ad a halálban. 
Eltet a jelenvalóságban és megtart az örökkévalóságra.

Dr. Nagy István

Mire tanít ma Luther?

Luther az egyházról és a gyülekezetről
Korunk keresztyénségét két irányból is szorongatja a közösség kér

dése. „Belülről” : gyülekezeteink életének mindennapos gondjai, az egy
ház életformaváltásának megrázkódtatásai, s az ökumenikus mozgalom 
együtt sürgetik a megnyugtató felelet keresését és megtalálását: mint 
egyház és gyülekezet tudunk-e az lenni, aminek lennünk kell, Krisztus 
tanítványainak testvéri közössége. „Kívülről” pedig a közösség válság
ba jutott emberiség kihívásaként hangzik Isten népe felé a kérdés: tud
tok-e segíteni ennek az alapvető gondunknak a megoldásában.

Amikor most — Luther születésének 500. évfordulója kapcsán — 
a reformátor egyházra és gyülekezetre vonatkozó gondolataira, mon
danivalójára figyelünk, abban a reményben tesszük ezt, hogy Luther 
tanításának csak rövid áttekintése is segítheti és gazdagíthatja egyház- 
látásunkat. Az önmaga létét és küldetését jobban megértő egyház pe
dig jobban segíthet a világ közösség-ínségének enyhítésében is.

141



Luther nevét, az egyházat és a reformációt együtt említve, egy meg
lehetősen közkeletű és gyakori félreértéssel találkozhatunk. Elöljáróban 
ezt kell eloszlatnunk. Nevezetesen azt a félreértést, amely szerint a re
formáció elsősorban és alapvetően Luther személyes vallásos élményé
ből született volna. Amennyire bizonyos, hogy Luther személyes kér
dése (Hogyan találok kegyelmes Istent?), s annak megoldásáért vívott 
sok belső küzdelme ott van a reformáció megindulásának gyökerénél 
vagy hátterében, annyira világos az is, hogy a reformáció maga Luther
nak az egyházért és annak tagjaiért érzett felelősségéből született. A  95 
tétel, s annak keletkezési körülményei jól mutatják ezt. Tehát nem egy 
ember — még oly fontos — magánügye, hanem az egyház egészét vagy 
legalábbis jelentős részét érintő közügy révén indult el a reformáció. S 
ezt az alapvető vonását később is mindig megőrizte. Lutherról magá
ról pedig egy bizonyos értelemben teljes joggal mondható ed, hogy re
formátorrá az egyházért érzett felelősség, s ami lényegében ugyanezt 
jelenti: az Isten igéjével szembeni elkötelezettsége tette. Ezért, amikor 
a „Luther az egyházról és a gyülekezetről” témával foglalkozunk, tud
nunk kell, hogy itt Luther teológiájának nem valami periférikus szele
tével, hanem nagyon is hangsúlyos területével van dolgunk.

Áttekintésünkben első helyre azok a gondolatok kívánkoznak, ame
lyekben a reformátor definíció-szerűen szól az egyházról. Még akkor is, 
ha megfigyelhető, hogy Luther számára nem egyszerűen az egyház fo
galmának meghatározása, hanem ennek a meghatározásnak tartalmi és 
gyakorlati kifejtése jelenti a fő feladatot, ahol és amikor az egyházról 
beszél.

„ . . .  hál’ Isten egy 7 éves gyerek is tudja, mi az egyház, tudniillik 
a szent hívők és a juhok, ákik- pásztoruk hangját hallják"; azért imád
koznak így ia gyermekek: Hiszek egy szent keresztyén egyházat". Ez a 
szentség (pedig) . . .  Isten igéjében és az igaz bitben (van).” (1) — mond
ja a Smalkaldi cikkekben. A  zsinatokról és az egyházról szóló iratában 
bővebben ugyan, de lényegében hasonló szellemben ír, mikor az egy
ház definíciójáról van szó: „ . . .  ezúttal az egyszerű gyermeki hitvallás
hoz, a hiszekegyhez akarjuk magunkat tartani, amely azt mondja: Hi
szek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházban, a szentek közössé
gében. A  hit itt világosan megmagyarázza, mi az egyház. Tudniillik a 
szenteknek közössége, vagyis oly emberek csoportja, vagy gyülekezete, 
akik keresztyének és szentek. . . ” Ez pedig, ti. „ . . .  a keresztyénség vala
mi különös, választott nép és a neve nem pusztán csak Eclesia, egyház; 
hanem Sancta, Catholicá, Christiana, vagyis keresztyén szent nép, amely 
hisz a Krisztusban, ahonnan a keresztyén neve (származik), és amely
ben él a Szentlélek, mely naponta megszenteli, mégpedig nemcsak a bű
nöknek bocsánatával, amelyet neki Krisztus szerzett, hanem a bűnöktől 
való elfordulással, megtisztulással, amitől a szent nép nevet kapják.” 
(2) Ugyanitt még tömörebben mondja: az egyház „az Ótestamentum 
szavai szerint: az Istennek népe. És ha a gyermeki hitvallásban ezeket 
a szavakat használták volna, hogy ,keresztyén szent nép’, akkor minden 
bajt el lehetett volna kerülni, mely a vak és homályos egyház (Kirche) 
szó miatt elharapódzott” (3).

Azt látjuk tehát, hogy az egyház fogalmának meghatározásával kap
csolatban Luther számára az egyház (Kirche) szó használata (és a 
Nagykátéban, a communio sanotorum kifejezés értelmezése) jelenti csak 
a problémát. Ettől eltekintve a definiálás természetesen adódik a számá
ra. Annál többet vívódik viszont a „szent” és a „szentség” szavakban rejlő 
értelmezési nehézséggel. Különösen a De servo arbitrio-ban foglalkozik
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behatóan ezzel a kérdéssel, éspedig albból a szempontból, hogy vajon 
hogyan és miképp dönthető el, hogy ki a „szent”, és ki nem az. Illetve, 
hogy ki tartozik igazán az egyházhoz, Isten szent népéhez, és ki nem. 
Végiggondolva az egyháztörténetet, sőt Isten népének egész történetét, 
veti fel a kérdést: „K i tudja, vajon a világ egész során, kezdettől fogva, 
nem mindig ilyen volt-e Isten egyházának állapota, hogy egyeseket nép
nek (ti. Isten népének) és szentnek nevezitek, bár egyáltalán nem voltak 
azok, másokat pedig, akik köztük csak mint maradék voltak jelen, nem 
neveztek Isten népének és szentnek . . . ”  (4).

Hogy ennek a bizonytalan (helyzetnek a feloldását, s az abból 
adódó konzekvenciát hogyan találja meg Luther, azt jól mutatja a 
De servo arbitrio következő szakasza: „Nem olyan mindennapos ügy...
,Isten egyháza’, mint maga az ,Isten egyháza név; és ,Isten szentjei’ 
sem találhatók olyan széltében-hosszában, mint az ,Isten szentjei’ 
elnevezés... Ezt nem azért mondom — írja Erasmusnak — , mintha 
tagadnám, hogy az általad emlegetettek szentek és (Isten egyháza vol
nának, hanem mert az, ha valaki tagadná, (hogy ők szentek, nem 
lenne bizonyítható, s azonkívül teljesen bizonytalan maradna; ezért 
aztán ezeknek a szentségéből nem adódik olyan elégségesen megbízható 
támpont, amelyre dogmát építhetünk. Szenteknek nevezem és annak 
is tartom őket. Isten egyházának nevezem őket, és hadd számítsanak 
is annak, de a szeretet, nem pedig a hit mértéke szerint. Azaz a sze
retet alapján, amely csak a legjobbat gondolja mindenkiről, és nem 
gyanakvó, s a felebarátról minden jót elhisz, és eleve elfogad, minden 
megkereszteltet szentnek tart. ..  A  hit ellenben nem nevez szentnek 
senkit, hacsak nem isten ítélete nyilvánítja annak... Ezért, jóllehet 
nekünk mindnyájunknak szentnek kell tartanunk egymást a szeretet 
jogán, a hit jogán mégsem nyilvánítható szentnek senki. . . ” (5)

Ebből a gondolatmenetből viszont közvetlenül adódik két egymással 
is összefüggő konzekvencia. Az egyik, hogy „absoondita est Ecclesia, 
latén t sancti” (6), vagyis, hogy az egyház — Isten népe — a maga igazi 
lényege szerint rejtett valóság. (Itt azonban mindjárt meg kell jegyezni, 
hogy ez a reformátori megállapítás nem egyszerűen azonos azzal 
a vulgáris és felületes megközelítéssel, amely szerint a látható és lát
hatatlan egyház megkülönböztetés és szétválasztás alapelvi és mara
dandó jelentőségű lenne (Luther teológiája számára. Méltán fogalmaz 
így Loewenich: „Főként a Dictata super Fsalterium-ban találjuk a gon
dolatot kifejezve az ismert ellentétekben: carnalis-spiritualis, visi- 
bilis-invisibilis’, s éppen ezek adják ennek a műnek a jellegzetes
ségét. A  ,visibilia-invisibilia séma később eltűnik, az egyház elrej- 
tettségének gondolata azonban megmarad. . . ”  (7) A  látható és látha
tatlan egyház megkülönböztetés egyoldalú és túlzott hangsúlyozása 
Luther egyházfogalmávál kapcsolatban tehát nem annyira a refor
mátor teológiájának megértéséről, mint inkább dualista filozófiai szem
léletről árulkodik.

A  másik következtetés pedig, ami Luther teológiájában az egyház
zal kapcsolatban ugyancsak rendkívül hangsúlyos, hogy ilyenképpen 
az egyház lényegét és konstituáló tényezőjét nem az egyház tagjaiban, 
a szentekben kell látnunk, hanem Isten cselekvésében. Ez pedig — 
ebben az összefüggésben — az (igében és a szentségekben van adva 
a számunkra. „Ahol azt látod, hogy a keresztség, a kenyér és az evan
gélium megvan, o tt — a helytől és az emberektől teljesen eltekintve — 
kétségtelenül ott van az egyház.” (8) Ennek oka és magyarázata pedig 
abban van, hogy — Luther szerint — Krisztus és a Szentlélek egye-
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dűl ezeken az utakon (eszközökön) keresztül jön 'hozzánk. Ugyanis 
„Isten velünk emberekkel nem akar másképp érintkezni, hanem csak 
külső igéje és szentsége által.” (9)

Ehhez azonban mindjárt két kiegészítést kell hozzátennünk. Az első, 
hogy amikor Luther az egyházat teremtő igéről beszél a szentségek 
mellett, akkor elsősorban és hangsúlyosan az evangéliumról szól, 
abban az értelemben, ahogy ő az evangéliumot a törvénytől megkü
lönbözteti, s kieméli annak sajátos funkcióját. Ami persze korántsem 
jelenti azt, hogy Luther szerint a törvénynek nem lenne meg a maga 
jelentős, habár közvetett feladata a Szentlélek egyházat teremtő mun
kájában. De „a törvény feltárja a betegséget, az evangélium az orvos
ságot adja.” (10)

A  másik kiegészítés az ige és a szentségek szerepe, ill. jelentősége 
közötti összefüggésre vonatkozik. Megfigyelhető ugyanis Luthernál, hogy 
általában az igét, közelebbről az evangéliumot kiemelt helyen említi, 
amikor Isten egyházat teremtő munkájáról szól. „ . . .  az ige az első 
és főszentség... ez szüli, tartja, táplálja, erősíti az egyházat, ahogy 
azt Szt. Ágoston is mondja: Ecclesia verbo Dei generátor, alitur, 
niutritur, roboratur.” (11) így  az „evangélium vagy az Isten élőszóval 
prédikált .igéje az egyházat valóban konstituáló ismertetőjegy... Luther 
szerint az. egyház lényege az igében van. Az ige által alapíttatott az 
egyház, és az ige által tartatik meg az örökkévalóságig... Ismeretes, 
hogy Luther korai iratai szerint, de különösen az Augustana szerint 
az ige mellett a szentségeket is konstituáló notae-ként szokták meg
jelölni. Aztán ez maradt a bevett megjelölés az evangélikus egyházban. 
De alapjában véve a szentségek ... az igére vezethetők vissza. Konsti
tutív jellegüket éppen az .igére váló vonatkozásukban kapják.” (12) 
„Tota vita et substantia /Ecclesiae est in verbo dei.” (13) „Nem a hí
vők alkotják tehát az egyház ,szubsztanciáját — mondhatjuk Elért 
szavával, visszakanyarodva kiindulópontunkhoz —, hanem az evan
gélium. Ez az egyház tulajdonképpeni organizáló alapelve, amely 
a hívőket teremti, összegyűjti és személyfölötti egységbe kapcsolja.” (14)

Láthatjuk tehát, hogy a „szent” és a „szentség” oldaláról elérhető 
nagyon is bizonytalan és ingatag egyház-értelmezés hogyan válik 
a lutheri megközelítésben teljesen egyértelmű és határozott egyház
látássá, amelyben a hangsúly világosan és nyomatékosan Isten cselek
vésére és ajándékaira, mindenekelőtt az evangéliumra, s ami ugyan
ezt jelenti, Krisztusra esik.

Ebből az „objektív” alapokon nyugvó egyházfogalomból következik 
Luthernál — az egyház elrejtettsége ellenére — a Krisztus népének 
felismerhetősége, úgy amint azt legrészletesebben A  zsinatokról és az 
egyházról szóló iratában kifejti. Itt az egyház hét isimertetőjeléről be
szél. Ezek között — egész teológiájára jellemző módon — elsőként az 
igét említi. „ . . .  ez az a főszentség, melytől a keresztyéni nép a szent 
nevet kapta.” (15) „Ahol tehát azt látod és hallod, hogy az igét hir
detik, ott ne 'legyen kétséged, ott bizonyára kell, hogy legyen igaz 
Ecclesia sancta catholica, keresztyéni szent nép, 1. Péter 2,9, bárha 
nagyon kevesen is vannak ...  Mert Istennek igéje nem tehet Istennek 
népe nélkül. Viszont Istennek népe nem lehet Isten igéje nélkül.” 816) 
Második és harmadik ismertetőjelként a keresztségről és az úrvacso
ráról szól. Mindkettőnél kiemeli a szentség objektív jellegét, amikor 
hatékonyságukat a kiszolgáltató személyétől függetlennek mondja. Hogy 
ennek az első három ismertetőjelnek Luther szerint különös jelentő
sége van az egyházat illetően, az abból is látható, hogy a harmadik
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után summázva összefoglalja az eddigieket: „ ... alhol az Isten igéje 
vagyon, ott van az egyház is: ahol a keresztség és az .úrvacsora szent
sége vagyon, ott kell Ihogy Istennek népe legyen és megfordítva.” (17)
S csak ezután tér rá a (negyedikre, éspedig a kulcsok hatalmasnak gya
korlására. „Ez Krisztus rendelkezése szerint, Máté 18, 15, 16, abban 
áll, hogy valahol keresztyén ember vétkezik, megbüntettessék, ha meg 
nem javul, megkötöztessék és kitaszíttassék, ha megjavul, felmen
tessék.” (18) S itt is ismétli a visszatérő fordulatot: „ . . . aho l  nincsen 
Istennek (népe, ott (nincsenek a kulcsok, és ahol a kulcsok nincsenek, 
ott nincsen Istennek népe.” (19) „Ötödször azon ismerhető meg külső
legesképpen az egyház, hogy egyházi szolgáikat avat és hív meg, vagyis 
hogy vannak hivatalai, melyekbe embereket állít. Mert az egyháznak 
szüksége van püspökökre, lelkipásztorokra, prédikátorokra, akik nyil
vánosan és egyenként szolgáltatják és adják a négy előbb említett 
szentséget az egyház által és annak nevében, de még inkább Krisz
tusnak rendeléséből. . . ” (20) „Hatodszor a keresztyéni szent nép kül
sőleg megismerhető az imádságon, ahol az Istent nyilvánosan dicsérik 
és néki hálákat adnak.” (21) S hetedikként „az üdvösséges szent kereszt” 
is ismertetőjele az anyaszentegyháznak. Ez pedig a Krisztushoz és az 
Isten igéjéhez való ragaszkodásért, s így a Krisztusért vállalt szen
vedést jelenti. Hogy ezt Luther nem egyszerűen csak megpróbál
tatásként érti, s még csak nem is csupán a keresztyén élet termé
szetes velejárójának tartja, hanem kitüntető ajándékot lát benne, arra 
ilyen mondatai utalnák: „ ... evvel az üdvözítő kereszttel a Szentlélek 
nemcsak megszenteli, hanem boldogítja is népét.” És: „ . . .  ha vala
kit a Krisztusért megátkoznak, szidnak, gyalázinak, sanyargatnak, az 
igenis szentté teszi az embert.” (22)

A keresztről mint az egyház ismertetőjeléről mondottak Luther 
talán legtöbbet vitatott gondolatai a notae ecdesiae összefüggésében. 
Mondanivalójának nyilvánvaló félreértése lenne, ha amögött vala
miféle önsanyargató, hamis mártírkodás szándékát vagy motívumát 
keresnénk. Sokkal inkább arról van szó, amire Loewenich utal (23), 
hogy ti. egyrészt Luther ezt a gondolatot kritikailag állítja szembe 
korának „uralkodó egyház”-koncepciójával (a pápasággal), és az egy
háztörténet kritikai vizsgálatára használja. Másrészt pedig az egyház
zal kapcsolatos teológiai fejtegetései ezen a ponton belekerülnek 
a theologia crucis alapvető összefüggésébe. Az „abscondita est ecclesia” 
korszakos felfedezése — ha szabad ezt a banális kifejezést (használni 
itt '—, nem lenne teljes és nem lenne (igaz sem a „hetedik ismer
tetőjel” , a kereszt nélkül. Mert éppen ezen a ponton kapja meg Lu
ther ekleziológiája a legteljesebb és legmélyebb krisztológiai értelmét. 
Ti. ihogy Krisztusnak — a kereszt evangéliumával teremtett és a ke
reszt evangéliumából élő — népe, az egyház csak „sub cruce tecta” 
létezhet, és járhat Urának nyomában. S éppen ebben a kereszt alá 
rejtettségében lehet Ura életet munkáló szeretetének hordozója ebben 
a világban.

Abból, hogy Luther — mint láttuk — az egyház lényegét nem 
tagjai felől, hanem Isten cselekvése és ajándékai felől ragadja meg, 

a benyomás támadhat, mintha számára teljesen érdektelen lenne 
egyház emberi közösség-volta. Ezzel szemben az az igazság, hogy 

Luther újra meg újra szól az egyház tagjairól is, és tkp. sosem 
teveszti szem elől, hogy az egyház emberek közössége. „ . . .  keresztyéni 
szent népnek e (földön lennie és maradnia kell az időik végezetéig.” 
(24) S ahogy már korábban szóba került: „ ... Istennek igéje nem lehet
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Istennek népe nélkül. . ( 2 5 )  Éppen ezért, amikor Luther egyház
értelmezését próbáljuk áttekinteni, szükséges szólni az egyházról mint 
közösségről is. Az egyház pedig mint közösség elsősorban a gyüleke
zetben van adva. Joggal mondja Althaus: „A z egyház tehát gyüle
kezet, és a gyülekezet communio-t jelent, valódi közösséget.” (26) 
Ez a közösség pedig „azon nyugszik, hogy a hívők Krisztus szeretet
ből fakadó odaadása áltál egy test, ,egy kalács lettek Krisztussal és 
ezáltal egymással lis. Akik az igének hisznek,a Szentlélek által Krisztus 
testébe ,kebeleztettek bele’. Az önmagáért való lét megszűnt, nem 
azért, hogy egymásba való misztikus szétáradássá, hanem hogy a sze
retet által az élet teljes közösségévé vá ljék ... A z  admirabile commer- 
cium, az ,örömteli csere, a ,javak közössége’ Krisztus és az ember 
között egyúttal maradéktalan cserét, feltétlen életközösséget jelent az 
emberek között is. A  test egy életet él. Ez Krisztus szeretetének lé
nyege.” (27)

A  gyülekezet, az egyház így lesz közösség Luther szerint, „az 
isteni, mennyei, a legnemesebb testvériség, minden szentek közössége, 
amelyben mi mindnyájan fiivérek és nővérek vagyunk, olyan közelről, 
hogy annál közelebbit elgondolni sem lehetne. Mert itt egy keresztség, 
egy Krisztus, egy szentség, egy eledel, egy evangélium, egy hit, egy 
Lélek, egy lelki test van, és mindnyájain tagjai egymásnak. Egyetlen 
más testvériség sem ilyen mély és közelii.” (28) „Hiszem, hogy ebben 
a közösségben vagy keresztyénségben minden dolog közös, és minden
kinek a javai a másiké is, és semmi sem csak a sajátja, ezért engem 
és minden egyes hivőt az egész közösség minden imádsága és jó 
cselekedete segít, támogat és erősít, mindenkor, életben és halálban, 

-és így mindenki a másik terhét hordja, amint Szent Pál tanít.” (29)
Az egyháznak ebben a közösségében „Luther a comrnunio három 

fokát különbözteti meg (W. A. 15,499,5 ikk, 21 kk) — mondja Althaus — : 
először a „múlandó javak’, a testi szolgálat o.daszánását az emberek
nek; azután a tanítással, intéssel, imádsággal való szolgálatot; végül 
mint legnagyobbat, a testvér gyengeségének hordozását, a megkegyel- 
mezettek és megoltalmazottak közösségét a bűnösökkel, az egészsége
sekét’ a ,betegekkel’. Itt dobog Luther számára Krisztus szeretetének 
és ezért a keresztyén szeretetnek is a szíve közepe.” (30)

Az egyház — Krisztus szándéka szerint mélyülő és kiteljesedő — 
szeretetközösségének teremtésében és munkálásában az evangélium 
igéje mellett nagy jelentőséget tulajdonít Luther az úrvacsorának is, 
„a szeretet szentségének” (3.1). Amint arra Althaus és mások is rá
mutatnak (32), Luther ezzel a gondolattal Augustinushoz és a közép
kori katolikus hagyományhoz (pl. Aquinoi Tamáshoz) kapcsolódik. 
A  „szeretet szentsége” az úrvacsora mert belekapcsol a Krisztus szere- 
tetónek vérkeringésébe. De azért is, mert ezzel együtt belekapcsol 
a Krisztus népének közösségébe is. „Ebben a szentségben tehát Isten 
maga ad a pap által biztos jelt az embernek hogy Krisztussal és 
szentjeivel eggyé lett, és minden dolguk közös, hogy Krisztus szen
vedése és élete, s hozzá még mindem szentek élete és szenvedése 
a sajátja le tt. . . ” (33) „Akár méltó vagyak, akár nem, a keresztyénség 
tagja vagyok ennek a szentségnek szava és jelentése szerint.” (34) Mert 
„Krisztus szent testének szentsége minden szentek közösségének a 
jele.” (35)

Ebben a közösségbein valósul meg és bomlik ki a lutheri egyetemes 
papság igazi értelme is. Egyúttal azonban elmondható az is, hogy 
az igazi keresztyén közösség megvalósulásának egyik fontos tényezője
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a keresztyének egyetemes papságának gyakorlása. Mert „az ember 
mindig másokért pap. Luther a hivők egyetemes papságán sosem 
csak az Istennel szembeni közvetlenséget érti ,protestáns módra’, hogy 
ti. a keresztyénnek szabadsága van emberi közvetítő nélkül Isten elé 
járulnia. Hanem mindig ,evangélikus módon’ azt a felhatalmazást érti 
rajta, hogy a testvérek érdekében Istenhez fordulhatunk. (Nem a val
lásos individualizmus, hanem éppen a gyülekezeti gondolat fogalma
zódik meg az egyetemes papságban, ha jól értjük azt.” (36) A  Krisz
tusról való bizonyságtétel, a testvéri intés, az egymás pásztorolása 
mellett így válik a közbenjáró imádság is az egyetemes papság lénye
ges tartalmává Luthernál.

Az egyház — ez az Isten ajándékaiból élő, egymásnak testvér
ként szolgáló emberekből álló közösség — az a műhely, amelyben 
a Szentlélek ú j életet teremtő és megszentelő munkáját végzi. Luther — 

’A  zsinatokról és az egyházról című és már sokszor idézett iratában — 
ezt két irányban mutatja meg. Mindenekelőtt a Szentlélek „új szívét, 
lelket, testet, új lényeget teremt. . . ,  megadja az Istennek helyes 
megismerését, hogy.. .  így tisztán maradhassunk a hitiben az ördög
nek ellenére. Erőt is ád és megvigasztalja a gyarló, lesújtott és gyenge 
lelkeket a bűnnek vádaskodásai és csábításai ellen ... Azonkívül ad 
illő félelmet és szeretetet az Isten iránt, hogy... történjék bármi, 
jó vagy rossz, szeressük, dicsérjük, tiszteljük és (hálát adjunk neki. 
Ez az igazi új élet a lélek szerint. . . ” . (37) A  Szentiéleknek ez a mun
kája azonban nemcsak az első, hanem a második nagy parancsolat 
által jelölt területen is folyik: „ . . . a  test szerint is megszenteli a ke
resztyéneket . . .” , s itt Luther tkp. a káték szellemében a 4—10. pa
rancsolatok tartalmának pozitív oldalát szólaltatja meg úgy, ahogy 
azok átfogják az ember földi életének immanens relációit. „Ezt teszi 
a Szentlélek. Megszenteli és feltámasztja a testet is” ilyen új életre, 
míg meg nem dicsőül ama más életben.” (38)

Luther egyházzal és gyülekezettél kapcsolatos gondolatainak, mon
danivalójának ezt a rövid és vázlatos ismertetését azzal szeretném 
lezárni, amit A  zsinatokról és az egyházról szóló írásában így fogal
maz meg: ugyan hisszük, hogy a mennyországban örök élet fog
következni, de még azt nem bírjuk. Azért hát annak a keresztyén 
szent népnek e földön és ez életben kell lennie a világ végezetéig. 
Mert azt vallja, hogy: Hiszek más világi életben; evvel elismeri, hogy 
még nem érte el azt az életet, hanem hiszi, reméli, szereti, mint 
igazi hazáját és életét, bár még ideig-óráig idegenben kell marad
nia és várakoznia. . ( 3 9 )  Itt úgy rajzolja meg Luther az egy
házat, mint Krisztus úton levő, az örökkévalóság felé vándorló, a már 
és a még nem feszültségében, s mégis reménységben élő népét. Bár
milyen rövidre fogottam kerül is ez itt szóba, fontos figyelnünk rá, 
mert ennek felismerése, látása nélkül sem az egyházképünk, sem 
Luther egyházzal kapcsolatos mondanivalójának (bemutatása nem lenne 
teljes.

*  *

Befejezésül: Luther teológiájának minden bizonnyal vannak olyan 
elemei, amelyek nem időállóak. Elhibázott dolog lenne ezt nem tudo
másul venni. Az a reménységem azonban, hogy munkám során nem
csak megéreznem, de a dolgozatban érzékeltetnem is sikerült: az egy
házról és gyülekezetről szóló üzenetén keresztül maradandó, igazi érté-
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keket kapunk a reformátortól, vagy helyesebben: rajta keresztül az 
anyaszentegyház Urától. Olyan értékeket, amelyek nélkül nemcsak 
szegényebb lenne az egyház, de amelyek elengedhetetlenül szükségesek 
is ahhoz, hogy Krisztus népe — önmagát is jobban megértve — 
jobban teljesíthesse küldetését, szolgálatát mai világunkban.
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Az imádkozó Luther
„Istenem, Atyám, nem kételkedem, hogy amiért imádkoztam, bizo

nyosan meg fog történni. Nem azért, mert én kértem, hanem mert 
te parancsoltad és a meghallgatást bizonyosra ígérted. Én tehát bizo
nyos vagyok abban, hogy te igaz Atya vagy, nem hazudhatsz. Nem is 
imádságom érdemében, hanem igazságod bizonyosságában bízom és nem 
kételkedem, hogy ebből Ámen lesz.”

Aki így imádkozott, megjárta az imádság iskolájának minden sza
kaszát az erfurti cellától kezdve a „toronyszobán” ... és lakása csendes 
zugán, a „kamrán” át egészen a halálos ágyig. Azért választottam be
vezetésül éppen ezt az imádságot, mert szinte süt a sorokon keresztül 
a mélységes alázat és kételkedés nélküli bizalom, az imádság két 
alappillére. Aki így tudott imádkozni, valóban imádkozó ember volt. 
Ha születésének 500. évfordulóján, a Luther-évben a reformátorral fog
lalkozni akarunk, őt igazán meg akarjuk érteni, hozzá közelebb sze- 
retnénk kerülni, akkor kikerülhetetlen ez a téma is: az imádkozó 
Luther.

Minél inkább belemélyedtem a témába — amit ugyan kaptam, de 
egyre hálásabb voltam érte — annál inkább láttam meg két dolgot 
az imádkozó Lutherra emlékezve.

Imádságaira figyelve érkezünk meg Luther hitének, személyiségé
nek szíve-közepébe, centrumába, — így lehetne fogalmazni az alapté
telt. Ebben az esztendőben sokszor és sokat fogunk Lutherről beszélni. 
Emlékezni fogunk a szerzetes Lutherra, hivatkozunk a tudós Lutherra, 
fogjuk őt emlegetni, mint harcost, reformátort és egyházszevezőt. Mind
ez igaz is. De miközben a sokoldalú és aktív Lutherra emlékezünk, 
ez a kép sem (hiányozhat: az imádkozó Luther.

(Hamarosan megjelenik dr. Hafenscher Károly fordításában az új 
imádságos könyv: „Imádkozzunk együtt Lutherral — ma is.” Ennek 
bevezetésében írja a fordító: „Luther egész életében sokat beszélt 
Istenről. Még többet Istennel. Imádkozó ember volt. Ez volt életének, 
szolgálatának, hatásának igazi titka. Az imádkozó Luther arca nem 
egyik a sok lehetséges Luther arc közül. Ez az alap, minden más 
vonás erre kerül. Több felől közelítik ma Luthert: társadalmi, lélek
tani, gazdasági, kulturális, történelmi összefüggések felől. Mindez jogos 
és érdekes eredményekre vezethet, de személyiségének központjába be
hatolni csak az tud, aki már felfedezte: Luther mindig Isten elé álló, 
Isten előtt járó, Isten erejéből cselekvő, Istennek felelős ember volt. 
Imádságos gyakorlata nem magára erőltetett kegyes stílus, életforma, 
hanem életeleme. Mindig imádkozott: örömben és bajban, eredmények 
és kudarcok között, egészségben és betegségben, fiatalon és idősen, 
egyedül és közösségben, életre készülve és halálra szántán. A  ^szünte
len imádkozzatok pálapostoli követelés eleven illusztrációja lett.”

Imádkozó életének pedig ez a kettős gyökere volt: mélységes bűn
tudata és gyermeki bizalma egyszerre, itt is „simul” . Rudolf Hermann: 
Luthers Theologie (Gesammelte und nachgelassene Werke I. Berlin, 
1967.) című könyvében írja le azt a nekünk szinte már-már furcsának 
tűnő jelenetet, hogy miközben egy borbély nyírta és borotválta, bará
tainak így beszélt: „az eredendő bűn olyan, mint az ember szakálla. 
Ma simára borotválják, holnapra ismét kinő. S ez mindaddig tart, 
míg csak él az ember. Amíg élünk bennünk marad, de az embernek 
mégis ellen kell állnia, le kell nyírnia naponta. Igen, ilyen bűnös az
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ember.” De — teszi hozzá máskor— „milyen bolond ez a Péter, hogy 
menekülni akar az Úrtól, mert bűnös. Nem tőle elmenekülni, hanem 
hozzá menekülni kell.” S a hozzámenekülés ez az imádság: „miserere 
mei, Deus.” Ebben az összefüggésben értjük meg a rövid, de hatalmas 
hitvallást, Luther életének kegyességének titkát: „Si sum peccator, 
ergo maxime orandum.” Vagyis: ha bűnös vagyok, annál (inkább imád
koznom kell. De talán szabadon így is lehetne mondani: minél inkább 
felismerem bűnös voltomat, annál elevenebb, annál komolyabb lesz 
imádkozó életem. Ez az, amit Luther életében nagyon világosan látni 
kell, s minden másról hiába beszélünk enélkül. Valahol itt van Luther 
életének, szolgálatának, aktivitásának, az egész reformációnak a kulcsa, 
nyitja. Luther prédikációi, könyveinek végtelennek tűnő sorozata, evan
gélikus egyházunk mind-mind ebből született, imádság gyümölcsei. 
Bűnösként, de kételkedés nélküli bizalommal, megkísértetten, vagy se
gítségért tusakodva újra meg újra Istenéhez fordult. E gondolatsort 
lezárva álljon itt néhány mondat abból az imádságból, amit a wormsi 
gyűlésre készülve imádkozott, s akik hallották, lejegyezték:

„Istenem, maradj velem, amikor az egész világ bölcsessége és okos
sága ellenem fordul. Tedd meg, meg kell tenned, egyedül te teheted 
meg. Végül is nem az én, hanem a te ügyedről, nem az én szemé
lyemről van szó, én semmit sem akarok a világnak ezekkel a nagy- 
uraival, sőt szeretnék nyugodt napokat élni, zavartalanul. De tiéd az 
ügy, Uram, aki igaz és örök  vagy. Állj most mellém, hűséges 
és' örök Istenem, senki emberfiában nem bízom, mert az hiábavaló 
és haszontalan... Isten, Istenem, nem hallasz engem? Istenem, halott 
vagy? Nem, te nem halhatsz meg... Uram, hol maradsz, hol vagy? 
Jöjj, jöjj, jöjj, kész vagyok életem is feláldozni, türelmesen, mint 
a bárány, hiszen a te igaz ügyedről van szó, nem szeretnék tőled 
örökre elszakadni, így legyen nevedben. Ámen. Istenem segíts.”

A későbbi „itt állok, másként nem tehetek” nem valami hősi ki
állás, nem egy bátor és harcos ember magatartása, hanem a remegő, 
tusakodó szív megerősödése, bátran mondhatjuk: imádság gyümölcse.

Ugyanakkor — és ez a második tétel — mégis kissé zavarban 
vagyunk Luther imádságaival. Roland Bainton: Here I stand (1950.) 
című könyvében írja a következőket: „Luther mindenek felett az 
imádság embere volt és mégis kevesebb imádsága maradt ránk, mint 
igehirdetése, beszélgetése, mivel sikerült neki a tanítványokat a csendes 
kamráján kívül tartani. Amik megvannak: kollektái, amiket liturgikus 
céllal írt, sekrestye imádsága és az az imádsága, amit hangosan, kiáltva 
mondott Wormsban és szobatársai hallották. De mindezek és a többi 
imádságai arról a Lutherről tanúskodnak, akit ezek nélkül igazán 
nem is lehet megismerni.”

Kötelességem elmondani, hogy az eddig említett könyveken túl 
a legnagyobb segítségemre Frieder Schulz: Die Gebete Luthers (Hei- 
delberg, 1976.) című könyve volt. Ez nem azonos azzal, amit Ha- 
fenscher Károly fordított, aminek kéziratát örömmel olvastam és meg
jelenését várom, bizonyos vagyok benne, hogy nekünk és gyülekezete
inknek egyaránt hasznára lesz. Schulz hatalmas munkája egyrészt 
a Luther imádságos könyvek kiadásának áttekintése, végtelenül precíz 
összeállítása, másrészt összegyűjti és hozza a fellelhető Luther imád
ságokat, 773 imádságot. Óriási anyag. Elmélyülten átolvasni nem volt 
időm és ennek a dolgozatnak keretében még csak ízelítőt is alig lehet 
adni belőle. De ezt a hatalmas imádságos anyagot áttekintve, olvasva, 
látva is igaza van Baintonnak: ezek voltaképpen másnak megírt imád-
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ságok, mintegy példaként írja ezeket Luther egy-egy textushoz, vagy 
ünnepre. Ezek tehát nyomtatásra készült imádságok.

Biztos, hogy Luther nem imádkozott „kétféleképpen” . Meg vagyok 
arról győződve, hogy nem voltak külön a nyilvánosság számára „ké
szült”, és csak a belső kamrában elmondott imádságai. Mégis igaz, 
hogy csak azokat ismerjük, amiket leírt, vagy hangosan mondott. A  
csendes kamrájába már nem mehettek vele tanítványai, még azok sem, 
akik az asztalánál ott ültek naponta. Legtöbb imádságát egyedül Isten 
hallotta. Persze nemcsak Lutherral vagyunk így, másokkal is, akiket 
imádságban példaként tarthatunk. Jól is van ez így. A  „belső szoba” 
titka maradjon titok.

A  rendelkezésünkre álló anyag, a rengeteg leírt imádság arról ta
núskodik, hogy aki azokat írta, az imádság „mestere” volt, maga is
gyakorolta azt. Méghozzá nagyon rendszeresen és állandóan. Ebben
a vonatkozásban még . két nagyszerű könyvre szeretném a figyelmet 
felhívni. Az első: Hans Mayer: Martin Luther, Leben und Glaube 
(Gütersloh, 1982.). Ez a könyv úgy dolgozza fel Luther életét, hogy 

 élete minden „fejezetéhez” egy odaillő témát is feldolgoz Luther alap
 ján. Például: „Luther gyermek és ifjúkora — a keresztség.”  A  másik 
 könyv: Hermáim Kunst: Martin Luther, Ein Hausbuch (Kreuz Verlag, 
1982.). Nemcsak a kiadás dátumai éreztetik, hanem a könyv tartalma 
is arról tanúskodik, hogy ezek Luther életének és tanításának friss 
feldolgozásai. Az utóbbi könyvben például csak témák vannak, és a 
témákhoz Luther írások, idézetek, maga Luther szólal meg. Kiváló 
segítség mindkét könyv gyakorló lelkészeknek a Luther évre. Témám
mal kapcsolatban azonban egyetlen kritikai megjegyzést nem szabad 
elhallgatnom. Az első könyv témánkhoz kapcsolódó fejezete: Luther 
betegségben is kísértésben — az imádság. A  másik könyv megfelelő 
része: Kísértés és imádság. Mindkét összeállítás alapvető hibájának 
tartom, hogy az imádságot a betegséghez és a kísértéshez kapcsolták. 
Tudom, hogy nehéz helyzetben különös erőforrás lehet az imádság. Azt 
is tudom, hogy a könyv szerzőinek nem volt ilyen szándékuk, mégis 
így azt a benyomást erősíthetik, mintha Luther is csak ilyen hely
zetben imádkozott volna. Pedig, aki Luther imádságait átnézi, arról 
győződik meg, hogy az élet minden helyzetében „coram Deo” volt és 
maradt. Éppen ezt szeretném dokumentálni a következő imádságaiból 
összeállított résszel. S mostantól fogva a dolgozatomban végig alap
vető Luther hangja, szólaljon meg őmaga.

Legyenek a következő imádságok példák az imádság mélységére, 
meg arra is, hogy az élet minden területét, annak minden kérdését 
Isten elé vitte Luther. Azt akartam, hogy más imádságok legyenek eb
ben a dolgozatban, mint az „Imádkozzunk együtt Lutherral — ma is” 
című megjelenendő könyvben. Ezzel is gazdagítani szerettem volna 
 a Luther-évben megjelenő imádságos anyagot. Ha mégis előfordul 
duplikátum az én fordításomban, az nem szándékos.

Bűnvallás

Ő, Istenem, én szegény, nyomorult ember telve minden bűnnel, 
saját erőmben és cselekedeteimben kételkedem, s nem tudok mást 
tenni, mint irgalmadért könyörögni és sóhajtani.

Az Isten előtt álló Líuther
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Ó, Uram, Jézusom, te tudod, milyen gyakran és súlyosan vétkez
tem, meg sem tudom fontolni, be sem tudom látni, bocsáss meg ke
gyelmesen.

Krisztus-hit

Uram, Krisztusom, feltámadásoddal legyőzted, lábad alá vetetted 
bűneimet, mért félek és rettegek hát, mért nem bízik jobban szívem 
és mért nem vidám?

Kedves Uram, sajnos nem tudlak téged igazán szívembe vésni, 
segíts, és add, hogy igazán ismerjelek és hasonló legyek hozzád.

Ego sum tuum peccatum, te maa iustitia.

Gondviselés

Édes Atyám, adj nekünk mindennapi kenyeret, jó időjárást, egész
séget, őrizz meg a betegségtől (pestistől!), háborútól, drágaságtól. De ha 
meg akarsz próbálni, nem akarsz mindent azonnal adni, legyen meg 
akaratod, s ha eljön az óra, szabadíts meg a gonosztól, s bármi törté
nik, adj erőt és türelmet.

Kedves Uram, amit adsz, azt hálás szívvel elfogadom, amit nem 
 akarsz adni, arról szívesen lemondok. Szeretnék megelégedett lenni 
a kevés jóban és gazdagságban egyaránt.

Uram, szegény és méltatlan bűnös vagyok, tudom jól. Mégis szük
ségem van sok mindenre, feleségem, gyermekeim vannak, s nincs 
semmim, amivel tápláljam őket. Szomorú vagyok, Uram, vigasztalj.

Megbocsátás

Kedves Uram, igazságtalanság történt velem, amire ettől az em
bertől nem szolgáltam rá. De nekem fölé és mögé kell néznem, s akkor 
sok rovást és hosszú listát látok, ami arról győz meg, hogy én tízszer 
rosszabb vagyok, ezerszer többet vétkeztem ellened, mint felebarátom 
ellenem. A  dolgot rendbe akarom hozni, kérlek: Uram, bocsáss meg, én 
is meg akarok bocsátani.

Uram, Istenem vétkeztem az ötödik parancsolat ellen. Haragra 
gerjedtem, szavammal és viselkedésemmel barátságtalan voltam. Fáj 
nekem, kérlek bocsáss meg és segíts, hogy más ember legyek.

A hit harca

Ó, Uram, növeld bennem a hitet. Szívből szeretnélek téged kedves 
Atyámnak és Krisztust testvéremnek tartani. Testem sajnos nem enge
delmeskedik. Segíts hitetlenségemen, hogy igédet igaznak tartsam, ne
vedet dicsérjem.

Milyen kegyelmes Istenem vagy! Már teljesen elcsüggedtem, a 
pokolra jutottam. Most látom azonban, hogy ez a küzdelem is életemet 
szolgálta. Soha nem gondoltam volna, hogy Isten ennyire közelem
ben van.

Ige, Szentírás

Örök Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban. Add nekünk kegyelmedet, 
hogy a Szentírást szorgalmasan tanuljuk, abban Krisztust keressük, meg 
is találjuk s így örök életünk legyen.
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Keresztség

Édes Istenem, te azt akarod, hogy ez a gyermek ne csak megsza
baduljon az ördög hatalmából, hanem erősítem is akarod, hogy szilár
dan megállhasson az életben és halálban is.

Úrvacsora

Uram, tested és véred szentségét azért rendelted, hogy vigasztalást, 
bocsánatot leljünk. Úgy érzem szükségem van rá, sokszor bűnbe estem, 
félve és remegve állok színed előtt. De azért jövök hozzád, hogy 
gyógyíts, vigasztalj, erősíts.

Betegségben

Hűséges Istenem, Uram, Jézus Krisztusom, neved oly sok emberen 
segített, segíts rajtam is, édes Istenem. Te tudod, hogy szavadat 
hűségesen és szorgalmasan tanultam, szolgálja mindez neved dicsőségét. 
Segíts, hogy jobban legyek, de ha nem, zárd le szemem, egyszer meg 
kell történnie... hálát adok neked, hogy neved ismeretében halok meg, 
azt akarom tenni, ami akaratod és magamat kegyelmedbe ajánlom.

Házasság, család 

Istenem, te teremtettél férfivá engem, s látod, hogy nem tudok 
tisztán élni. Hívlak és kérlek, adj boldogságot. Válaszd ki azt az egyet
lent, akivel szeretetben és tisztességben élhetek, neked szolgálhatok. 
Add, hogy hittel és imádsággal tudjam hordozni és legyőzni a házas
élet nehézségeit.

Mennyei Atyám, te adtad házasságomat és azt akartad, hogy gyer
mekeim atyaként szólítsanak. Áldj meg, hogy kedves feleségemet és 
gyermekeimet akaratod szerint irányítsam és róluk gondoskodni tud
jak. Adj ehhez bölcsességet és erőt, de adj nekik is szívet és akaratot, 
hogy tanításodat kövessék és neked engedelmeskedjenek.

Hivatás

Mennyei Atyám, te vagy Uram és Istenem, aki teremtettél a sem
miből és megváltottál Fiad által. Te parancsoltad és bíztad rám ezt a 
hivatást. Nem megy, ahogy szeretném, nyomaszt, és aggaszt, tanácstalan 
és tehetetlen vagyok. Ezért mindent rád bízok. Adj tanácsot és segíts 
minden munkámban.

Béke

Ó, Uram, adj nekünk boldog békét mindenütt, őrizz meg a hábo
rútól, feszültségtől és minden békétlenkedéstől, hogy mindennapi ke
nyerünket és mindazt, amire szükségünk van, csendes nyugalomban 
élvezhessük dicséretedre. Adj minden királynak, fejedelemnek, vezető
nek bölcs értelmet, hűséges akaratot, hogy alattvalóikat boldogságban 
és békében kormányozzák, a népeket pedig őrizd meg a lázadástól és 
engedetlenségtől.

Meggyőződésem, hogy Luther annyiszor és olyan szívből mondta 
ezeket kamrájában, hogy azután szavakba is öntötte azokat mások 
erősítésére.
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A meditáló Luther

Ha valaki az imádkozó Lutherral foglalkozik, fel kell tűnni még 
valaminek nála. Luther imádkozó élete nem csupán orátio, hanem 
meditatio is. Más szavakkal, amikor imádkozott, nem csupán szívét ön
tötte ki Isten előtt, hanem igazán el is csendesedett, elgondolkodott 
mélyen. S ennek a gondolkozásának, meditálásának középpontja Isten 
igéje volt.

1535. tavaszán egy kis füzetecskét írt: „Egyszerű útmutatás az imád
kozáshoz” címmel. A  füzet magyarul is megjelent 1943-ban Balikó Zol
tán fordításában. Dolgozatomnak ez a füzet egészében azért nem té
mája, mert nekem nem Luthernek az imádságról szóló tanítását kell 
kifejtenem, hanem az imádkozó Lutherre kell mutatnom, a kettő nem 
ugyanaz. Van azonban ennek a füzetnek néhány olyan mondata, ami
kor Luther úgy tanít, hogy vall is. Saját gyakorlatáról is ír, arról, 
ahogyan ő imádkozik. Ezekre a mondatokra figyeljünk csak fel:

„Először is, amikor érzem, hogy idegen dolgaim és gondolataim 
miatt elhidegülök és kedvetlenné válok az imádkozáshoz, mert a test 
és az ördög mindig az imádság útjába áll és akadályozza azt, akkor 
előveszem zsoltáraimat, megyek a kamrába, vagy ha annak napja és 
ideje van, a templomba és a gyülekezetbe. Aztán elkezdem mondogatni 
a tíz parancsolatot, a hitvallást, s ha még időm van, Pálnak, vagy a 
Zsoltároknak igéit, s úgy mondom mindezt magamban, ahogy a gye
rekek szokták felmondani.”

Az imádságtól elhidegült szívnek Luther tehát két utat ajánl egy
szerre: a titkos kamrát és a gyülekezetét, Szeretném e helyen erre is 
felhívni a figyelmet. Az imádkozó Luther egyszerre éli, gyakorolja az 
egyéni és a közös imádkozást is. Egyiket sem lehet a másik nélkül, 
a másiktól elszakítva gyakorolni, egyiket sem szabad a másik elé he
lyezni. Az egészséges keresztyén életben a „belső szoba” és az isten- 
tiszteleti élet egyensúlyban kell legyen.

Ennél is hangsúlyosabb most témánknál; „Elkezdem mondogatni 
a tíz parancsolatot, a hitvallást, s ha még időm van, Pálnak, vagy a 
Zsoltároknak igéit” — egyszerűen, gyermeki módon.

Később ugyanebben az írásban a Miatyánk kéréseit is végigma- 
gyarázza. Megint egy részlet, amire figyeljünk csak:

„Gyakran előfordul, hogy egy résznél, vagy egy kérésnél olyan 
sok gondolathoz jutok, hogy a többi hatot mind elmellőzöm. Ha ilyen 
gazdag és jó gondolatok támadnak bennem, akkor a többi imádságot 
el kell hagyni, s ezeknek a gondolatoknak helyet adni, csendben figyel
ni és semmi módon nem akadályozni. Mert ilyenkor maga a Szent
lélek prédikál. Az ő prédikációjának egyetlen szava messze jobb, mint 
ezer imádságunk. Sokszor egy ilyen imádságból többet tanultam, mint 
sok olvasásból, vagy ha töprengésből nyertem volna valamit. Éppen 
ezért arról van szó, hogy a szív legyen kész és hajlandó az imádko
záshoz . . . ”

Mostani imádságos gyakorlata ellentétére is visszaemlékezik a ré
gebbi időkből: „Annak idején az imaórák alatt magam is sajnos, 
sokszor tapasztaltam, hogy a zsoltár, vagy az előírt idő végétért anél
kül, hogy tudtam volna: az elején, vagy a közepén vagyok?” Mert az 
igazi imádság: „mikor szívvel-lélekkel az imádság minden szaván 
csüngünk s gondolataiban maradunk elejétől végig.”

S megint néhány szó önvallomás: „Mert én még ma is úgy élek 
a Miatyánkkal, mint a kisgyermek az anyatejjel, eszem és iszom,
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mint egy öregember, nem tudok betelni vele. A  Zsoltároknál is jobban 
szeretem, pedig az kedves könyvem, a legjobb imádság. Bizony, meg
látszik rajta, hogy az igazi Mester szerezte és tanította.”

S meditálásához tartozik még ez a részlet is: „Ha a Miatyánk 
mellett még van időn, ugyanígy teszek a tízparancsolattal is, ismétlem 
egyiket a másik után, hogy amennyire csak lehet, egészen szabad le
gyek az imádkozásra. Minden parancsolatból négyszeres, négyféleképp 
font koszorúcskát készítek. Először is minden parancsolatot úgy veszek 
elő, mint tanítást, hiszen lényegében azok is, s arra gondolok, mit 
követel tőlem komolyan az Űr. Másodszor hálaadásként veszem elő, 
harmadszor gyónásként, negyedszer pedig imádságként.”

Gondolom, nem kell hangsúlyozni, hogy itt nem játszik Luther 
a szavakkal, hanem Isten előtt meditál, elcsendesedik. Imádságos éle
tében is helyet enged Isten szavának. S miközben mondogatta az igé
ket, vagy a Miatyánkot, az új meg új tartalmat, ízt, tanítást és súlyt 
kapott. Nem tudom, nem azért tudott-e Luther olyan elevenen, aktuá
lisan prédikálni, mert kamrájában így meditált mindig Isten előtt? 
Nem azért tudott-e a Kis- és Nagykáté olyan elemi erővel megszólalni, 
fiatalokat és időseket. tanítani, nem azért került-e hitvallási irataink 
közé is, nem azért tanított nemzedékeket a keresztyén életre, mert 
mögötte ilyen elcsendesedés, Isten előtti meditálás volt? Megkockáz
tatom: nem ez lenne-e a ma is fontosabb és előbbrevaló, mint — el
nézést! — másoktól meríteni, bármilyen tiszteletreméltó kommentárból 
venni? Nem tudom, nem volna-e átütőbb és konkrétabb a mai igehir
detésünk is így, először igazán csendben Isten előtt meditálva?

Még valamit ebben a vonatkozásban. Mi általában az aktív Luther
ra szoktunk emlékezni. S valóban, aktivitása páratlan volt. Élete  
igazán tele volt munkával, írással, utazással, tanítással, igehirdetéssel. 
Azt hiszem, ő már a 16. században is tudta, hogy mi a percekre 
beosztott élet. Micsoda pályát futott be, milyen hatalmas ív, amit 
maga így foglal össze: „a szegény parasztfiúból a Szentírás doktora 
és a pápa ellenfele lettem.” Legtöbbször elfelejtjük, hogy emögött a vég- 
télenül aktív élet mögött valahol ott volt a csendes passzivitás is, 
a meditáció, az imádság. A  kettő együtt alkotta az egészet életében. 
A  kettő együtt a teljes, a valódi Luther. Ahogyan ő sem játszotta ki 
a kettőt, nem állította szembe egymással, ma sem szabad. Lehet, hogy 
századunkban ez ma már szokatlan, de bizony soha nem szabad el
feledkeznünk a kamrájába, vagy a gyülekezetbe futó Lutherről, aki 
nem átall ott órákat eltölteni. Hiszen — még egyszer — így született 
meg valahogy a reformáció ma is éltető üzenete és ereje, így talált 
rá egy meditáló teológus az elfeledett evangéliumra újra. Hogy mi 
ezt ma hogyan ítéljük meg, a mi felelősségünk. De Luther életéből ki
törölhetetlen és eltagadhatatlan: oratio és meditatio kétségtelenül együtt 
formálták, alakították reformátorrá. S önkéntelenül is felötlik a régi 
mondat: tres faciunt teologum — oratio, meditatio, temptatio.

Az imádságra ösztönző és tanító Luther

Ha nem is témája a dolgozatnak Luther imádságról szóló tanítása, 
azt azért befejezni nem lehet, hogy arról meg ne emlékezzünk: imád
ságai mennyire ösztönzőek voltak környezetére, tanítottak másokat 
is imádkozni. Imádságaiból nemzedéke és nemzedékek merítettek.

Az „Imádkozzunk együtt Lutherral — ma is” kéziratában olvastam:
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„Kedves tanítványa, Veit Dietrich, miután hallotta egyszer Luthert 
imádkozni, így ír Melanchtonnak: Micsoda lélek, micsoda hit van sza
vaiban. Olyan áhítattal, olyan reménységgel és hittel imádkozik, mint 
az, aki itt a földön édesapjával beszélget.”

Természetes, hogy imádságait gyűjteni kezdték hamar és ki is 
adták azokat. Az első ilyen gyűjtemény kiadása 1565-ben történt „Egy 
új imádságos könyvecske” címmel. Az első nagy gyűjteményt Petrus 
Treuer adta ki, 499 imádságot gyűjtött össze Luthertől, és ez a könyv — 
természetesen egyre bővülve — összesen kilenc kiadást ért meg 1710-ig. 
Az első kiadás előszavában olvashatjuk: „A  lutheri imádságok kiadói 
nem egy híres ember imádságait akarták egyszerűen a kézbe adni. 
Szándékuk inkább az volt, hogy Luther imádságai jó példák legye
nek . ..  az imádságban még gyakorlatlan embereknek, akik hasonlók 
a még beszélni nem tudó gyerekekhez... úgy nézzenek Lutherra, mint 
hitben atyjukra, akinek gyakorlata van az imádságban... s közben 
megtanulják, milyen egyszerűen, bizalommal lehet Istennel beszélni.”

A  19. század végéig ezeknek az imádságos könyveknek különböző 
címmel és szerzőkkel hosszú sora jelent meg. Kilenc, vagy tíz féle 
gyűjteménynek több mint hatvan kiadása látott napvilágot, s iez a tény 
arról tesz bizonyságot, hogy az imádkozó Luther évszázadokon át ha
tással volt utódaira, erősítette, ösztönözte népét imádságra.' Bizonyára 
ez a sorozat az előttünk álló Luther-évben folytatódni fog, s nemcsak 
nálunk jelenik meg Luther imádságos könyve.

Mert „a keresztyének tudják, hogy az igazi imádság a legfőbb és 
legnehezebb cselekedet a földön, a legfőbb istentisztelet és a hit leg
jobb gyakorlása. Ezért van az, hogy az igazi imádságnak nincs a helye 
és ideje, szabálya és előírása megszabva. Hatalmas vigasztalása ez mind 
az erős, mind a gyenge keresztyéneknek, amikor a test gyenge, az ör
dög nem nyugszik, nem alszik, minden cselével és hatalmával meg 
akarja az imádságot akadályozni. Légy erős, légy erős, mondom neked, 
ne hagyd könnyen eltéríttetni magad az imádságtól. Tudd világosan: 
én ugyan sem méltó, sem érdemes nem vagyok erre, a végtelen ha
talmú Űr mégis meghallgat” .

És: „végül jegyezd meg, hogy az Áment végtelenül erősen mondd 
ki. Nem szabad kételkedned, hogy Isten csupa kegyelméből bizonyosan 
meghallgat és imádságodra igent mond. S gondolj arra állandóan, hogy 
nem vagy egyedül, ha Isten előtt állsz, vagy térdelsz. Az egész egyház 
és minden igazi keresztyén veled van, s tevelük együtt mondod egy 
szívvel és lélekkel az imádságodat. Ezt aztán Isten nem vetheti el. És 
ne hagyd abba imádságodat mindaddig, amíg ki nem mondtad, vagy 
erősen meg nem gondoltad: igen, ezt az imádságot Isten meghallgatja. 
Ezt egészen bizonyosan tudom. Ezt jelenti az Ámen” .

Dolgozatom befejezéséül két gondolat érlelődött meg bennem,
Az egyik: az imádkozó Luthert igazán az imádkozó evangélikus 

lelkész érti meg. Olvasnunk kell Luthert. Nem szabad abbahagyni a 
tőle váló tanulást. Jó, ha igehirdetéseit is kézbe vesszük. Életrajza is 
erősíthet. Hatását, a reformáció szolgálatát is át kell gondolnunk. Éle
téhez hozzátartozik a politikai, társadalmi kérdések átgondolása is. 
Megérteni igazán akkor fogjuk, ha az imádkozó Luther minket is 
imádságra indít, ha csendesen, meditálva hajiunk a világot megmentő 
és megtartó evangélium fölé. Akinél ez hiányzik, nem fog tudni Luther 
közelébe férkőzni sohasem.

A  másik: az imádkozó Luthert sem szabad önmagában, csak a 
„kamrában” nézni. Ez is hamis kép. Luther sem önmagáért az imád-
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Ságért imádkozott. Az imádkozó Luthernek az imádság erőforrás volt 
a szolgálathoz. Olyan volt neki, mint növénynek a gyökér, azon keresz
tül erősödött, hozta a gyümölcsöket. Az imádkozó és szolgáló, kemé
nyen dolgozó Luthert az érti meg igazán, akinek életében az imádság 
percei, a csendes meditálás alkalmai csak arra szolgálnak, hogy job
ban, többet és odaadóbban szolgáljon. Ahogyan Luther csendes percei 
arra indították, hogy keményen dolgozzon és világtávlatú szolgálatát 
elvégezze, az igazi elmélyült imádság bennünket is arra kell ösztönöz
zön, hogy egyházi, társadalmi és világtávlatú, mai diakóniánkat be- 
töltsük.

Ezzel a lelkülettel és elmélyüléssel kell a mai evangélikus lelkész
nek is a régi sekrestye imádságot imádkoznia, melyet most a meg
jelenendő új könyv fordításában írom imádságként:

Uram, Istenem! Te engem az egyházban püspökké (lelkésszé tet
tél. Te látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz hi
vatás jó betöltésére. Ha te nem tanácsoltál volna eddig is, úgy már 
réges-régen mindent elrontottam volna. Most is hozzád fordulok; szí
vesen, készségesen adom és formálom számat és szívemet tetszésed 
szerint. Készen vagyok néped tanítására. Magam is mindig készen 
Vagyok a tanulásra és igéddel való sáfárkodásra, arra is, hogy róla 
szorgalmasan gondolkodjam. Használj fe l eszközödül Irgalmas Uram, 
ugyan el ne hagyj, mert ha magamra maradok, úgy könnyen mindent 
elrontok. Ámen.

Keveházi László

Jézus az ember testvére
A téma feldolgozásának szempontjai
A  címben megfogalmazott teológiai „tételt” , az embernek a Krisz

tussal való testvéri kapcsolatát Krisztus megváltói művének összefüg
gésében, két oldalról közelíthetjük meg:

1. Jézus az ember testvére
2. Az ember Jézus testvére
A kettő nem ugyanaz, mint ahogy az sem mindegy: „a császár 

a barátom” vagy „én vagyok a császár barátja” . Az első megközelítés
ben az ember az elsődleges, az ember az, akihez Jézus vált hasonlóvá, 
akihez ezáltal Jézus közeledett testvérként, akinek Jézus vált „aláren
deltjévé” (Fil  2,6—11). A  második megközelítésben Jézus az elsődleges, 
Őrajta van a hangsúly, Ő az, akihez az embernek hasonulnia kell, akit 
az embernek követnie kell, akinek az ember kell hogy alárendelje 
magát (Rm 8,29). A  Jézussal való testvéri viszonyt e két „összetevő” 
alkotja. Az első — Jézus az ember testvére — alapja a másodiknak 
— az ember Jézus testvére: Jézus azért lett az ember testvére, hogy 
mi is testvérei legyünk, vagyis másokhoz úgy viszonyuljunk, ahogyan 
Ő mihozzáin'k („egymás Krisztusává lenni” ).

A  Jézussal való testvéri viszonynál azért kell e két megközelítést 
figyelembe venni, és a kettőt világosan megkülönböztetni (nem elkü
löníteni), mert ha ezt nem tesszük, és csupán egysíkúan határozzuk 
meg Jézusnak és az embernek testvéri viszonyát, akkor egyrészt k i
hagyjuk a Jézusban, mint testvérünkben is meglevő isteni méltóságot 
(Fii 2,6—11!). Másrészt (pedig — ebből következően — azt, hogy Jézus 
testvérünkké léteiének, hozzánk hasonlóvá válásának célja van, Isten
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üdvterve által meghatározott szándéka van, az ti. hogy Hozzá (Krisz
tusihoz) váljunk hasonlóvá (Rm 8,29). Ha tehát a Krisztussal való test
véri kapcsolatunkat csak abból a szempontból vesszük tudomásul, 
hogy Jézus a mi testvérünk lett, akkor könnyen egy szentimentális 
érzéssé válhat számunkra az a valóság, amelyet e tanulmány címe ma
gában foglal. Ennek megfelelően a téma kidolgozásánál e két szem
pontot igyekszem érvényesíteni.

Jézus az ember testvére

Egy bibliai téma kidolgozásánál kézenfekvő, hogy olyan igékből 
indulunk ki, melyek Jézus szájából hangzottak el. Jelen esetben első
sorban Mk 3,31—35 (párh. helyek) jöhet számításba, amelyben Jézus 
maga „határozza” meg, kik a testvérei: „Aki az Atya akarata szerint 
cselekszik, az az én testvérem és az az én anyám” (35. v.). Ez a mon
dat Mk-nál (Mt-ban is) akkor hangzik el, mikor Jézus beszédét, mű
ködését az őt hallgatók „értékelik” . Van, aki Belzebub szövetségesének 
mondja, van, aki bolondnak nézi, pl. a családja, melyből az erősebb 
nemhez tartozó testvérei1 és anyja érte mennek. Jézus pedig a körü
lötte ülőkön végignézve kijelenti, hogy azok az ő hozzátartozói, akik 
Isten akaratát cselekszik, jelen esetben, akik hallgatják őt2. Grund- 
mann szerint „Jézus kilépett családjából és házából és az e házban 
levő elsőszülöttségi kötelességét feladta, hogy küldetését betöltse; egy 
új eschatológiai házat alapított, amely ,Izrael háza’ helyébe lép” .3 „A  
testvérség kritériuma az eschatologikus háznépben: Isten akaratának 
cselekvése. Jézus tehát Isten akaratát cselekszi útján, azt az akaratot, 
mely őt a földi otthonból kivonja; ezt cselekszi, mikor tanítványait 
is ugyanezen az úton vezeti, és nála meg lehet tanulni, mi az (Isten 
akarata.” '4 Mk 3,31—35 formailag — az adelphos használatával — azt 
a benyomást kelti, hogy itt a Krisztussal való testvéri viszony a fent 
említett 2. szempont szerint fogalmazódik meg: akik Isten akaratát 
cselekszik, elhagyva a családi köteléket, azok Jézus testvérei, Jézus 
eschatológiai családjának tagjai. Dóka Zoltán szerint Jézus ebben a 
szakaszban „új népét, akik hozzá mennek, a család képével jellemzi” .5 
Jézus csupán arra utal, hogy kik azok, akik hozzá tartoznak. Ezt pedig 
a 35. verssel fejezi ki. Ha a szakaszt egyszerűen csak a maga össze
függésében nézzük, „túlexegetálás” nélkül, azt lehet mondani: itt nem 
a „testvérség” meghatározásáról vagy kritériumáról van szó [hiszen 
ezzel az erővel Jézus anyjának a kritériumán?) is kiolvashatjuk a 
szakaszból]. Mk összefüggéséből az derül ki, hogy egy apropó adott 
okot erre a megfogalmazásra. Ez a megfogalmazás tehát eszköz vala
minek — de nem a „testvérségnek” — a kifejezésére. Jézus a „testvér” 
és az „anya” említésével, túlutalva e szavak tartalmán a Vele való 
szoros kapcsolatra, közösségre utal. Itt egy metaforával van dolgunk, 
melyet, ha kibővítünk, így hangzik: Aki cselekszi Isten akaratát, olyan 
nekem, mint a testvérem, mint az anyám ... (ti. olyan közel áll hoz
zám). Nem azonosságról van tehát szó, vagy arról, hogy Jézus új 
(eschat.) családot alapít, hanem arról, hogy akik ott ülnek Jézus kö
rül és hallgatják — nem tartva Ő t bolondnak vagy Belzebub szövet
ségesének —, azok hozzátartoznak, olyan szorosan, mint mikor valaki
nek testvére és anyja van.

A  szó szerinti, a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb összefüggése
ket, vagyis az adott Mk-i stb. összefüggéseket mellőző, a műfajokat 
(pl. hasonlat) figyelmen k ívül hagyó túlexegetált értelmezés félreve
zető lehet. Éppenúgy, ahogy Mk  10,30 kk-ban i s: ha a testvért és a
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mellette felsoroltakat szó szerint vesszük, és nem egy önmagán túl
utaló, valamit kifejező eszköznek, akkor odajutunk, hogy aki Krisztu
sért és az evangéliumért mindent — testvért, házat stb. — elhagyott, „an
nak a gyülekezetben l esz új társasága, családja.. ,”6 Holott egyszerűen 
csak arról van szó, hogy Jézus a mindenről (házról, testvérről stb.) 
való lemondás mellett a „kárpótlás” bőségét hangsúlyozza (vö. Mt 
13,44 i— kincstalálás). A  testvér tehát Mk 10,30 kk-ban is csak kép, 
melynek használatával Jézus „a mindent” (fejezi ki.

Mk 3,31—35-ből tehát nem a „testvérség” -re kapunk választ, a lát
szat ellenére nem az fejeződik ki benne, hogy mit jelent Krisztus 
testvérének lenni. Ezért más igehelyekben — az adelphost formailag 
talán nem is annyira hangsúlyozó szakaszokban ,— kell megtalálnunk 
a feleletet.

Jézus, mikor imádkozni tanítja tanítványait (Mt 6,9 kk), ezt mond
ja: „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...” 
Mt 6,32-ben is (... a ti mennyei Atyátok pedig tudja. . . ” ) a tanítvá
nyok számára az Istent Atyaként jelöli meg. Az evangéliumokban pe
dig számos helyen (pl. Jn 5,43; Mk 14,36 stb.). Jézus saját Atyjának 
nevezi, vagy szólítja meg az Istent. Eszerint Isten az ember Atyja és 
Jézus Atyja, s a közös Atya révén testvérei vagyunk egymásnak és 
Krisztusnak, D e ez így eddig csupán „formai” hasonlóság Jézus és az 
ember között. A  testvérség lényegét jelen esetben nem egy általános 
emberi nézőpontból kell megközelíteni, hanem Krisztus felől, Krisztus 
lényege, Krisztus életműve felől: ez pedig a megváltás, a kereszthalál, 
mely Isten akaratából történt. Isten azért küldte el Fiát, hogy az az 
Atyának engedelmes Fiaként szabadítsa k i az embert a bűn rabságá
ból (Zsid 2,14—18). Ehhez az „első lépés” az inkarnáció, Jézus „szolgai 
formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is em
bernek bizonyult, megalázta magát és engedelmessé lett mindhalá
lig . . . ” — így vált testvérünkké, hogy Hozzá hasonlóan legyünk mi is 
Isten fiai '(Zsid 2,14—18; Rm 8,29). Ebből következik, hogy a jézussal 
való testvéri viszony tartalmilag az „Isten fiái” -val, „Isten gyerme- 
kei” -vel, a „Fiúság Lelké” -vel van kapcsolatban. Ebből a szempontból 
az egyik alapvető igehely Rm 8,12—17, melyben Isten fiainak kivált
ságos helyzetéről van szó. Pál apostol szerint az Isten fiainak élete 
mögött Isten a tkp-i cselekvő (8,14). Isten az, aki megtette ,az első lé
pést, Ö az, aki irántunk való szereletét azzal mutatta meg, hogy Krisz
tusban felénk fordult (8,3; ÍJn \4,10). De ennek az első lépésnek kö
vetkezménye is van: Isten tőlünk várja a másodikat, vagyis nem test, 
hanem (Lélek szerint kell járnunk. A  Lélek szerint járás pedig harc, 
hiszen a keresztyén élet állandó kísértésnek van kitéve, ugyanúgy, 
ahogy Krisztus is állandó „megtámadottságban” volt (farizeusok je l
kívánása, Péter jóindulatú eltérítési szándéka a kereszttől, a nép k í
sértő várakozása, Mt 4 stb.), erre utal Zsid 2,18-ban a levél szerzője 
is, mikor azt mondja: „Mivel maga is megkísértetett, tud segíteni azo
kon, akik kísértésbe esnek.” Isten fiainak a kísértés, ill. a test cse
lekedetei elleni fegyverei lelkiek (Ef 6,13 kk), ugyanúgy, ahogy Krisz
tus sem erőszakkal, hanem jóval győzte le a gonoszt (Lk 6,27).

Isten gyermekeinek harca és élete mögött az Isten áll, mert az 
Isten gyermekei Isten Lelke által űzetnek. Isten Lelke hajtja őket az 
Isten akarata szerinti, a Krisztushoz hasonló életfolytatásra, ahogyan 
egy „hajcsár” , aki nem szolgaságba, hanem az Istennel való gyermeki 
viszonyba hajtja az embert, hiszen a Szentlélek által mondhatjuk Is
tent Atyának. A Szentlélek a fiúság Lelke. Ezzel kapcsolatban E. 
Brunner a fiúság elismerésének leikéről beszél (Geist der Sohnschafts-
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anerkennung), amelyet a „megigazító kegyelem Lelkének is fordítha
tunk. Mert a fiúságelismerés csak egy új szó arra, amit egyébként az 
egyedül hit által való megigazulás jelent. Ahol Isten megigazító íté
letére (Rechtfertigungsurteil) igenlő Válasz jön, ahol az ember szív- 
béli hittel mondja, hogy őt az Isten fiának ismeri el, ott van valósá
gosan a Szentlélek” .7 „Ez a Lélek nem félelmet teremt..., hanem Is
tent Atyaként ismerteti meg.”8 Jóllehet az Isten fiai azok, akik a Lé- 
lektől indíttatva nevezik Istent Atyának, de az ember ezen „aktivitása” 
mellett a döntő mégiscsak a mögötte álló Lélek. Ezt fejezi ki a 16. 
versben Pál, amikor azt mondja: „A  Lélek maga tesz bizonyságot lel
kűnkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.” Isten 
gyermekeinek tehát sohasem szabad elfelejteniük azt, miközben akár 
a Miatyánkot mondják, akár másként tanúskodnak arról, hogy az 
Isten Atya, hogy szubjektív bizonyságtételüknek objektív alapja van. 
Ez a tudat, hogy ti. a hitet Isten adja, jellemzi Isten fiait, Jézus test
véreit (Mt 16,17), ugyanúgy, ahogy Krisztus is minden megnyilatko
zásában maga mögött tudta az Atyát (Jn 5,36—37; 7,16.18; 8,26. 28—29). 
Isten fiai bizonyságtételének cselekvő alanya a Lélek; szubjektív bi
zonyságtételünk mögött objektív valóság áll. Ez az egyik jellemzője a 
fiúságnak, mely a 16. versből kiderül. A  másik, amelyre szintén ebben 
a versben derül fény: a Szentlélek és a bizonyságtevő lélek „egymás- 
banisága” ,(das Irneinander)83, amely G al 2,20-ban így fogalmazódik 
meg: „élek, de nem én, hanem él bennem a Krisztus” . Itt nem valami
féle „unió mystica” -ról van szó, ahogy Kálvin is állítja, az „Isten és 
az ember egymásba folyásáról, hanem a fiúságról”9, pontosabban a 
fiúságnak, mint a transzcendens és az immanens sík metszéspontjának 
a véges emberi szavakkal történő megfogalmazásáról. E két sík egy 
metszéspontban való találkozása — a fiúság — Isten gyermekei szá
mára mindig — intellektuális, de a gyakorlati életben is — feszültsé
get okoz. Isten Lelke az embert Isten fiává tette, de ez csak valami
nek a kezdete. Az, hogy Isten gyermekei Atyának nevezik az Istent, 
jele annak, hogy ezek a gyerekek örökösök lesznek. Isten fiainak 
öröksége még nincs itt. Az öröklés csak a jövőben következik be, a 
jelenben még csak hitben valóság. Az eschatonban beteljesedő örökös
társi viszony feltétele az Isten Fiával való sorsközösség a szenvedésben 
is, a kereszthordozásban is (Rm 8,17; Mt 16,24). Aki pedig a szenvedő 
Isten Fia, Isten Szolgája helyett a dicsőséges, kereszt nélküli Mes
siást tekinti Isten Fiának, az nem lehet testvére Jézusnak, mert Jé
zus Krisztus megváltói művét hazudtolja meg. Mert Jézus testvérei
nek, „a keresztyéneknek az útja nem magasba ívelő, hanem, alászálló. 
A  dicsőséges út (Höhenweg) a mennyben van, és nem a földön, vagy 
a földön csak ott, ahol a megfeszített Krisztusról semmit sem tudnak” .10

A  másik fontos igehely Rm 8,18—30 a fiúság valóságának rejtett- 
ségére utal, mikor reménységről beszél. A  fiúság igaz volta tehát még 
rejtett, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus volta is színről színre, min
denki számára kétségtelen, már nem hitbeli valósággá csak az escha
tonban válik. A  jelen így az egész teremtettség és az Isten fiai számára 
is nyomorúságos (20. v.). A  jelenben Isten fiainak Istent kell képvi
selniük a világban, úgy ahogy Krisztus képviselte Őt, azzal az indu
lattal, szándékkal kell Isten fiainak is a teremtettséghez viszonyulniuk. 
Ehhez az is hozzátartozik, hogy ők is sóhajtozva Várják a vajúdó v i
lágban (22. v.) az eljövendő dicsőséget. Isten gyermekei azáltal, hogy 
a Szentlélek által Isten gyermekei, még nem adják fel emberi mivol
tukat, emberségüket, mert akkor épp azt a Krisztust tagadják meg, 
aki Isten létére vállalta az emberi „létformát” ,11 hogy megváltsa az
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embert; azt a Krisztust hazudtolják meg, aki emberként tudott érezni, 
és felvenni mások „sóhaját” és baját. Ha Isten fiai nem szenvednek 
együtt a teremtett világgal, ha nem mernek szembe nézni a bűnnel, 
sőt valóságosan tudomásul sem merik venni a bűnt, amely mindig 
emberek tetteiben, gondolataiban nyilatkozik meg, és így a bűnös má- 
sokatés bűnös önmagukat sem merik vállalni, akkor megszűntek em
bernek, megszűntek egymás és Krisztus testvérei lenni, mert nem 
méltóak ahhoz a Krisztushoz, aki érző ember volt (Jn 12,27), aki nem 
zárkózott el a bűnös embertől (Lk 15,1—2), a „szentek” , az „igazak” 
gyülekezetét és társaságát keresve. Figyelemre méltó ezzel kapcsolat
ban, amit Brunner mond: „...nemcsak a teremtettség sóhajtozik, nem
csak a keresztyének sóhajtoznak, henem a Szentlélek is, aki bennünk 
lakik. Maga az Isten Lelke is sóhajtozik bennünk, vélünk, értünk — 
bizonnyal felettünk is. Óriási dolog, hogy maga a Szentlélek által ben
nünk lakó Isten is sóhajtozik. Bizony ez az Isten nem az az „Abszo
lút”, „Létfölötti” , akiről a filozófusok beszélnek, akinek abszolút fá j
dalommentességet és sérthetetlenséget írtak elő.” 12

Ha Isten Krisztusban így viszonyul a világhoz, akkor Isten fiainak 
is érző emberként kell a világ felé fordulniuk. A  szakasz az Isten Fia 
képéhez való hasonulásnak az isteni oldalát is kiemeli (vö. fent: a 
Szentlélek, mint az ember bizonyságtétele mögött álló „cselekvő 
valóság”). Eszerint „akiket eleve kiválasztott (Károli, 1900.: akiket 
öröktől fogva tudott’ ), azokról el is rendelte, hogy hasonlókká legye
nek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akik
ről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, 
azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is di
csőítette” (8,29—30). Ha a „pro” itt viszonylagos időelőttiséget jelző 
szó, akkor felsorolásról van szó, ill. a felsorolás sorrendjéről. Isten a 
fiait előbb megismerte (kiszemelte; proegno), majd kiválasztotta 
(proóriszen), aztán elhívta (ekaleszen), majd megigazította (edikaió- 
szen) és megdicsőítette (edoxamen)13.

Akiket Isten elhívott, azokért Ő tette az első lépést (megismerte 
őket stb.). Vagyis az evangélium meghallása mögött Isten előzetes 
döntése áll. Isten döntött: üdvözít, ezt hozza nyilvánosságra az evan
géliumban, annak hirdetésében. Isten munkája az evangélium hirde
tésével nem fejeződik be, mert Ő továbbra is kezében tartja fia i 
„ügyét” , tovább „formálja” őket. Akiket elhívott, valóságosan igazzá 
teszi stb. Isten ez irányú döntése azt a célt szolgálja, hogy akiket el
hívott stb. azok „hasonlókká legyenek Fia képéhez. A  szümmorfusz- 
ban a morfé a dolog lényegére utal, a morféban a lényeg öltött tes
tet, a lényeg formálódik ki rajta. Tehát arról van szó: lényegileg olya
nok legyenek, mint Isten Fia. „Az eleveelrendelést Pál egybeilleszti az 
Istenhez való hasonlóság gondolatával (Gottebenbildlichkeit). Az Isten 
Fiának képe az Isten „emberségterve” (Menschheitsplan); hozzá ha
sonlóvá válni, ez az emberiség végső célja. Az Isten-ember Jézus Krisz
tusban tehát nemcsak az nyilvánvaló számunkra, hogy kicsoda az Is
ten, hanem az is, hogy az ő igazsága szerint micsoda az ember és 
mivé kell lennie. Jézus Krisztus az első igaz ember, éspedig a Feltá
madott Krisztus, mert csak róla beszél Pál úgy, mint elsőszülöttről a 
sok testvér közt.”14 Istennek az Isten gyermekein végzett munkájának 
célja, hogy Krisztusban visszanyerjük igazi arcunkat (Gen 1,27).

Témánk szempontjából döntő igehely még M t 6,9— 13 is. Jelen 
esetben a Miatyánknak nem a részletes elemzéséről van szó. A kérdés 
az, hogy a Miatyánkban hogyan tükröződik Jézus és az ember testvén 
kapcsolata. A  Jézussal való testvéri viszonyunkra már a megszólítás
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is utal. M ivel közös Atyánk van, testvérek vagyunk. Ez az Atya min
denkinek Istene, ezért mindenkinek imádkozó (bizalmas) viszonyban 
kell lenni Vele. Jézus is ilyen viszonyban állt az Atyával, így Jézus
hoz hasonlóan nekünk is imádkozó viszonyban kell lennünk Vele. Az 
imádság tényében és az imádság módjában is Krisztushoz kell hason
lítanunk. Krisztussal az imádságban is egyek vagyunk, s mint ilyenek, 
testvérek. A  Miatyánkban a Krisztussal való testvéri viszonyunkat 
nem abból a formai egyezésből kell megközelíteni, hogy közös az 
Atyánk. Ez igaz, de a Miatyánk ezen túl nagyobb mélységekbe vezet. 
Krisztus úgy tanítja tanítványait imádkozni, hogy Istent merjék Atyá
nak szólítani. Í gy itt elsősorban azon van a hangsúly, hogy Isten 
Atya — hiszen ez akkor (ti. ez a megszólítás) nem volt természetes —, 
és csak másodsorban arról, hogy ez az Atya közös. Ebben a megszó
lításban az Istenhez való bizalom nyilvánul meg. Ez Jézusnál úgy fe
jeződik ki, hogy mikor egyedül imádkozik, azt mondja: „A tyám ...” 
(Mk 14,36). Aki tehát Krisztushoz hasonlóan meri Atyjának tekinteni 
az Istent, aki mer bízni abban az Istenben, akinek neve „Kegyelme
zek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok” (Ex 33,19), 
aki a félelmetes ÜRban a félelmetessége ellenére képes meglátni az 
embert szerető Atyát, aki meri hinni a látszattal szemben, hogy a „ke
gyelmezek, akinek kegyelmezek. . . "  név mögött a szerető Mennyei 
Atya áll — az Jézus testvére, mert Jézus is ilyen gyermeki hittel te
kintett Istenre, épp akkor, mikor az Isten félelmetes szabadsága őt is 
„elevenen” érintette a kereszten (Lk 23,46). Aki így tud imádkozni 
Istenhez, ilyen bizalommal, az testvére Jézusnak. Az Istent Atyának 
szólítani nem „haverkodást” jelent, vagy egy „bennfentes partneri” 
viszonyt. Isten, attól, hogy Atyának tartjuk (hisszük), még megmarad 
a világot kormányzó félelmetes ÜRnak, akihez még az imádságban is 
csak (kizárólag) hittel lehet közeledni.

Jézus és az ember testvéri viszonyát illetően a Miatyánk 5. kérése 
is fontos. Krisztusban Isten megbocsátott (adós szolga, bűnös asszony, 
tékozló fiú stb.), nekünk is hasonlóképp kell rendeznünk mások ne
künk járó megfizethetetlen adósságát. Az „afékamen” és az egyes kéz
iratokban használt „afiomen” a már megtörtént tényre, határozott 
dologra, ill. a praes. impf. alak a folyamatosságra, állandóságra utal
nak. Az egyik (perf.) a határozott, maradéktalan megbocsátásra, adós
ságelengedésre, a másik az állandó, határtalan (Mt 18,22) megbocsá
tásra utal. Az állandóan (Mt 18,22) határtalan, maradéktalan (Mt 18,27) 
bocsánatadásban is Krisztus sorsosaivá, testvéreivé kell válnunk, azért, 
hogy megbocsátásunkkal, Krisztushoz hasonlóan békés emberi viszo
nyokat teremtsünk, amelyben újra lehetőséget kap az adósság terhétől 
megszabadult ember felkelni (feltámadni), és új életet kezdeni, me
lyet csak békében, egymással rendezett viszonyok közt lehet (Mt 5,9).

Témánk szempontjából a Miatyánk 6. kérése is döntő. A  kísértés 
Jézus szerint a mindenkori tanítvány mindennapi valósága, ugyanúgy, 
ahogy Jézus is rejtett, nem tudatos, vagy nyílt, tudatos formában, de 
állandó megkísértések közt élt. Ebben is testvérek vagyunk (Zsid 2,18). 
Jézus nemcsak számol és tanítványait is számoltatja Miatyánkban a 
kísértéssel, hanem azt is tudja és tudatosítani akarja bennük, hogy 
van , aki elbukik, úgy hogy talpra sem áll. Tehát ebből a szempontból 
nem lehet csak Krisztusra nézni, és Belőle, mintegy automatikusan, 
vagy hatalmas akaraterővel (önerőből), a keresztre nézve követni. Ha 
ez így lenne, nem volna szükség imádságra, mert önmagunktól is el
lent tudnánk állni a kísértésnek.
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Jézus testvéreinek Jézushoz hasonlóan „mindennapi szükséglet
ként”15 kell tekinteni az Atyához való imádságot. És mindannyiónknak 
Öt kell kérni — Jézushoz hasonlóan (Krisztus a Gecsemáné kertben) —, 
hogy ne vigyen minket kísértésbe, hanem tartson meg a hitben.

Összefoglalva
Ahhoz, hogy Jézus testvérei lehessünk, neki kellett testvérünkké 

lennie. Ö tette meg az első lépést. Ez fejeződik ki abban, hogy „Jézus 
az ember testvére” „szempontban” .

A  második lépés az emberé, neki kell megtennie, neki kell Jézus 
testvérévé válnia (2. szempont: az ember Jézus testvére). E két szem
pont szerint jön létre Jézus és az ember testvéri viszonya, amely Jé
zus részéről abban fejeződik ki, hogy vállalta az emberi sorsot, az 
emberi élet korlátait (Jn 1,14; Fil 2,6—7; Zsid 2,14—18).

Az ember oldaláról ez a testvéri viszony azt jelenti, hogy Istennek 
tekintve az ember Jézust, hisz Jézusban követi őt, sorsközösséget vál
lal vele, osztozik az Isten Fia sorsában (egymás Krisztusává „levés” ). 
Ez a sorsközösség a fentiek alapján a következőket jelenti:
— Istenfiúság a Lélek vezetése alatt (Rm 8,12—17),
— Isten fiainak hite és élete mögött a Szentlélek áll (Mt 16,17),
— Krisztussal való funkcióközösség (Rm 8,16; Gal 2,20),
— Kereszthordozás, szenvedés (Rm 8,17; Jel 1,9),
— Az eljövendő örökség birtoklása (Rm 8,17),
— Együttsóhajtozás (együttszenvedés) a teremtettséggel (Rm 8,23),
— Az imádságban az Isten Atyaként szólítása (Mt 6,9);
— Kísértésben az Istenhez fordulás (Zsid 2,18; Mt 6,13),
— Bocsánatadás (Mt 6,12; Mt 18,21—35).
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Gerhard Krügel

Az öngyilkosságok megelőzésének 
gyakorlata

1.1. Az öngyilkosságok megelőzése — sürgető feladat

A  több évtizedes kutatás és az életmentésre irányuló mind kifino
multabb orvosi módszerek ellenére az öngyilkosságok gyakorlata még 
mindig nem lmutat egyértelműen csökkenő tendenciát. Némely ország
ban többen halnak meg öngyilkosság által, mint közlekedési balesetben. 
Ha életkorra bontva vizsgáljuk, a férfiaknál 15 és 19 év között a 3., 20 
és >24 év között a 2. helyenáll az öngyilkosság, mint a hálái oka. A  na
gyobbrészt idősekből álló országokban az öngyilkosságok száma (100 000 
lakosra vonatkoztatva) magasabb, mint kiegyensúlyozottabb összetételű 
országokban!

A  statisztikai vizsgálatok természetesen nem érintik a rejtett ön- 
gyilkosságokat (pl. autóbalesetek), vagy azokat, amelyeket — vallásos 
vagy társadalmi okokból — kétséges esetben máshogy magyaráznak.

Különböző országok nagyvárosaiban az öngyilkossági kísérletek szá
ma. 8-szor, 10-szer magasabb, mint a közölt öngyilkosságoké. Az öngyil
kosság és az öngyilkossági kísérlet kétségkívül különböző megítélés alá 
esik. A  gyakorlatban másodrangú kérdés annak eldöntése, hogy vajon 
az öngyilkosság egy rosszul sikerült öngyilkossági kísérlet, vagy az 
öngyilkossági kísérlet egy rosszul sikerült öngyilkosság-e. Minden ön
gyilkossági cselekedet valamiképpen a jelenlegi életben való összefér- 
hetetenséggel hozható kapcsolatba. Ezekben a cselekedetekben a vál
tozás utáni vágy rejlik, s ez akár a saját személyiség eltávolításában, 
vagy még inkább a környezet aktivizálásában jut kifejezésre, oly mó
don, hogy az öngyilkosjelölt így hívja fel a figyelmet életének teljes zá
tonyra futására. Azokat, akik öngyilkosságot egyszer már megkísérel
tek, mindenképpen suicidveszélyeztetetteknek kell tekinteni. Ebben az 
összefüggésben nem lehet figyelmen kívül hagyni a kísérleti önsebzé
seket sem.

1.2. Az öngyilkosság — sokoldalú probléma

Az (életuntak tanácsolásában tehát — amely több országban lé
tezik — széles kiterjedésű munkaterület adódik. Az öngyilkosságok meg
előzésében optimális eredményt csak azoknak a külső és belső faktorok
nak lehetőség szerinti korábbi megismerésével lehet várni, amelyek ön- 
gyilkossághoz vezethetnek. A  probléma kutatásához már alig lehet át
tekinteni a meglevő szakirodalmat. Ezek azt mutatják, hogy összefüg
gés van többek között öngyilkosság és életkor, nem, nép, családi állapot, 
vallás, foglalkozás, elvárosiasodás, évszak, idő, alkohol — és tabletta- 
használat között.

Az öngyilkosok boncolása során az esetek több mint 70%-ánál 
patologikus-anatómiai okokat találtak, többnyire a központi idegrend-
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 szer területén. Bizonyos területek megbetegedése közvetlen befolyást 
 ugyan nem gyakorol az öngyilkossági cselekedetre, de a frusztráció- 
tűrés nem elhanyagolható leesését vonhatja maga után. Ringel szerint 

 minden 3. öngyilkosságnál és minden 5. öngyilkossági kísérletnél szere
 pet játszik a pszichózis.
 Az öngyilkosság erősen szuggesztív hatást gyakorolt a környezetre, 
főképpen ha bizonyos nyílt épületekben követik el, nemkülönben az ön
gyilkosságokról szóló szenzációs beszámolók. Ezért az öngyilkossági kí
sérlet az elrettentés helyett az öngyilkosságok számának növekedését 
vonja maga után. Ezért hoztak Kanadában pl. 1937-ben 535 ítéletet 
öngyilkossági kísérlet miatt, Angliában 1961-ig hivatalosan büntették az 
öngyilkossági kísérletet. Az öngyilkosok életrajzának vizsgálata több- 
nyire évekig eltartó pszichikai torzfejlődést mutat. Erwin Ringel prae- 

 suicidális szindrómának nevezte e fejlődés fázisait, és ezzel megadja a közbelépés lehetőségét, még mielőtt laz öngyilkosság gondolata gyötrővé 
válna. 

Némelyek olykor megkérdőjelezik a közbelépés jogát. Ilyen eset
ben, és úgy tartják, és úgy vélik, hogy a llelkigondozó meg nem engedett 
módon avatkozik bele a másik személyes szabadságába. Mi úgy véljük, 
hogy a llelkigondozó feladata az öngyilkosoknál mindig meglevő, ám 
gyakran betemetett életigenlő érzések megerősítése és kibontakoztatása. 
Megmentett öngyilkosok gyakran már az első beszélgetés során jelét 
adják annak, hogy elismerik, tulajdonképpen fel sem tudják fogni, ho
gyan voltak képesek ilyen tettre. Az is érthető, hogy sok öngyilkos jelölt 
az életösztön lázadása következtében, minden ellenkező bizonygatással 
ellentétben felkeresi a megelőző tanácsadást. Hogy az öngyilkosjelöltek 
mennyire érdeklődőek az élet iránt, azt a következő eset tanúsítja:

Egy hölgyet, aki öngyilkossági szándékkal erős vágásokat ejtett 
magán — m ivel már nem volt ügyelet a műtőben — nyitott ablaknál 
látnak el. Amikor újra meg tud szólalni, felpanaszolja a mentőorvosnak 
ezt a könnyelműségét. Hiszen úgy véli, hogy a nyitott ablak mellett ha- 

 lálos fertőzést kaphatott volna.
Az öngyilkosságra vivő hatások lényegileg érzelmi síkon érik az 

embert, ezért sem lehet morális intésekkel és bátorításokkal semmit el
érni. A  „mérlegelt öngyilkosságot” (Hoche kifejezése) mi kizártnak tart
juk. Leonhard hívta fe l arra a figyelmet, hogy az érzelmek kétirányú 
kilengéseik közben olyan értékeket vesznek fel, amelyek már semmilyen 
arányban nem állnak a valósággal.
2.1. Egy konfliktusok között élő emberek tanácsolására létrehozott egy

házi tanácsadó szerv keletkezéstörténete

Az öngyilkossági probléma sürgőssége teszi szükségessé konfliktusok 
között élő emberek tanácsadó szervének létrehozását. Már húsz évvel 
ezelőtt egyetértettek a lipcsei diakonisszaotthon orvosai és lelkigondo
zói abban, hogy az öngyilkos pácienek gondozása nem egészen meg
felelő. Természetesen mindent megtettek, ami a dolog fizikai oldalára 
vonatkozott. Még egy ideggyógyászt is bevontak. Az ő munkája azon
ban lényegében csak la fennálló öngyilkosságveszély megállapítására és 
egy esetleges pszichotikus esemény megakadályozására korlátozódott. 
Gyógyító, a konfliktusokat feldolgozó beszélgetésre viszonylag kevés 
idő maradt. Az említett team elhatározása így az volt, hogy a pácien
seket tovább kíséri, és problémáik feldolgozásában több pszichikai és
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szociális segítséget nyújt. Ezért elsődleges célnak a bizalmi viszony lét
rehozását tekintettük, hogy pácienseinknek lehetőségük legyen velünk 
konzultálni megújuló nehézségeik kapcsán, mielőtt öngyilkossági kísér
letet vennének fontolóra. Ebből kiindulva kerestük fel a páciensek olyan 
kollégáit, szomszédait és barátait, akik készen álltak arra, hogy velük 
kapcsolatot tartsanak, miután azok elhagyták a klinikát. Azoknak a 
pácienseknek, akiknek egyházhoz tartozása szóbajött, megfelelő gyüleke
zeti körben próbáltuk lehetővé tenni a reintegrációt. Gyökértelen fiatal 
felnőtteket Idősebb házaspároknál helyeztünk el, akik szívesen adtak 
nekik egy szobát, és velük barátságos kapcsolatot tartottak fenn.

Ezután la klinikai lelkész vagy annak egy munkatársa felajánlotta, 
hogy a növekvő távolságokra való tekintettel családlátogatásokat vál
lal. Eleinte sikeresnek tűnt ez a munkamódszer. Azután, viszont meg
mutatkozott, hogy a gyülekezeti körbe való integráció valójában nem 
sikerült. Hamarosan elmaradoztak azok, akiket oda irányítottunk. Volt 
közöttük, aki ezt az egyedülléttel indokolta, amellyel a csoportban ma
gára maradt. Mások éppen az ellenkezőjét tapasztalták, és ezért marad
tak távol, mert a róluk való gondoskodást kellemetlennek érezték. 
Összegezve: nem találták meg azokat az embereket, akiket szerettek 
volna. A  fő  probléma a közelség és a távolság nem megfelelő kínálata 
volt. A  gyülekezeti csoportoknak túl nagy terhet jelentett a mi elvárá
sunk, a betegek kapcsolatteremtő képességét pedig túlbecsültük.

Nehezen jött létre a viszony ott is, ahol fiatal, nőtlen vagy hajadon 
pácienseinket olyan családoknál helyeztük el, amelyek a szülő—gyerek 
viszonyt akarták kiépíteni. Mindazonáltal megmutatkozott — már 
amennyire ezt megítélhettük azon kevés esetek alapján, amelyekkel fog
lalkoztunk —, hogy a hanyatlást eredményező légkör rövid idejű válla
lása jó  eredményeket is hozhat. A felmerülő konfliktusok csak hosszabb 
tartózkodás esetén voltak részben elkerülhetetlenek, mivel a páciensek 
korlátozásiként élték át mindazt, amit nekik eredetileg kellemes volt, 
továbbá a szállásadók csak nehezen tudtak megszabadulni a Szülői 
szereptől.

Ezen első kísérletek után következett aztán: végre a munka bizo
nyos megváltoztatása és kiszélesítése.

Mindenekelőtt alakult egy orvosokból, lellkigondozókból, jogászok
ból, pszichológusokból és teológusokból álló team az öngyilkosságok 
megelőzésére. Erre a célra a belmisszió rendelkezésre bocsátott egy há
zat Lipcse központjában. Feadatául Imár nemcsak az utógondozást és a 
páciens öngyilkossági kísérlet utáni figyelemmel kisérését tekintette, 
hanem főként a suioid-prophylaxiis-t (következő kísérlet megelőzését), 
tehát az emberiközelség biztosítását életveszélyes konfliktusok és érzé
sek esetére. Erre a célra jött létre a, „fogadóóra konfliktusok között élő 
emberek számára” . A  szombat este tűnt megfelelőnek, mert az életun
takat gyakran nyomasztotta la hosszú hétvége. Ezenkívül az említett 
háziban éjjel-nappal szakképzett munkatársaik tartózkodnak, akik sür
gős esetekben mindig készen állnak egy beszélgetésre. A szombati ügye
letet mindig a team egyik tagja tartja, szabadon választva meg, hogy 
mikor és m ilyen gyakran vállal ilyen szolgálatot. A  beszélgető szoba 
ajtaján egy táblán olvasható, hogy abban! az időpontban melyik munka
társsal lehet beszélgetést folytatni, ,s melyikkel a következő hetekben. 
A  szombati fogadóórák lehetőségéről plakátok és cédulák („egyházi bel
ső használatra”) tájékoztatják a környék lelkészi hivatalait. A  team 
egyetértésben és jó viszonyban dolgozik a város összes felekezetivel. 
Ezenkívül megfelelő megállapodások értelmében kapcsolatunk van kór-
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házakkal és körzeti idegorvosokkal. A  gyakorlatban a szombati fogadóóra 
az első kapcsolatfelvétel lehetőségét nyújtja olyan emberek számára, 
akikre erősen ránehezedik a szenvedés, ám magukat nem tekintik beteg
nek. A  tanácsadó csoport egy tagjával való találkozás véletlenszerű, 
mert a súlyos konfliktusok között szenvedő embert ritkán érdekli, hogy 
éppen egy orvos, egy lelkigondozó vagy egy '.lelkész szeretne-e vele be
szélgetni. Az ő problémája sokkal inkább a beszélni és ia nem beszélni 
ambivalenciája. Több páciens mesélte, hogy heteken keresztül minden 
szombaton a várakozószoba ajtaja előtt állt, ám csengetni nem volt bá
torsága. Néhányan telefonon megbeszéltek egy időpontot, de aztán sze
mélyes beszélgetésre már nem merték átlépni a küszöbölt. Mások hosz- 
szabb ideig álnéven írtak, aztán hirtelen mégiscsak személyesen jelen
tek |meg, és ezt mondták: „ön  már ismer engem, gyakran írtam.”

Ezekből az első találkozásokból fejlődnek azután ki a nem ritkán 
hosszú ideig tartó kapcsolatok, s ezek, a már erősen személyes jellegű 
beszélgetések már nem ruházhatók át minden további nélkül a team egy 
másik 'tagjára. Majd csak a „leválasztás” időszakában bátoríthatjuk 
őket más munkatársakkal való beszélgetésekre ás.

Az ismertetett fejlődés eredményeképpen a tanácsadó tevékeny
séget a szükség-lelkigondozás más területeire is kiterjesztettük. Ez már 
nem csupán az öngyilkosságra hajlamos emberek tanácsolása volt. Azért 
volt erre szükség, mert nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, 
hogy erős korlátozás esetén, a frusztráció-tűrés pillanatnyi lezuhanásá
val, egy régebbi konfliktus nyomán nem veszi-e kezdetét az öngyilkos
ság gondolatának kifejlődése. A beszélgetéseket már jóval azelőtt lehe
tővé kell tenni, hogy megmondhatnánk vagy sejthetnénk, hogy egyes 
személyeknek kezelésre van szüksége. Ennek megfelelően nagy jelentő
séget nyernek a szerelemmel, házassággal, szexualitással, partnerkapcso
latokkal, egyedülléttel, életkorral, foglalkozással, gyökértelenséggel, izo
láltsággal, kapcsolatteremtő képességgel, teljesítménycsökkenéssel, bűn
nel, félelemmel, ürességgel, bátortalansággal és értelmetlenség-érzéssel 
kapcsolatos problémák.

A „konfliktusok között élők” tanácsolásának ez a kiszélesítése az 
öngyilkosság gondolatával már mélyen foglalkozó, ám azt megtenni 
még nem merészelő emberek felé is irányul, hogy (érzéseiket és gondo
lataikat nyíltan elmondhassák. Mindez azért szükséges, mert az „én” 
fölött álló jelentős vallási és társadalmi erők őket negatív hangsúllyal 
illetik, A tanácsolásnak nem egy eleve merev rendszeren alapuló módja 
nyilvánvalóan könnyebb.

2.2. A tanácsadó háttérben maradása

Fontos utalást jelentett a látogatók környezetére az öngyilkosságra 
vezető hatások elmondásától való ismételten megfigyelt félelem, továbbá 
bizonyos, mások által kijelölt kategóriáknak rendszerinti elfogadása. 
Ami a idirekt kérdéseket illeti, munkatársaink a beszélgetés első fázi
saiban a lehető legnagyobb tartózkodást tanúsítják. Mindenképpen ki
tartunk a szabadság és a, szabad akarat elve mellett. A  tanácsadó kész
séges és átélő érdeklődést mutat mindazt iránt, amit la látogató mond, 
de nem kérdezi ki, nem befolyásolja, tartózkodik a pozitív vagy negatív 
ítélettől vagy idő előtti diagnózistól, s a kezdetben lemond a kérdésről 
alkotott saját véleményének kifejtéséről. Szándékosan nem veszünk föl 
személyi adatokat és nem használunk kartotékokat. Olykor még be-
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szélgetőpartnerünk nevét sem ismerjük, mert meg akarjuk hagyni sze
mélyes szabadságát annak eldöntésére, hogy egy Ibizonyos időpontban 
meddig akar személyes vonatkozásban elmenni. Ha a látogató a máso
dik vagy a harmadik beszélgetés után úgy érzi, hogy meg kell mondania 
nevét, azt a bizalom jelének vesszük. A  látogatók könnyebbségnek te
kintik azt az ígéretünket, hogy a (beszélgetésekről csak az ő (hozzájárulá
sukkal készülnek feljegyzések. Ez teljességgel érvényes a tanácsadó 
team-mel való utólagos megbeszélésekre is.

Mindazonáltal a (munkának ezek az alapvonalamé m merev elvek. 
Ameddig lehetséges, kitartunk mellettük. Adódnak azonban helyzetek, 
amikor másfajta eljárás tűnik célszerűnek. Példa erre az az eset, ahol 
látogatónk pszichotikus fejlődést mutat. Ilyenkor sürgősen kikérjük az 
idegorvos véleményét a tanácsadó csoportból vagy az illetékes körzetből. 
Partnerünk, aki gyakran igen (félénken reagál, így továbbra is megta
pasztalhatja gondoskodásunkat. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy 
mindez a kezelőorvos beleegyezésével kell hogy történjék.

A  tanácsadás nagyobb aktivitásának egy további területe a láto
gató akut krí zise. Egyaránt értjük ezen azt a krízist, amely egy már 
régóta meglevő konfliktushelyzet csúcspontja — és azt a pillanatnyilag 
veszélyes helyzetet, amely a személyiségre már olyan mértékben gyako
rol fenyegető nyomást, hogy minden korábbi feszültségoldó mechanizmus 
csődöt mond. A  krízis azonnali, aktív (eavatkozást tesz szükségessé, 
azzal a céllal, hogy a problémát világosan elemezni, a külső és belső 
simptómák gyors megszüntetését pedig; előidézni lehessen: a krízis visz- 
szaszorítására irányuló egyértelmű magatartással. Ebben az esetben a 
tanácsadó az irányító, ellenőrző szakértő szerepét is magára veszi, a 
másik elfogadásával, megbecsülésével, továbbá emocionális melegséggel 
együtt. Az érintettekkel 'együtt kell a (problémák megoldását keresni és 
a döntéséket meghozni. Ahol szükséges, a tanácsadó otthonában is meg
látogatja a beszélgetőpartnert, és arra törekszik, hogy ezek az alkalmak 
sűrűn kövessék egymást, mivel a megbeszélt új időpontban már a jövő 
és a remény egy szelete is kifejezésre jut.

Hosszú ideig tartó tolmácsolás, a krízisbe való beavatkozás, vagy 
éppen alkalomszerű segítségnyújtás esetében a tanácsadó teljességgel 
nyitott marad a partner irányában — mindezt mindenkor személyes 
közelséggel és barátságos odafordulással teszi.

2.3. A  tanácsadó team jeladatai

Az öngyilkosság sokoldalú, több faktorból összetevődő probléma. 
A  tanácsadásnak számolnia kell ezzel. A  legjobb a multiperszonális meg
oldás. A  tanácsadó teamben különböző jelentős szakterületek hozzá
értői dolgoznak együtt. A  beszélgetéssel megbízott személynek megvan 
a lehetősége, hogy a csoporton belül mással is megtanácskozza az ese
tet, vagy hogy speciális problémáknál a beteget illetékesebb személyhez 
irányítsa. A  pácienssel való érintkezésben az sincs kizárva, hogy a foly
tatólagos tanácsadó beszélgetések között a csoport egy másik tagja is 
bekapcsolódjon jogi kérdések tisztázására, egyfajta pszichózis kizárásá
ra, szociális problémák megoldására, a lelkiismereti parancsok vagy bé
nító kétségek feldolgozására.

Ilyen esetekben a team él a szakértők munkájával. De a tanácsadó 
team tagjainak is állndóan tovább kell fejleszteni képességüket, hogy 
a gyakran igen bonyolult kapcsolat-szövevényeket átlássák, és hogy
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helyesen ítéljenek. Ennek keretében témák szerint lebontva foglalkoz
nak többek között a környezet agressziójának, az öngyilkosság sajátos 
megítélésének, az önálló cselekvések motivációinak és az élet igazolá
sának kérdéseivel.

Az öngyilkosjelöltek környezete magas követelményeket támaszt. 
a páciensek pszichikai és fizikai terheléstűrésével szemben. A beszél
getések során így már eleve kényszer alatt állnak: mindenképpen sikert 
kell elérniük, vélik. Ezért a tanácsadó érzi, hogy a beteg bizonyos olyan 
feszültséget akar ráruházni, amit ő maga egyáltalán nem tud elviselni. 
Körkérdések nyomán arra a megállapításra jutottunk, hogy bennük 
gyakran felmerül a tehetetlenség, a bizonytalanság, a bűn érzése. Nem 
idegen tőlük a düh, a harag vagy a túl nagy érzelmi azonosulás sem. 
Néha egyenesen „érzelmi fürdőknek” vannak kitéve. A  környezet egyet
len támaszként jelenik meg, amelybe az életunt belekapaszkodhat, ám 
ugyanabban a pillanatban annak agresszióit is el kell viselnie. Itt jut 
szerephez a tanácsadó csoport: az életuntakkal való beszélgetés, bizo
nyítókök és meglepő fordulatok által tudatosíthatja a tanácsoltak ér
zelmi összetevőit és lehetővé teheti azok feldolgozását is.

A team tagjai — miután egyikük előadta az „esetét” — önkén
telenül is azonosulnak a beszélgetés különféle oldalaival és alakjaival, 
és ezáltal megvilágosodik számukra a helyzet. A  tanácsadónak pedig a 
csoport tükröző szerepe révén sikerül jobban megismernie beszélgető- 
partnerét, és új szempontokat nyer azáltal, hogy igen komolyan veszi 
saját szerepét a beszélgetésiben.

2.4. A látogatókról szerzett tapasztalatok

Tanácsadásunk öngyilkosjelöltjeit durván két csoportba lehet osz
tani. Azokra, akiket megmentettek egy öngyilkossági kísérlet után és 
azokra, akik öngyilkossági gondolatról beszélnek, vagy viselkedésükkel 
meglevő öngyilkossági hajlamukra hívják fel a figyelmet. Pszichikai 
állapotában mindkét csoport annál nagyobb különbségeket mutat, minél 
kisebb az egyes öngyilkossági kísérletek közötti időtartam. Azok a lá
togatók, akik közvetlen egy öngyilkossági kísérlet után kerülnek velünk 
kapcsolatba, többnyire mentesek az erős érzelmi terheléstől. Az öngyil
kossági kísérletet így kínzónak érzik, az idegorvossal való kötelező 
konzultációt pedig meglehetősen ambivalens érzésekkel kísérik. Leg
többjüknél újra bizakodást és reményt érez az ember. Újjáformált em
beri kapcsolatok és a fennálló társadalomba való beilleszkedés utáni 
vágyuknak adnak kifejezést. Némelyeknek, már egész konkrét elképze
léseik vannak arról, hogy a jövőben hogyan akarják alakítani életü
ket. Ebben a fázisban tanácsra van szükségük — amit azonban gyakran 
kontroll nélkül elfogadnak. Az öngyilkossági kísérlettel az érzelmek i gen 
jelentős levezetése történt. A  lelkigondozó tanácsa itt veszélyes ellent
mondásos helyzetet okozhat. A  tanács és segítség utáni vágy olyan erős, 
hogy a lelkigondozó túlságosan gyorsan és érzelmileg túlságosan azono
sulva veszi magára a segítő, oktató, buzdító szerepet, öngyilkossági 
kísérlet után levő emberekkel való beszélgetésben a lelkipásztor saját 
sikerét és elismerését tapasztalhatja olyannyira, hogy ennek alapján 
hajlamos lehet eleve jó jelnek tekinteni, ha a gondozott személy egy- 
szercsak megszakítja vele a kapcsolatot. Ám e csoport több mint 10%- 
ánál sajnos megint elsötétül az érzelmi helyzet, és újabb öngyilkossági 
kísérletre vállalkoznak. Számos páciensünk már néhány beszélgetés
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után beszámol egy vagy akár több korábbi, ismertté nem vált öngyil
kossági kísérletéről.

Kessel és McCulloch 511 öngyilkosságot megkísérelt személyt kí
sértek figyelemmel azok kórházból való elbocsátása után, és meg kellett 
állapítaniuk, hogy 97-en az intenzív foglalkozás ellenére még egy éven 
belül újabb öngyilkosságot kíséreltek meg.

R ingel szerint 40%-ra téhető azok száma, akik az öngyilkossági 
kísérlet után 2—3 éven belül ismét öngyilkos cselekedetek közelébe ke
rülnek. Mindebből arra lehet következtetni, hogy egy már végrehajtott 
öngyilkossági kísérlet a későbbiekben is mindig jelentős öngyilkossági 
veszélyeztetettséget jelent.

A  leírt fázisban természetesen viszonylag csekély bepillantást nyer
hetünk abba a fejlődésibe, amely egy öngyilkossági kísérlet megismét
léséhez vezethet. Az öngyilkosságból megmentetteknél ilyenkor az ér
zelmi azonosulás is hiányzik mindahhoz, amit néhány nappal korábban 
olyan kényszerítőnek és elkerülhetetlennek éreztek. Hajlamosak arra, 
hogy bagatelizálják önmaguk előtt az öngyilkossági kísérletet, sőt bel
sőleg valahogy elképzelhetetlennek tartják.

Egy pácienst pl. már 17 alkalommal vittek kórházba altató-túl
adagolás miatt. Első magyarázata minden alkalommal az volt, hogy 
„tévedésből” vett be túl nagy dózist.

Mindenesetre nem csoda, ha e csoportból a beszélgetőpartnerek 
mintegy harmada már az első vagy a második konzultáció után távol 
marad. Öngyilkossági kísérlet után a páciens valójában nem érzi magát 
betegnek. Kívánsága, hogy arról egyáltalán ne kelljen beszélni, erősebb, 
mint az, hogy feldolgozhassa azt a magatartást, amely az önpusztító 
cselekedethez vezetett.

Természetesen találhatók ebben a csoportban olyan emberek is, 
akiknél az önmegsemmisítés utáni vágy az öngyilkossági kísérlet után 
sem csökken. Az ilyen esetekben ki kell várni egy pszichotikus történés 
kezdetét. Késleltetett indulatvezetéssel találkoztunk ott is, ahol erősen 
szuggesztiv erők voltak működésben (pl. ott, ahol egy családnak több 
tagja is öngyilkos lesz hasonló életkorban.)

A  második csoportba azokat az embereket soroljuk, akiket ön
gyilkos gondolatok foglalkoztatnak. Egyesek nyíltan beszélnek ezek
ről, mások titokban tartják. De nyilván nehézségekbe ütközik az ön- 
gyilkosság felé űző impulzusok kiszolgáltatása is. Erről néha mér a má
sodik vagy a harmadik beszélgetés után tapasztalatokat szerzünk.

Egy olyan istentisztelet után, ahol az öngyilkosság jött szóba, a 
következő kérdéséket tették fél:

„Elküldhetem Önökhöz egyszer az apámat?”
„Olyan különös albérlőm van, beszélhetnénk egyszer róla?”

. „Voltaképpen sok diák dobja el magától az életet?”
„A  prédikációjáról egyszer még beszélnem kell Önnel!”
A következő napokban mind a négy kérdező bejött a tanácsadásra, 

és végül is saját erős öngyilkossági hajlamukról beszéltek.
Tapasztalataink szerint nemritkán valamilyen más ürüggyel ke

resik az alkalmat a beszélgetésre. Szükség van bizonyos felmelegedésre, 
mielőtt nyíltan beszélhetnénk önmagukról. Az is előfordul, hogy úgy 
adják elő saját problémáikat, mintha azok valaki másnak a problémái 
lennének. Ilyen esetekben kerülünk minden unszolást, hogy saját sze
mélyükről beszéljenek, s meghagyjuk látogatóink szabadságát annak el
döntésére, hogy mikor tudják és akarják ezt megtenni. Más látogatók
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belső küzdelmükből és segítség utáni vágyukból.
öngyilkossági szándékukat nemritkán fenyegető módon juttatják 

kifejezésre. Olykor megtörténik, hogy a lelkigondozó valamiképpen azt 
a kockázatot vállalja, hogy a beszélgetőpartner teátrálisan belsőleg 
eltereli. Ez mindenek előtt akkor hasznos, amikor kapcsolataiban a 
partner egyáltalán nem önmagát adja. Azt is figyelembe kell venni, hogy 
az öngyilkosságból megmentett személy — az erős indulatok levezetése 
után — már saját magát sem tudja megérteni.

Nehéz döntésék előtt áll a lelkigondozó, ha úgy érzi, hogy a taná
csot kérő vele vagy környezetéből valakivel szemben zsaroiólag lép fel.

Egy páciens állandóan öngyilkossággal fenyegetőzött egy lelki- 
gondozónak, ha az nem szerez meg neki egy bizonyos állást.

Ilyen esetekben tanácsos, ha megfogalmazzuk és nyíltan kimondjuk 
megérzésünket: „Aggódom Önért, de nem engedek fenyegetéseinek, mert 
akkor egy olyan végzetes viselkedésmintát erősítenék meg Önben, 
amitől Ön minden bizonnyal szabadulni szeretne.”

Sürgős krízishelyzetekben létjogosultsága van a támogató, bátorító 
lelkigondozásnak, ám ez nem a zsarolásszerű kívánságok teljesítését 
jelen ti... Aki eleget tesz ezeknek, az csak erősíti azt az előrehaladott 
mechanizmust, amely mindig megújulva öngyilkossági veszélybe sorod- 
hatja az embert. A  lelkigondozónak kritikusan meg kell kérdeznie ön
magától, hogy nem válik-e a partner kísérlete szerint egy bizonyos cél 
elérésének eszközévé, amelyben az a várva várt rezonanciára talál

2.5. Az életuntakkal való különleges beszélgetés

Erwiin R ingel szerint „minden öngyilkosság egy hiányzó vagy rosz- 
szul sikerült beszélgetésre vezethető vissza”. Szerintünk is mindenfajta 
terápia alapfeltétele, hogy beszélgetésre képes emberek tudjunk lenni.

Az életuntakkal folytatott beszélgetésekben kimondhatóvá kell tudni 
tenni azt, amit az addigi életpálya során nem mertek, vagy aminek ki
mondása belső vagy külső körülmények miatt nem volt lehetséges. Ha 
az öngyilkosság valóban kiáltás az élet úton, lehetővé kell tenni, hogy 
ez a kiáltás hallható legyen — más módon, nem mint öngyilkosság.

Az öngyilkos jelölt, sokat emlegetett magára maradása következtében, 
embertársa egy-egy reakcióját saját helyzetére vonatkoztatja. Ez aztán 
újra elbizonytalanítja, és még inkább visszahúzódik. A környezet részé
ről egyoldalúan csak a fenyegetést éli át, mert úgy érzi, annak már nincs 
őrá szüksége, nem hallja őt és nem kérdezi — csak szorongatja.

A  lélfcigondozóval való beszélgetés lehet modell-jellegű, amennyi
ben leszögezzük, milyen fenyegető és bizonytalansági érzetet keltő lehet 
a páciens kivétele környezetéből. Az ennek tudatosítása utáni helyzet
ben már az öngyilkos jelöltnek jut szerep. Embertársát már nem csupán 
közömbösen szemléli, hanem úgy, hogy az is fenyegetett és bizonytalan- 
sági érzetben élő.

A  lelkigondozóval való beszélgetés annyiban mutat továbbá modell- 
jelleget, amennyiben az öngyilkosjelölt rájön, hogyan lehet személyes 
beszélgetést folytatni úgy, hogy önmagát igazán el tudja fogadtatni. 
Meg kell erősíteni bennük az abból fakadó pozitív élményt, hogy vala
kivel beszélgethetnek. Többnyire így ellenkeznek: „Én már senkivel sem 
tudok beszélgetni.” Ilyenkor tudatosítani lehet: „Most van egy óránk,
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hogy beszélgessünk egymással. Ön nagyon érdekel engem, örülnék, ha 
folytatása is lenne ennék a beszélgetésnek. Mit szólna a holnapi naphoz?”

Az életuntakkal való további beszélgetések során rajta kell ütnünk 
begyakorolt, negatív reakciókon, ezeket tudatosítani kell és bizonyí
tani, Ihogy előre megmondhatók. Sokan egyenesen várják a kellemetlen 
élményeket, hogy aztán önmagukat igazolva mondhassák: „Én mindig 
így járok.” Itt Kell őket korrigálni, s a pozitív élményeket bennük tu
datosítva összegyűjteni, hogy ezáltal erősödjenek meg. A  beszélgetés so
rán kis lépésekben teljesülhető remények kellenek, hogy ébredjenek 
bennük — egy barátságos válasz, egy szép este, egy nyíló virág az ab
lakban, egy átaludt éjszaka, egy érdekes partner iránt. Ezáltal kell 
lehetővé tenni, hogy ezek olyan nagyabb reményt alapozhassanak meg, 
amely teret nyit a jövő felé. Ebben az összefüggésben a belátás is min
dig szóba kell hogy jöjjön. Tapasztalataink szerint ugyanis sok ember 
élete azért sorvad el, mert túl nagy célokat akarnak elérni. A  törekvések 
konok, elkeseredett, szűklátókörű megvalósítani akarása csak a teljes
ség elmaradásának érzéséhez szolgál alapul. A  kívánságok és elvárások 
görcsének oldódása, a játékosság felfedezése, a lehetőségek sokféleségére 
való állhatatos rámutatás, a fantázia pozitív felélénkítése nemcsak hogy 
elindít a kitűzött cél felé, de képessé is tesz annak elérésére.

A  praesuicidális szindrómának megfelelően szóba kell hozni az élet
untak önmagák által igazolt agresszióit is. Tapasztalataink szerint ez 
azonnal ellenállásiba ütközik: „Nincsenek agresszióim.” „Egy keresztyén
nek nem lehetnek agressziói.”

Aki agresszióit kimutatja és énjét ezzel feltárja, az sebezhetővé te
szi magát. A  paradoxon ábban áll, hogy az öngyilkos jelölt élni akar és 
fél ettől a sebezhetőségtől. Az „én”-nek a gyengülő kötelékek elszakítása 
által történő túlságos megerősödése akadálya lesz az agresszió leveze
tésének, és éppen azt fogja veszélyeztetni, amit védelmeznie kellene. 
A  beszélgetések során bátorítani kell az öngyilkosjelölt látogatót arra, 
hogy engedje szabadjára valódi haragját. Gyakran maga a lelkigondozó 
lesz az így átirányított agresszió tárgya. A  páciens ezálatl nemcsak'hogy 
bizonyos felszabadulást érez, de egyúttal tapasztalatokat is szerez az 
agresszióval járó érzésekről. A  beszélgetésnek ez a része nemritkán me
rev, törvényes és állandóan túl sokat követelő felettes ént szabadít fel. 
E. Sperling terápia részcélnak tartja „a (szülői értékrendek bevonásával 
történő) introjektált megfelelési kényszerképzetek túlzott szigorúságának 
relativitását.”

A  nagy célok és nagy várakozások mellé felnő a félelem, hogy rosz- 
szul cselekszik az ember, vagy hogy éppen egy korábbi hibás cselekedet 
következményeivel találja szembe magát. A beszélgetés során ebből a 
szorongásból, félelemből kell reálisabb látásra eljutni. Az ember nem 
tévedhetetlen. Esélyt a megbékélés elfogadása nyújt.

Sperling figyelmeztet arra, hogy „az öngyilkos cselekedetek vissza
vonhatatlanságát ritkán élik át valóságosan.” Öngyilkosjelöltek alkal
manként úgy fantáziáinak halálukról, mintha azután is élhetnének. Azt 
kell világosan tisztázni, hogy valójában mit is szeretnének. Fennáll az a 
lehetőség, hogy együtt keressék a lelkigondozóval annak megvalósítását, 
amit eredetileg el szerettek volna érni.

Az öngyilkosjelöltekkel való célirányos beszélgetés magától értető
dően csak úgy lehetséges, ha megvalósul a tanácsadóhoz való erős, teher
bíró kötődés. A  veszélyes helyzetben levő embernek nem szabad éreznie, 
hogy magára hagyják, megfigyelik vagy diagnosztizálják, hanem min-
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denkor barátságot, természetességet és érzelmi melegséget kell, hogy ta
pasztaljon, (Carl Rogers gyógyító elvének összetevői).

A tanácsadó ezért különösen is figyelemmel kell, hogy kísérje beszél
getőpartnerét a kritikus időkben — pl. egy „magányos vasárnapon” , ka
rácsonyikor, más vidékre való költözéskor. Szívélyes kötődés esetén — 
ellentétes tapasztalatokkal szemben is — növekedhet bennük az az érzés, 
hogy szereti és elfogadják őket.

3. Modell további tanácsadó szervekre

A lelki segítségnyújtás eddig tárgyalt módjára azoknak az emberek
nek van szüksége, akik legyőzhetetlen külső és belső konfliktusaik révén 
az életet megtagadó cselekedethez jutnának. Ez a tapasztalat az ön- 
gyiLkosság megelőzése szolgálatában álló lipcsei tanácsadó szerv többéves 
munkájának eredménye. Ez egyszersmind modelljellegű kísérletnek is 
tekinthető, amely arra bátorít, hogy más nagyvárosokban is — az érin
tettek számára mindenképpen elérhető távolságban — hozzanak létre 
ilyen állomásokat.

Ezek természetesen meglehetősen ismertek kell hogy legyenek mind 
a segítségre szorulók, mind a segíteni tudók körében, további szoros 
kapcsolatban kell hogy álljanak az adott környék llekészi hivatalaival, 
ideggyógyászaival, és kórházaival. Egy egyházi tanácsadás az öngyil
kosság megelőzésének minden kikísérletezett orvosi, pszichoterápiái és 
szociális módszerét fel kell hogy használja. Ez legjobban az adott szak
területekről bekapcsolódó munkatársakon keresztül valósul meg. A  spe
cifikumot a tanácsadókkal és lelkigondozókkal való személyes kapcso
lat adja, akik életüket Istentől kapottnak tudják, és azt nagyra becsülik 
mint ajándékot és feladatot (Gaibe und Aufgabe).

Bizonyára gazdag munkaterület kínálkozik minden olyan tanácsadó 
szerv számára, amely a nyílt, segítőkész, személyes bánásmód, illetőleg a 
szakszerű diagnózis és terápia kiegyensúlyozott viszonyát tudja meg
valósítani.

„Di e Zeichen der Zeit” 1980/12. szám, 461—469. o.

Fabiny Tamás fordítása
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Az igehirdető műhelye
l

H Ú SVÉT  Ü N N E P E

Márk 16,1—8

(Egzegézishez kitűnően használható Dóka Zoltán: Márk evangéliu
ma c. munkája. 396—402. oldal.)

A lelkész — meditációja után — az igehallgatókra gondol

Húsvétkor ezekben az időkben könnyebb is, de ugyanakkor nehe
zebb is prédikálni, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

a) Könnyebb, mert utána vagyunk egy korszaknak, amikor az ész. 
imádásában voltunk, és azt mondtuk, hogy a logika, a tudomány min
dent megmagyaráz. Kezdjük belátni, hogy a mi rációnk nem olyan tö
kéletes műszer, és a valóságnak finomabb rezdüléseit nem tudja fel
fogni. Szépen fogalmazta meg ezt a tényt Lukács György, amikor 
könyvének ezt a címet adta: „Az ész trónfosztása.”

Ma, amikor az ész trónfosztása történik, könnyebb a feltámadásról 
beszélni. Ma már szerényebb az értelem (legalábbis ott, ahol sok ér
telem van), — és többször kimondja: nem tudjuk, ez titok. Ez a lelkü
let alkalmasabbá teszi az embereket arra, hogy a húsvéti evangéliu
mot meghallják.

b) Nehezebb mégis prédikálni húsvétkor, mint régebben, mert 
olyan egzisztenciális nyomás alá került mindegyikünk élete, amiből 
nehéz kiszabadulni. Az emberiségen rajta van a félelemnek, a bizony
talanságnak a nyomása. Ma az emberek nem azért ne m  hisznek Is
tenben, mert intellektuális problémáik vannak, hanem az egész v i
lágra ránehezedő egzisztenciális nyomásból nehezen tudnak túlemel
kedni.

Éppen ennek a mai embernek kell Jézus. Mert Jézus közelében 
lehet békességben, sőt örömben élni ebben a világban.

Gondolatok az igehirdetéshez

A húsvéti történet egy bizonyos lebegésben van. Lehet hinni, — 
hiszen elég erős adatok vannak ahhoz, hogy alátámasszák a hitünket. 
És lehet nem-hinni, mert elég erős észérveket lehet ellene felhozni ah
hoz, hogy valaki ezekkel alátámassza hitetlenségét. Lehet hinni, lehet 
nem-hinni, — igazában egy emberi döntésen fordul meg a dolog: aka
rok nem-hinni? — lehet nem-hinni éppen a húsvéti adatok alapján. 
Akarok hinni? — lehet hinni a húsvéti adatok alapján.

Apróságok is feltűnhetnek sokaknak. Másfélnap múlva a meleg 
keleten hogyan lehet balzsamozásra gondolni? Hogyan hogy az asszo
nyok csak a sír közelében gondoltak arra: ki hengeríti majd el a sú
lyos követ? Ez otthon, indulás előtt nem jutott eszükbe? A  nagyobb 
probléma azonban az, hogy a legrégebbi kéziratokban azzal fejeződik
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be az evangélium, hogy „remegés és döbbenet íogta el őket, és nem 
mondtak senkinek sem semmit, mert féltek.” Ezzel végződik az eredeti 
evangélium. (A 9—20. versek csak későbbi kéziratokból valók.)

I.

Bár lebegésben van a húsvéti történet, s lehet hinni és nem hinni 
az adatai alapján,— a történeten túltekintve olyan tényeket szeretnék 
elmondani, amikkel szemben nem lehet vitatkozni. S miközben ezeket 
mondom, az a reménységem, hogy valami történik nemcsak a fejben, 
hanem a hallgatók egész valójában.

1. Nem kétséges, történetileg nem lehet elvitatni, hogy a tanítvá
nyok összeomlottak nagypénteken. Nem egyszerűen érzelmileg omlot
tak össze (hiszen szerették Jézust), de gondolkodásukban, értelmükben 
is. Ezek egyszerű falusi emberek voltak, akiknek zsidó hite szerint az 
Isten ügyét a főpapok, a templom képviselik, és íme itt van valaki, akit 
kivégeztek. A  mózesi törvényben meg van írva: „átkozott, aki a fán 
függ.” Gondolatilag ez azt jelentette számukra, hogy rossz ügy volt az, 
amit ők 2—3 éven át szolgáltak. Hát elhagyta őt az Isten, nem igazol
ta, Isten ítélete történt rajta! Tehát az apostolokban az érzelmin túl 
egy gondolati világ omlott össze, s megjelent bennük ez a gondolat: el
hagyta őt az Isten.

Annyira nagy volt az összetörtségük, hogy amikor az asszonyok lel
kendezve jönnek, hogy feltámadott, becsületesen megmondja Lukács, 
hogy „üres fecsegésnek” tűnt előttük. Ügy beleélték magukat ebbe az 
iszonyatos gondolatba, hogy tévedtünk, Jézus is tévedett, Isten ítél
kezett.

És most mondom a vitathatatlant. Ezekkel az emberekkel, akikben 
egy világ omlott össze, egyszerre történt valami. Ők így mondták: lát
tuk az Urat! Onnét kezdve valami csodálatos fordulat következett ben
nük: rendíthetetlen hitvallókká lettek és egymás után adták életüket 
vértanúságra ezért a feltámadott Jézus Krisztusért. Tény, hogy össze
omlott bennük egy világ, és tény, hogy feltámadott bennük egy új 
világ.

2. Az is történelmi tény, hogy egy nemzedék élete alatt futótűz
ként körbe futott a Földközi-tenger partvidékén egy új vallás. Jeru
zsálemtől Hispániáig, ami elég messze van, pláne gyalog vagy törékeny 
hajókon. És e mögött az új vallás mögött nem volt pénz, hatalom, f i
lozófia. Vele szemben növekvő ellenállás, véres üldözés volt. Mégis va
lami megrendítő gyorsasággal befutotta az új vallás örömhíre a v i
lágot. Ez történelmi tény.

Valami ok van e mögött. A  kereszténység győzelmes szétáradása 
mögött milyen erő működött? Az apostolok csendesen azt vallják, hogy 
feltámadott az Űr. Ennek a dinamikus sugárzása futotta körbe az ak- 
kor-ismert világot. Számomra teljes bizonyosság, hogy ekkora hatása 
valami nagy-nagy eseménynek lehetett csupán: világossá lett, hogy 
van túlnani világ, valaki onnan visszalépett a látható világba.

3. A  harmadik vitathatatlan tény, hogy az evangéliumok eltérő 
módon mondják el a húsvéti eseményt. Az egyik csak annyit mond, 
hogy láttuk az Urat. A  másik, hogy megérintettük. A  harmadik szerint 
vele ettünk. Van amelyik zárt ajtókról beszél.

Baj-e ez a so«k eltérés? Én azt mondom: éppen ez hitelesíti az 
ügyet. Ha csalni akartak volna, akikor tudatosan kisimogatják: mond
juk el egységesen a dolgot. Ez az egész ügy becsületességét mutatja.
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Annyira biztos volt a lényeg! Minden bizonyságtétel valamiféle dado
gás az elmondhatatlanról. A  túlnani világ nem mondható el a mi szfé
ránk szavaival, melyek literhez, kilóhoz, méterhez vannak kötve. S így 
szükségszerűen eltérőek a szavak. Pl. a „meghalt” szó helyett nem le
hetne-e ezt mondani: kilépett ebből a létformából és egy másik dimen
zióban folytatta életét? A  „feltámadott” szó helyett nem lehetne-e ezt 
dadognunk: „elváltozott” ?

Tehát lehet hinni, és lehet nem-hinni. E három történeti tény 
azonban elgondolkoztató mindenképpen.

II.

Nemrég egy fiatal nekem szögezte ezt a kérdést: miért olyan fon
tos az, hogy Jézus feltámadt? Nem lehetne meg a kereszténység enél- 
kül? Enélkül is lehetne élni Jézus életművéből születésétől haláláig 
Miért fontos az, hogy feltámadt?

A kérdésre három feleletet próbáltam adni.
1. Azért fontos Jézus feltámadása, mert ez bátorítóan hat ránk, 

akik sokszor1 bajlódunk a halál miatt.
Eléggé divatossá lett a halál kérdése a világon. (Halottlátó asszony, 

Moody-könyv stb.) Sok a nyugtalan érdeklődő a halál kérdésével kap
csolatban. A  spiritizmus még intelligens embereket is meghódít. Jé
zus feltámadása bizonyosságot ad nekünk: van folytatás!

2. A  második válasz: (a ihúsvétd élményben váltottak át a tanítvá
nyok a szenzór ikus érzékelésről az extra-szenzórikus érzékelésre. Nagy
péntek előtt szemükkel, fülükkel, kezükkel érzékelték Jézust. Ez meg
szűnt. Húsvét után valami egészen új módon folytatódik a Krisztus
kapcsolat. A  Biblia ezt így fejezi ki: Szentlélek húsvéti ügy. A  Feltá
madott a tanítványokra lehel és azt mondja: „Vegyetek Szentlelket!” 
A  látás után a hitre tanít Iminket Jézus feltámadása.

3. Állandóan benne tudjuk magunkat az örökkévalóságban. Jézus 
feltámadása valóságossá teszi számunkra, hogy EGY az egész világ, 
EGY az élet, — csak két része van: látható, földi és a láthatatlan, túl
nani. Ennek átélésiéből kapták a nagyobb erőt a (tanítványok: szabaddá 
lettek, nem féltek.

Hitoktatásban, konfirmációban csak szenzórikus közlést adhatunk. 
Ebből kevés erő származik. Gyermekeinknek, nekünk szükségünk van 
arra, hogy megérintsen minket Isten Lelke, s átéljünk valamit abból, 
hogy az örökkévalóság szeretet-tengere veszi körül életünket, minden 
napunkat. A  kárpit mögött (Zsid 6,19—20) szeretet van, nem egy ítél
kező, kemény Isten!

Ezért -— amikor ez megragad engem — mehetek az emberek kö
zé, munkámhoz, koporsóhoz új szívvel!

Görög Tibor

H Ú SVÉT 2. N A P J A

Lukács 24,13—35

Minden vasárnapon a feltámadott Jézusért prédikálunk. Mert Jézus 
feltámadásának kimeríthetetlen örömforrása van. Bőven jut belőle az ün
nep másodnapjára is. E bőség kiaknázását segíti elő számunkra dr.
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Pröhle Károly evangéliuma, a Lelkipásztor 1956-os évfolyamában a Saj
tóosztály munkaközössége (184. old.), a Lelkipásztor 1965. évfolyamában 
dr. Káldy Zoltán exegézise és szövegmagyarázata (119. old.) valamint a 
EPM 1972/73. igefeldolgozása. 

Luther születésének 500. ünnepi évében húsvétkor emlékezzünk arra, 
hogy hogyan prédikált reformátorunk az emmausi tanítványokról: „el 
kellett ismerniük, hogy e História (az üres sírról szóló híradás) nyomában 
szívük üres, hideg és rest maradt mint egy üres pohár, melyben semmi 
sincsen, ami segíthetne, erősíthetne és javíthatna az emberen. Mégis 
Krisztus azért támadott fel, hogy prédikáltassék, hogy meghallják, hogy 
elismerjék, hogy gyümölcsöt fakasszon, hogy szívünket felkeltse, fel
gyújtsa és fakasszon bennünk új gondolatokat, bátorságot, örömöt, v i
gaszt és erőt. Ahol ez nem történik meg, ott hiába hallottad a húsvéti 
történetet, halott az tebenned, mintha török vagy pogány volnál, aki 
semmit sem tud ilyesmiről” . A  húsvéti hitre úgy tekint Luther, mint 
amely nem támad automatikusan a tanítványt körben és nem váltja ki 
azt az üres sírról való híradás sem.

Krisztus azért támadt fel, hogy hitre ébresszen bennünket. Az em
mausi úton ez történik és ennek kell megtörténnie köztünk is e húsvét 
ünnepében.

Az Úr .csodásán működik

1. Utunkon
Jó, hogy az emmausi utat nem lehetett azonosítani, mivel a Feltá

madott minden életutat emmausi úttá tud tenni. Ezen az úton megy 
végbe a csoda: Jézus csatlakozik az övéihez. Akkor lép hozzájuk ismeret
lenül, amikor úgy vélik, mindennek vége. Lamentálásukban ráismerünk 
a mai okoskodásokra: „Végül is csak azt tudjuk, hogy Jézus élt, de meg
ölték. Egyesek ezt, mások azt mondanak, de nagyon sok idő telt el az
óta. Mi nagy reményeket fűztünk hozzá1. Fantáziát láttunk abban ami 
krisztusi és keresztyén, de semmi sem lett ezekből. Mi is úgy tudjuk mint 
az emmausi vándorok, hogy Isten embereinek nem lehet gonosz vége, 
nem juthatnak keresztre. Ha Isten fia lett volna, ő se juthatott volna 
oda.”

Jézus nem izgalmas „fantomjárásban” jelenik meg fásult tanítvá
nyainak. Nem ecseteli a feltámadás titkait és nem fitogtatja hatalmát, ha
nem a beszédbe elegyedő útitárs közvetlenségével áll szóba velük. Kér
dez, felel, int és tanít. Mindez azért, hogy felfogják a legfontosabbat: a 
kereszt és a feltámadás egy talajról fakadnak! Isten szeretetének tala
járól. Mózes és a próféták meghirdették ezt. Most Jézus tolmácsolja 
nékik az Igét, Isten szeretetét, mely Isten Bárányát a keresztfára vitte. 
Amikor ezt az Igét hallja az ember, Isten szeretete szorongatja őt és 
ezért „ihevült a szívük” az úton. A  Feltámadott így élteti az övéit az Ige 
hirdetésével, Isten szeretetével melegíti, hevíti szívüket. Számolhatunk 
megjelenésével minden úton, a mi útjainkon is.

2. Otthonunkban
Jó beszélgetést nehéz abbahagyni. A  tanítványok is folytatni akarták: 

„Maradj velünk, mert már beesteledett. . . ” . Az otthon arra való, hogy 
folytassuk azt, amit Jézus elkezdett az igehirdetésben. Szabadok va
gyunk otthonunkkal, és ha jó nekünk Jézussal, behívjuk Őt. Az otthon-

177



ban Jézusé a fő hely! Mint vendéget hívták, de a vendég házigazdává 
lett az estebédnél. Az otthon és a kenyér összetartoznak. Akkor is, ha 
a közönséges, „a mindennapi” kenyérre gondolunk. A  család abból él és 
Jézussal együtt áldanunk kell Istent azért, mert kenyerünket, erőnket 
és egészségünket kirendeli. Ennek az évnek gazdasági mutatói alacso
nyabbak az előző évekénél, de a mi hitünk mutatója változatlanul az Úr
ra tekint, aki a kenyeret kirendeli gondoskodó szeretetével.

Az otthon és a kenyér összetartoznak akkor is, ha a kenyér alatt itt 
az Úrvacsorára is gondolunk. Jézus követői töibbször látták az Urat, 
amint megáldja a kenyeret. És amint vette, megáldottá, nekik adta a ke
nyeret, felismerték a feltámadott Urat. Asztallközösségben a Feltá- 
madottal!

Jézusnak ez a szeretetközössége kapcsolja össze az otthon (oly sok 
mindenben különböző) tagjait nemzedékről nemzedékre. Jézussal való 
szeretetközösségből telik arra is, ami úgy kell az otthonnak, mint a ke
nyér: megbocsátás, türelmes elhordozás és egymásra figyelő felelősség. 
Húsvétkor annyi minden kerül az otthonaink asztalára. Amikor az egy
szerű kenyeret kézbe vesszük, örüljünk, hogy ott van és ezzel együtt örül
jünk annak, hogy a Feltámadott is velünk és köztünk van!

3. Gyülekezetünkben
Egy cseppben ott van az egész tenger! 1983. évvel az első húsvét 

után amikor tengernyi gyülekezet van már a Földön, vizsgáljuk meg ma
gunkat az első kicsi gyülekezet tükrében. Az emmausiaknak és jeruzsá- 
lembelieknek közös tapasztalata volt az élő Jézusról. Egyaránt tanúi vol
tak a Feltámadottnak. Hitközösségben voltak. Később Pál azért írja 
oly hangsúlyosan a Korinthosziaknak, hogy a gyülekezetben minden a 
feltámadott Jézusért van. Jézus bűnbocsánattal kezdte'népe formálá
sát. Minden értelmet meghaladó az a híradás, hogy a Feltámadott először 
Simonnak jelent még. Éppen Simon Péternek, az Őt megtagadónak! 
Ez a kicsiny csapat szerette egymást. Még abban az órában, amikor Jé
zust felismerték, indultak ők ketten, neki az éjszakának, hogy felkeres
sék a jeruzsálemi testvéreket. Mert húsvét mozgósítja a gyülekezetei. 
Volt mondanivalójuk egymás számára. Nem fogytak ki a (bizonyságte
vésből. Amikor mindent egybevetettek, kirajzolódott a valóság: „való
ban feltámadt az ŰR!”

Az első húsvét üzenetének vonalait nekünk kell meghúznunk, hogy 
mondanivalója elérjen a ma gyülekezetéig és a mai világunkba. Prédi
kációnk nem érhet véget a történet újramondásánál, ott, ahol a húsvéti 
jóhír kezdeni akarja munkáját.

A  Feltámadott mai gyülekezeteit is élteti a reménység. E reménység 
mozdítja ki a gyülekezetét az élet irányába, az élet védelmére. Nekünk 
is kell hogy legyen „húsvéti menetünk” a világ békéjének védelmében. 
Kell, hogy izgalmas és lelkesítő feladatunknak tudjuk modern vilá
gunkban is annak a titoknak meghirdetését, hogy Jézus szeretete győzött 
a kereszt szenvedésében és győzött a halál leverésében. A  gyülekezet 
minden szolgálatával kell, hogy érzékeltesse és kívánatossá tegye az 
örökélet távlatát, melyet a Feltámadott nyitott meg az őt szeretők számá
ra. Életünkben sokszor, újra és újra fel kell szabadulnunk arra a hitre, 
hogy Jézus valóban él és valóság az az élet is, amellyel megajándékoz.

Józsa Márton
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HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
János 20, 19—29

A  textusról

Alapigénk a húsvéti esemény két, egymástól egy hét távolságban 
levő, mégis szervesen összetartozó történését mondja el. Azt ugyanis, ho
gyan keresi fel, győzi meg a Feltámadott félelmes szívű, elbizonytala
nodott tanítványait arról, hogy ő él. A  19—23-ig terjedő szakasz rokon
ságot mutat (Márk és Lukács tudósításával, a 24—29. versek, Tamás és 
Jézus találkozása János saját anyaga, nem fordul elő a szinoptikusoknál.

A  feltámadásról szóló híradás eljutott már a tizenegyhez, a bizony
ságtétel azonban nem győzte meg őket. Kétségeikkel, félelmükkel be
zárkóztak, nem gondolva arra, hogy ezzel Jézus elől is elzárhatják a 
hozzájuk vezető utat. „Bár az ajtók zárva voltak” — olvassuk kétszer 
is. Jézust azonban a bezárt ajtók nem akadályozhatták meg abban, hogy 
övéit kiszabadítsa lelki elesettségükből, s új célt, tartalmat adjon éle
tüknek. „A  zárt ajtók ellenére közöttük megjelenő Jézusban, aki sebhe
lyes kezét és oldalát mutatja tanítványainak, Isten jött az emberekhez, 
aki úr tér és idő fölött. Teste minden emberétől különböző test, mégis 
úgy áll előttünk, mint egy közülük, testén a szenvedés és a halál je
gyeivel, s mint aki legyőzte a minden ember felett uralkodó halált.” 
(Barth.)

A Feltámadott békességet hoz övéinek. A  19. és 21. versiben is fe l
hangzik: Békesség néktek! A  görög eiréné, de méginkább a héber scha- 
lom teljes értelmére kell itt gondolnunk: belső békesség, gyógyulás, üd
vösség, a bizonyosság, hogy Isten m ennyei Atyánk. De a külső békesség
re is, amit a megelégedettség, a tartalmas élet, a zavartalan, nem há
borús körülmények eredményeznék. A tanítványok, akik félelmükben, 
bezártságukban nem hittek a jövőben, belsőleg és külsőleg is felsza
badultak. A  tanítványok örömével kapcsolatban írja Luther: „ Így van 
ez az emberrel, aki az evangéliumot hallja. Békesség néked ezt jelenti: 
bár a törvény, a bűn, a félelem, a halál megterhel, mégis békességed 
van, mert mindazt, ami az enyém (ti. Krisztusé) neked adom. A  Krisz
tusban való hit üdvözít téged isteni erővel és megszabadít az örök halál
tól.”

22. v .: . . .  „rájuk lehelt” : az emfüzaó ige a Septuagintában Genezis 
2,7 és Ezékiel 37,9-ben Isten életet adó Lelkének munkája. Jézus is
teni erővel újítja meg tanítványait, hogy küldetésüket betölthessék. A 
küldetés itt: bűnök bocsánata, vagy megtartása. Amit Jézus tett földi 
életében, azt bízza rájuk is.

Tamás kétkedve, hitetlenül fogadja társai híradását: „láttuk az 
Urat” . Hitetlen Tamás? Becsületes kételkedő! Azok közé a kritikus 
emberek közé tartozik ő, akik nyíltan kimondják, amit gondolnak a 
hit dolgaival kapcsolatban is. Jézus nem utasítja el, komolyan veszi 
kételyeit. S amit Máriának megtilt („Ne érints” ), arra Tamást felha
talmazza: „Nyújtsd ide u jjadat...” Járd végig a tapasztalás útját. S a 
kételyen áttör a boldog bizonyságtétel: „Én Uram és én Istenem!” S 
ezzel János tudósításában ő mondta el a legtöbbet a Feltámadottról: 
Mária és a tanítványok látták az Urat, Tamás a Feltámadott Istenségét 
ismerte fel. 

A  kételkedés Jézus feltámadásában éppen olyan idős, mint maga 
a feltámadás. Jézus figyelmeztetése: „boldogok, akik nem látnak és
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hisznek” minden kor, így korunk tanítványaira is áll. Számunkra nem 
adatott más út, mint hinni a tanúk bizonyságtételének. Jézus feltá
madásának látható jele az egyház, a hirdetett ige, ahol az élő Úr min
dig újra megbizonyítja magát. „A  szabály az, hogy Jézus ott jelenik 
meg, ahol hívei közösségben vannak együtt. Aki Őt keresi, ott keresse! 
Aki meg akar bizonyosodni az Ö élő valósága felől, ne vélje, hogy ezt 
egymagában eléri, hanem becsülje meg azokat, kikkel közös ügye ez! 
Ne járják hát magányos utakon” (Victor János).

Az igehirdetés vázlata

Quasi modo geniti vasárnapja legtöbb gyülekezetünkben a konfir
máció napja. Az óegyházi hagyomány, a fiatal keresztyének felvétele 
a gyülekezetbe így telik meg új tartalommal: a 12—14 évesek állják 
körül oltárainkat, tesznek vallást hitükről, veszik először Krisztus bűn
bocsátó kegyelmének látható jegyeit. Hogyan tovább? — ez mindnyá
junk szívet szorongató kérdése. Eljutottak-e a Jézus Krisztusban való 
élő hitre, megmaradnak-e a gyülekezet közösségében? De ugyanígy 
kérdés a gyülekezet felnőtt tagjaival kapcsolatban is: eljutottak-e, 
megerősödtek-e a Feltámadottba vetett hitben? Igénk egybehangzó bi
zonyságtétele :

Krisztus az új élet teremtője
Úgy, hogy
1. Kiszabadít bennünket bezártságunkból. A  tanítványok bezárkó

zása a három éves „konfirmációi előkészítő” teljes csődjét jelenti. Be
zárkózás félelmeikkel, hitetlenségükkel, bűneikkel. Egymással is ma
gukban voltak. S ez jellemezte Tamást is. Jézus ma is ki akar szaba
dítani bennünket bezártságunkból. Gondjaink, félelmeink, kérdéseink 
talán más természetűek, a gyökérkérdés azonban ugyanaz: hiányzik 
belőlünk a Feltámadott realitásába vetett hitünk. Ezért húzódunk visz- 
sza énünk csigaházába, s magunk zárjuk el a kivezető utat. Í gy lehe
tünk magányosak nemcsak családban, vagy egy lakótelepi lakásban, 
hanem a gyülekezet közösségében is. A  Feltámadott nélkül „vén fa
lak vannak közöttünk... börtön az énünk, amelyből kitörni nem tu
dunk bűnünk sziklái miatt” (É. K. 556). Jézus határtalan szeretete ma 
sem ismer zárt ajtókat, akadályt. Közénk jön, segít rajtunk. És nyitottá 
tud tenni egymás felé is.

2. Eloszlatja kétségeinket. Ne ítéljük el Tamást! Ö csak megfogal
mazta őszintén kételyeit. Kimondta azt, ami belül gyötörte. És ne ítél
jük el a mai kételkedőket, a tizenéves látni akarókat, a hevesen vitá- 
zókat, s a felnőtteket, akik már beletörődtek abba, hogy nem tudnak 
hinni. Mert a hit nem a kétszer kettő négy evidenciája, amit egyszer 
s mindenkorra el lehet nyerni és birtokolni. Amiről egyik ember meg
győzheti a másikat. A  kétely — ha őszinték vagyunk — hivő életünk 
mindig újra visszatérő kísértése. Dosztojevszkij írja: „Az én hitem a 
kétely olvasztókemencéjén ment át.” A  hit ajándék, amit egyedül az 
élő Jézus adhat nekünk, úgy, hogy legyőzi kétségeinket új életet te
remtő szavával. Ez a szó győzte le Tamást, szavával, igéjével tud új 
életre hívni bennünket is, hogy eljussunk a látás behatárolt tapasz
talati valóságából a hit nem kézzelfogható, de ugyancsak valóságos 
boldogságára: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Lásd még: 
1 Péter 1,8).
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3. Békességét adja. A  Feltámadottal való találkozás mindig a szív 
békességét eredményezi. Elűzi félelmeinket, eloszlatja kétségeinket, 
örömöt és reménységet ajándékoz nekünk. Ez a békesség azonban nem 
maradhat belső ügyünk. Nekünk is együtt kell látnunk a belső és külső 
békességet. Valahogy úgy, ahogy azt fiatalok imádságos könyvében ol
vastam: „A  Te békességed más, mint amit mi annak nevezünk. Mi 
már békének gondoljuk, ha nekünk jól megy, ha nálunk nincs veszer 
kedés, ha nálunk hallgatnak a fegyverek. Te azt akarod, hogy minden 
embernek és minden népnek jól menjen, és békében éljen, sehol se 
legyen betegség, éhség, szegénység. Adj békességet, mely több, mint 
amit mi teremthetünk. Adj békességet és sürgess minket, hogy a Te 
békességedet vigyük az egész világon minden embernek. Segíts, hogy 
elkezdhessem ezt a magam helyén!” (A. Pereira: Jugend mit Gott)

4. Szolgálatba küld. „Ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség 
is van”, mondja Luther. Valóban: Jézus új életet teremtő munkáját úgy 
kezdi el egy emberben, hogy leveszi róla a bűn nyomasztó terhét. Ezt 
a feladatot szolgálatként övéire is bízza. Tanítványaira, akik Lelke 
erejével munkájának folytatói lettek. A z igehirdetőkre, akik a gyüle
kezetekben végzik a megbékéltetés szolgálatát, s általuk maga az Élet 
Ura oldoz, vagy kötöz, ad kegyelmet, vagy tart fenn az ítéletre. Mégis, 
ez a szolgálat nem egyszerűen egy „papi rend” feladata. Mint gyilkos 
góc a szervezetben, úgy tud életeket, családi kapcsolatokat, sőt közös
ségeket is mérgezni, tönkretenni az engesztelhetetlenség, a megbocsá
tani nem tudás. És tud sebeket kötözni, gyógyítani, falakat ledönteni 
a megbocsátó testvéri szó. Í gy küld Jézus megkonfirmált fiatalokat és 
időseket a békéltetés és segítés szolgálatába.

Keveháziné Czégényi Klára

H Ú SVÉT  U T Á N  2. V A S Á R N A P

1Pt 2,21—25

Lelkész és gyülekezet

Mielőtt textusunk fölé hajolnánk, érdemes — mint mindig — vé
giggondolnunk azt a helyzetet, amiben mondanivalónkat meg kell szó
laltatnunk az egyházi esztendő, a gyülekezeti és általános emberi élet 
jelenében. Meggyőződésem, nem érdektelen — különösen a „nagyün
nepi hajtás” után — egy kicsit körül néznünk, s „bemérni” újra: hol 
vagyunk, hol tartunk.

a) A gyülekezet. Nagyünnepek után újra a „szokott” gyülekezet ül 
a szószékek alatt. Megszokott arcok, megszokott létszámban, vagy még 
annál is kevesebben. Az általános nagyünnepi konjuktúra után vá
kuum? Telítődött a gyülekezet a megszokottnál több igealkalommal, 
igével, igehirdetéssel (vagy a pappal)? Természetes visszaesés? Elma
radnak a „nagyünnepi keresztyének” ? — Most ne e kérdésekre keres
sük a választ, hanem figyeljünk: ne jelentsen ez kísértést, nekünk, 
igehirdetőknek! Isten műhelyében nincs szabadszombat-vasárnap, amo
lyan „cigarettaszünet”, mondván: úgyis kevesen lesznek; ezeknek úgyis 
mindegy mit és hogyan mondunk; az ünnepek zsúfoltsága után nekünk 
is elkel egy kis lazítás. Higgyük, hogy nem csak megszokásból, idő
töltésből, hanem igeéhesen és a feltámadott Jézus Krisztus mozgósí
tására vannak a templomunkban a „szokott” híveink, akiknek egyéb-
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ként éppen ezért nehezebb prédikálni, mint a „nagyünnepieknek”. 
Húsvét győzelmes lendülete nehogy már az igehirdetőnél defektet szen
vedjen!

b) A vasárnap jellege. Ösztönösen „hétköznapi” vasárnapnak mi
nősíti a lelkész a nagyünnepek árnyékába került vasárnapokat. Hús
vét nagy ünnepe, ünneplése, s joggal kiemelt és hangsúlyozott öröm
üzenete még visszacseng fülünkben (s a gyülekezetében), előttünk pe
dig újra határozott karakterű vasárnapok állnak (Jubiláte, Cantate, 
Rogate). Magamra is figyelve, mintha a Húsvét u. 1. és 2. vasárnap a 
tudatunkban valamiféle jellegtelen „töltelék-vasárnapként” ezek között 
„lebegne” . — Nem így van! E vasárnapok mondanivalója a húsvét 
eseményének ránk vonatkozó ajándék voltát húzza alá: nem csak egy 
csodálni való csoda, egy isteni produkció, zsonglőrmutatvány volt az, 
hanem az új életet teremtő (Quasi modo geniti) és a könyörülő, ke
gyelmes (Misericordia Domini) Isten cselekedete értünk, hogy ne szét
széledő nyáj (25. v.), hanem „pásztorolt gyülekezet” (Agenda) legyünk 
és élő Jézus Krisztus által! (Lásd az óegyházi evangéliumot: Jn 10,11— 
16.) Jellegénél fogva tehát vasárnapunk egyfelől visszacsatol húsvét 
eseményéhez, elmélyítve annak tartalmát, másfelől megalapozza az 
előttünk álló vasárnapok felszólításait (örüljetek!, Énekeljetek!, Imád
kozzatok!), melyekben az „élő Krisztus élő gyülekezete” (Agenda) élet
jelei körvonalazódnak húsvét visszhangjaként, eredményeként és ki
hívásaként.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy vasárnapunk ugyanakkor 
sajtóvasárnap!

A textus az íróasztalon

A  levél egésze a keresztyén öntudatot próbálja erősíteni egy álta
lános, vagy helyi keresztyénüldözés kezdetén. Ebben az összefüggés
ben az első három fejezet egyik kulcsfogalma az „engedelmesség” , 
melynek predikatív, hitvalló erejére mutat rá a szentíró a címzett 
gyülekezetek életének fronthelyzeteit érintve (pogány társadalmi kör
nyezet: 12. v.; államhatalom: 13—14. v.; úr—szolga viszony: 18—20. v.; 
„másvallásúak” házasélete: 3,1—3 v.), melyet a Krisztusban megerő- 
södöttek szolgálataként exponál. Ennek hátterét, okát és indokát je
lentik a közben-közben felhangzó Krisztus-himnuszok, amilyen ige
hirdetési alapigénk is.

A textus a Szószéken

A  ma -emberének és világának egyik kritikus pontja az állóképes
ség, tűrőképesség. A  felgyorsult élet sok megoldandó kérdése, feszült
sége, ott vibrál elfelejthetetlenül, kipihenhetetlenül az idegeinkben. A 
tömegkommunikációs eszközök záporozzák ránk a nyugtalanító hírek 
özönét. Hogyan lehet, meddig lehet ezt bírni? — Nehezül a gazdasági, 
társadalmi helyzet nemcsak a világban, hanem a mi életterünkben is. 
Egyre több felelősséget, komolyságot, erőfeszítést követel a munka
helyi kollektíváktól egész népünkig minden közösségtől a ránknehezülő 
világgazdasági, politikai helyzet. Közösségeink meddig bírják e „terhe
lési próbát” ? Hogyan erősíthető a társadalmi állóképesség? — Egy 
egyetemes világégés küszöbén tántorog  az emberiség. Az erőegyensúly 
„békéjének” iszonytató feszültségét meddig bírják a politikusok és a 
tömegek?

182



Ezekkel párhuzamosan nyugtalanító jelzéseket adnak a szaktudó
sok: az emberek fizikai és főként lelki álló-, és tűrőképessége gyen
gülőben van. Ezt jelzi a nyugtató- és narkófogyasztás növekedése, a 
felbomló családok, a népbetegség szintű neurózis, idegesség, türelmet
lenség. — Mi erre a reakciónk? Menteni, ami menthető! Sündisznóál- 
lást veszünk fel, s menekülünk az ,„én házam, az én váram” szférá
jába, legyen az magánélet, hobby, a saját egzisztencia erősítgetése. — 
Hitünk is sokszor csak menekülés: erőnk állagát próbáljuk őrizgetni 
benne, egyfajta „formaiin”, amiben, tartósítjuk.

Helyzetünk speciálisan csak a mi korunké? — Nem! Minden kor 
emberének és keresztyénének megvolt a maga terhe, amit hordoznia 
kellett. Azoknak a gyülekezeteknek is, akikhez szólt az igénkben a 
szentíró. De épp ezért tud ez az ige ma miniket is megszólítaná.

1. A terheket, terhelési próbát bírni kell? — A körülményeinket, 
helyzetünket nem mi szabtuk meg. A  világ egy pontjára — s erre a 
pontjára —, a világ életének egy időszakába — a mai időkbe — szü
lettünk bele. Hitünk szerint nem véletlenül, hanem Isten akaratából. 
Hogy épp itt és most élünk: Isten elhívása (21. v.), megbízása. Fogal
mazzuk és értsük ezt pozitívan: Isten ilyen nagyra tart, becsül minket, 
méltónak tartott minket arra, hogy az itt váró feladatokat tudjuk hor
dozni, elbírjuk azokat. A  családunkban adódó kérdések, a munkahely 
felelős beosztása, minőségi munkája, a közélet igénye: mind Istentől 
kapott mandátum külön-külön és egészében, amit bírni kell. Isten el
hívását mondjuk fel, ha menekülünk előlük!

2. A terheket, terhelési próbát bírni lehet! — Hogyan? Idegnyug
tatókkal, idegerősítő gyógyszerekkel? — Nem. A  lélek gyengülését csak 
a lélek Ura erősítheti meg. Minden más felületi kezelés. A  szentíró 
Jézus Krisztus állóképességét, mindent bíró és vállaló erejét, türelmét, 
nyugalmát állítja elénk példaként. Az Ő tűrőképessége, helytállása ne
künk is lehet támpont, segítség. Gyanítom azonban, hogy ez így mégis 
kevés, mégha Isten Fiának a földi életbe való ilyetén belealázkodása 
súlyát átérezzük, akikor ás. Ám Isten Jézusban nemcsak példát, példaképet 
adott a számunkra, hanem feltámadása által (húsvét) élő Urat, pász
tort, aki ma is mellettünk áll, Szent Lelkét árasztja ránk, éspedig úgy, 
mint aki pontosan tudja, mit jelent e földiélet terheit cipelni (via 
crucis), sőt mit jelent mások bűnéért szenvedni, azt is hordozni (24. v.). 
Az élő Úrral járva lehet az Ő útját követni, az Istentől kapott, kétség
telenül terheket jelentő elhívásunkat betölteni, hiszen a legsúlyosabb, 
legjobban szorító terhünket levette vállunkról: a bűneink terhét. Aki 
Isten Krisztusban adott kegyelmét komolyan veszi, komolyan hiszi, 
s megragadja: hihetetlen teherbírásra szabadul fe l az Isten- és ember
szolgálatban (Lásd Luther és életműve). Nem bírjuk a szorítást, fe l
adataink súlyát? Térítsen ez a megerősítő, kegyelmes Istenhez, feltá
madt Krisztusunkhoz!

3. A terheket, terhelési próbát bírni kell! — Most már nemcsak 
azért, mert muszáj, mert Isten ránkbízta világát, s ez fellelkesíthet, ha
nem mert erre szabadított fel és szabadít fel Jézus Krisztus által: egy 
új, még több terhet bíró életre. Olyanra, mely nemcsak megerősödött 
általa, hanem erősíteni is képes másokat a családi, társadalmi, világ- 
terhek hordozásában. Jelenti ez a szavakkal, tettekkel emberi és embe
res segítést, erősítést, de az evangélium hirdetését is, megbecsülve 
annak lehetőségeit és eszközeit. — Ilyen egyházunk  sajtószolgálata i s.

Kritikus pontja életünknek, világunknak az állóképesség. Isten a 
feltámadott Krisztus által megajándékoz messze többel, mint amit ma-
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gunkról feltételeznénk. Miénk, „bírjuk” a kegyelmét, végtelen szakító
szilárdságú szeretetét, Szent Lelke erejét, hogy megtapasztaljuk, s 
megtapasztalja a világ: „mindenre van erőnk a Krisztusban” . Általa 
terheinket — szolgálatunkat — bírni lehet, bírni kell!

(Illusztrációs anyagként melegen ajánlom Túrmezei Erzsébet „Pa
nasz és vigasztalás éneke szenvedés és kereszthordozás idején” című 
műfordítását! —  Emberré lettél, hogy emberré legyek, 311. lp.)

Ifj. Foltin Brunó

H Ú SVÉT U T Á N  3. V A S Á R N A P

lPt 2,11—20

Keresztyén örömre vezető életmód

A  keresztyén gyülekezetnek és egyes tagjainak mindig van okuk 
az örömre, még akkor is, ha mások, az ő helyükben sírnának és pa
naszkodnának. Elsősorban azért, mert keresztyének lehetnek, Krisztus
követők, akik már ismerik Mesterük útját életen, szenvedésen, halá
lon, alászálláson keresztül az Atyánál való örök életig. Azért is, mert 
Uruk elhívta őket, de nem vette ki e világból, nem is különítette el 
őket, nem tette sérthetetlenné, nem vonta be őket látható dicsfénnyel, 
hanem az emberi élet valóságai között ad nekik szüntelenül feladatot 
és erőt, vezeti, tanítja és megtartja őket minden veszély és küzdelem 
közepette, ha szívükben hűségesek maradnak Urukhoz és engedelme
sen fogadják útmutatását.

Mindezt azért kell előrebocsátani, mert Jubilate vasárnapján, mely
nek témája: „Az ujjongó gyülekezet” , első látásra szokatlanul komor 
igék kerülnek elénk. Mind az oltári, mind pedig a szószéki textusok
ban. Az örömre buzdítás megértéséig el kell vezetnünk a hallgatókat.

Péter első levele olyan pogányokból lett keresztyénekhez szól, akik 
régi környezetükben maradtak, naponta képtelen vádakat és ártatla
nul elviselt szenvedéseket kell hordozniuk, miközben már-már meg
inog a hitük, elveszítik kezdeti lelkesedésüket és reményeikben, me
lyek Krisztusban való boldog életet ígértek a hiábavaló bálványok 
imádása helyett, csalódnak. Külső és belső feszültségük között élnek 
és hányódnak. Testi vágyaik környezetük élete láttán elő-előtörnek. A  
szolgák a remélt szabadság helyett még pogány sorstársaiknál is több 
fenyítést, méltánytalanságot kell, hogy elszenvedjenek, a, elsőbbségtől 
való félelmük fokozódik. (Pedig a keresztyén-üldözések, még csak most 
kezdődnek! Hogyan is fogja Krisztus gyülekezete kibírni azokat, az 
életet is veszélyeztető próbákat?!)

Péter azért ír levelet, hogy segítsen nekik a feszültségek belső fel
oldásában, hogy megtanítsa őket a Krisztusban való hit mellett egy 
új életforma kialakítására. Arra, hogy ne a körülmények és a környe
zetük határozza meg magatartásukat, hanem éppen ellenkezőleg, a 
„jócselekedetek tőkéjével” próbálják megmutatni környezetüknek a 
krisztusi élet szépségét és Örömeit. Az egészen konkrét kérdésekben 
való tanácsaiból a mi textusunk hármat tartalmaz: tiszta élet, elsőbb
ségnek való engedelmesség, a munkában való helyes magatartás. (A 
vegyesházaságok, gyülekezeti élet, szenvedések próbái stb. a levél to
vábbi részeiben vannak.)
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A mi korunk embere is sokféle feszültség közepette él. Ma is dön
tően fontos igehirdetési téma a keresztyén életforma és életmód kiala
kítása, környezetünkhöz való viszony, az engedelmesség és az igazság
hoz való ragaszkodás egyensúlyának megtalálása, a jó cselekvésében 
való példaadós, a keresztyén élet öröme. Ezeket kell a ma kérdéseivel 
és körülményeivel szembesítve megszólaltatnunk.
 1. Testi vágyakban való élet helyett tiszta és tisztességes élet. A
„jövevények és idegenek”, más szóval mennyei polgárok nem más em
berek, nem élnek testi vágyak és kísértések nélkül, csupán másként 
viszonyulnak ezekhez. Az apostol tanácsa nem az ezekről való teljes 
lemondásra, nem öncélú aszkézisre biztat, hanem arra, hogy lássák 
meg a testi vágyakban életcélt látó életmód veszélyeit és ezek helyett 
találjanak más értékeket, az Isten ajándékaival való helyes élés örö
meit. Ne feledjük: Péter elsősorban a pogány bálványimádás kicsapon
gásaitól, a szertelen és mindenben csak a maga élvezetét kereső önző 
élettől, az ehhez való visszatéréstől óvja a keresztyéneket. Olyan vá
gyakról van szó, melyek a lélek ellen harcolnak, vagyis lélektelenné 
teszik a maguk és mások életét. Gondoljunk az alkohol, a pénzimádat, 
a szexuális szabadosság, az önzés rabjaira, az életcéljukat elveszített 
és ezért gátlástalanná vált emberekre, szenvedélyek, kábulatok kóvály- 
gó megszállottáira.

Vannak olyan „testi vágyak” is, amelyek nem „harcolnak a lélek 
ellen”, hanem tiszta lelki örömmé is válnak: ilyen lehet a tiszta sze
relem, a boldog házasság, családi és gyülekezeti élet vonzása, a mun- 
kátlanság és céltalanság helyett a hivatásszerűen végzett munka, a 
másokért vállalt áldozat és végzett szolgálat. Ezt kell szembeállítani a 
testi vágyak kiélésébe merülő életmóddal.

A  keresztyén gyülekezet soha nem lehet világellenes! Saját külde
tésével kerülne szembe, ha ítélkezéseivel, elkülönülésével próbálná ki
kerülni a másként élőket, védeni saját életformáját. Az apostol éppen 
azt kéri, hogy maradjanak a pogányok között, éljenek velük, de úgy, 
hogy azok észrevegyék a tiszta és tisztességes élet bizonyságait, meg
változtassák rágalmaikat, a bizonyságtevő élet eredményeként, A  v i
lágban a legbeszédesebb prédikáció mindig a keresztyének élete. Sok
kal többet jelenthet a szóbeli bizonyságtételeknél is, legyenek azok 
bármilyen ékesszólóak vagy bölcsek. A  tiszta élet hiányát viszont sem
miféle ékesszólással nem lehet ellensúlyozni. Egy-egy rossz példa sok
szor életreszóló sérülést és elzárkózást eredményezhet, amit már csak 
Isten különös kegyelme tud esetleg feloldani! Ez vonatkozik papokra, 
presbiterekre és minden egyes keresztyén emberre és gyülekezetre.

2. Engedelmesség a világi felsőbbségnek. Ez is része a keresztyén 
életformának. Noha mennyei polgár, aki Krisztus uralma és vezetése 
alatt kíván élni már e földi életben is, mégis egyidejűleg földi polgár 
is, aki tagja egy nagyobb és nem vallási alapon létrejött közösségnek. 
Ennek az engedelmességnek az az alapja, hogy a világi felsőbbség is 
Istentől kapta hatalmát azért, hogy rendet tartson az emberi közös
ségekben. Gátolja a bűnt, összefogja a jóért fáradozók erejét, igazsá
gosan ítéljen, biztosítsa az élet feltételeit mindenki számára.

Nyilvánvalóan nagyon sok kérdés vetődhet fel az apostoli tanács
osai és paranccsal kapcsolatban. Olyan hatalmakra, diktatúrákra gon
dolhatunk, amelyek rosszul használták Istentől kapott megbízatásukat, 
amelyek nem gátolták, hanem elősegítették a bűnt, nem törődtek a 
jóért fáradozók szándékával, nem ítéltek igazságosan és nem biztosí
tották az élet feltételeit mindenki számára, esetleg csupán egy réteg 
számára, a többiek rovására. (Pl. Pol-Pot rezsim!)



Ilyen esetekben Jézus szavai segíthetnek, aki azt is egyenlő hang 
súllyal mondta: adjátok meg Istennek, ami az Istené! Vagyis ilyen 
szélsőséges esetekben a keresztyén ember Istennek engedelmeskedve 
keresi a módját annak, hogyan segíthetne egész életével abban, hogy 
a felsőbbség rátaláljon igazi küldetésére, a rend és az igazság biztosí
tására a társadalomban és világban. Péter szerint minden esetben nyil
vánvalóvá kell lennie a keresztyén ember jócselekedeteinek, minden 
ember iránti alapvető tiszteletének, a jó munkálásának. Mindez nem 
függ társadalmi rendszerektől, nem függ attól, hogy a hatalom gya
korlói azonnal jól értik-e a keresztyének hitének és cselekvésének 
rugóit.

A  szélsőséges negatív példáknál is nagyobb hangsúlyt kell azonban 
tennünk arra, hogy a keresztyén ember és egyház küldetése a jó segí
tése, a rend elősegítése, az emberek iránti szeretet és tisztelet gyakor
lása, a béke munkáása, a közösség érdekeinek szem előtt tartása, a nép 
és haza szeretete, a felelős emberek megbecsülése, az értük való imád
kozás. Erre a mi társadalmunkban is rengeteg lehetőség kínálkozik, 
falun és városban, helyi és országos kérdésekben, közvetve világkér
désekben is. Az engedelmességre, jó cselekvésére, tisztelet megadására 
nem világnézeti azonosság, hanem Isten akarata alapján kapjuk az 
elkötelezést. Jó és világosság szerepét is csak így töltheti be a krisz
tusi ember.

3. Helyes magatartás a munkában. Amint már az előzőekben is 
láttuk, Péter szavai nem tartalmazhatnak minden azóta bekövetkezett 
társadalmi változásban való egyértelmű eligazítást. A  keresztyén em
bernek Isten segítségével mindig újra kell gondolnia életét, döntéseit. 
A  18—20. versekben Péter nem foglal állást a rabszolgaság kérdésében, 
de más újszövetségi igék alapján tudjuk, hogy mi volt erre vonatko
zóan a gyakorlat az első keresztyének között. Nyilvánvalóan egyenlő
nek tekintettek minden embert és Krisztus megváltói szeretetét min
denkire nézve hirdették. Ezekben a versekben sem csupán a rabszol
gák kötelességeiről van szó, hanem általában arról a munkavégzésről, 
amelyet az ember mások alárendeltjeként végez. Azt kéri az ilyenek
től, hogy úgy dolgozzanak, hogy soha ne hűtlenségük, rosszul végzett 
munkájuk miatt érje őket fenyítés. Vannak méltányos és vannak kí
méletlen munkáltatók, de a keresztyén ember lelkiismeretével mindig 
Istennek kell, hogy elszámoljon. Ha pedig jó lelkiismerettel és tehetse
géhez mérten hűséggel végzi munkáját, elviselve még a méltánytalan
ságot és szenvedést is, ez kedves Isten szemében.

Nagyon sok beszélnivalónk lehet a munkavégzéssel, a hivatásban 
való hűséggel kapcsolatban. Senki sem dolgozhat önmagának és ön
magáért. Minden elvégzett munka másokért végzett szolgálat is. Egy 
országért (benne azokkal az idős nyugdíjasokkal, akik előzőleg értünk 
dolgoztak és azokkal a gyermekekkel, akik felnőve majd értünk is 
dolgozni fognak!), egy vállalatért, egy családért, esetleg határainkon 
túl élő, nálunk nehezebb körülmények között élőkért, éhhalállal küz
dőkért. Lehetnek nehezebb időszakok is a munka eredményeit és ju
talmazását tekintve, de egy kétségtelen az apostol szavai alapjan- 
munkánk is része, fontos része a keresztyén életformának, az is árul
kodik Krisztus iránti hitünkről, egymás iránti szeretetetünkről. Örül
jünk annak, ha e téren is helytállhatunk.

Jubilate vasárnapján új keresztyén életmódunk hűséges megélésé
ben találjuk meg örömünk okait! 

S z i r m a i  Z o l t á n
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H Ú SVÉT U T Á N  4. V A S Á R N A P  

Jakab 1,16—21

A vasárn ap homiletikuma

A húsvét ünnepe utáni vasárnapok egyik nagy kísértése és veszélye, 
hogy a vasárnapok jellegét adó dinamikus zsoltárfelszólítások száraz 
témává merednek. Félreértés Jubilate vasárnapján az örömöt, vagy 
Rogate vasárnapján az imádságot mint témát taglalni. Agendánk na
gyon helyesen óv minket ettől a veszélytől, amikor a vasárnapok je l
legét így summázza: Az örvendező, az éneklő, az imádkozó gyülekezet. 
Úgy kell meghirdetni ezeken a vasárnapokon Isten igéjét, hogy annak 
nyomán gyülekezeteink örvendező, éneklő, imádkozó közösségekké vál
janak.

Semmiképpen se legyen tehát ezen a vasárnapon témánk az egy
házi ének és zene, vagy például az új Evangélikus Énekeskönyv. 
Ugyanakkor ez utóbbiról szót sem ejteni ugyancsak súlyos mulasztás 
lenne ezen a vasárnapon, hiszen ez az első Cantate vasárnap egyhá
zunk történelmében, amikor az egész Magyarországi Evangélikus Egy
ház egységesen, új énekeskönyvből énekelhet az Úrnak valóban új 
énekeket is. Ezt az egyházi összefüggést, mindannyiunk közös örömét 
igénk üzenetének fényében ágyazzuk bele igehirdetésünkbe. Textusunk 
kulcskifejezése a „felülről való jó adomány és tökéletes ajándék” . 
Nyilvánvaló, hogy rö’vidzárlatos megoldás lenne ezt az új énekeskönyv
re egy az egyben áttenni, hiszen az emberi mű, s így nem tarthat 
igényt a „tökéletes” jelzőre. Ugyanakkor mégis át kell gondolnunk 
ezen a vasárnapon igénk összefüggésében is, hogy felülről jövő veze
tés, bátorítás, bölcsesség és világosság nélkül nem születhetett volna 
meg ez az egyháztörténelmi jelentőségű könyv. Ajándéknak tekinteni, 
hogy kezünkben lehet, hogy énekelhetünk belőle, hogy új színt, friss 
levegőt hozhat éneklésünkbe — mindez a felismerés — lehet Cantate 
vasárnapi éneklésünk örömének egyik forrása.

Szekuláris kontextus

Ebben az esztendőben azt a tényt sem lehet figyelmen kívül hagy- 
ni hogy Cantate vasárnapja éppen május elsejére, a munka nemzet
közi ünnepére esik. Ha erőltetés nélkül be tudjuk hozni igehirdeté
sünkbe textusunknak ezt a szekuláris kontextusát, akkor szólhatunk 
néhány mondatot úgy a munkáról, mint ami ugyancsak Isten adomá
nya, ajándéka. Igaz, a bűn következtében már ez sem „tökéletes” aján
dék, de hogy mégsem átok, büntetés, mint ahogy sokan még keresztyé
nek is vélik, hanem Isten akarata, ez a lutheránus munkaetikának is 
egyik alappillére. Isten a munka ajándékával az egyik legnagyobb 
emberi méltósággal ruházza föl teremtményét. Lelkiismeretes mun
kánk Isten munkatársaivá tehet minket!

Alapigénk kontextusa

Textusunk legismertebb, szinte aranymondássá vált gondolatát, a
17. verset csak akkor érthetjük meg helyesen, ha figyelünk a kontex

tusra. A  kísértés céljáról és eredetéről olvasunk az első fejezet első 
telében, s tulajdonképpen a 13. vers összefüggésében érthető az apos- 

t o l  tanítása minden jó adomány és tökéletes ajándék forrásáról. Ket-
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tős üzenete is lehet ennek a tanításnak. Egyrészt szembeszáll azzal az 
ősi félreértésünkkel, hogy mindent ezen a világon „Isten számlájára 
írunk” . Jakab bizonyságtétele szerint Istentől csak jó és tökéletes szár
mazik, hiszen Ö a világosság, a „fények Atyja” („patrosz tón fotón”).

Másrészt úgyis érdemes végiggondolni az apostoli tanítást, hogy 
a hangsúlyt nem a két jelzőre tesszük (jó és tökéletes), hanem a for
rásra: ami a világosság Atyjától jön, azt ajándékként lehet fogadni, 
mégha próbatétel, súlyos kereszt formájában kapjuk is ...  Gondoljunk 
ebben az összefüggésben Pál apostolnak ugyancsak nehezen emészthető 
határozott kijelentésére: „ ...ak ik  az Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál. . . ” (Rm 8,28).

Teremtő Ige

Jakab apostol tanításával nem rejtvényt, ad, nem csupán gondol
kozásra késztet, hanem konkrét cselekvésre indít. Ö nem a „szép” gon
dolatok, tetszetős elméletek embere, hanem a gyakorlati keresztyénség 
apostola; így nézzük most konkrétan, vajon milyen ajándékra akarja 
felhívni a figyelmünket, és az ajándék elfogadása milyen következmé
nyeket von maga után hétköznapivéletünkre nézve?

Mi a „jó adomány és tökéletes ajándék” ? Az apostol válasza a 18. 
versben egyértelmű: „az igazság igéje” , ami nem csupán valamiféle 
igaz tanítás, bölcs elmélet, „aranymondás” , hanem teremtő erő, élet
újító, cselekvő hatalom. Csak a mi emberi gondolkodásunkban vált 
szét a beszéd és a cselekvés, a szó és a tett egysége. Istennél a kettő 
egybeesik. Amikor Isten a teremtés hajnalán így szól: „Legyen vilá
gosság!” , akkor ez nem jámbor óhaj, nem széjjgondolat csupán, ha
nem teremtő aktus. S hogy az Ige mennyire konkrét erő, dinamikusan 
cselekvő hatalom, azt igazán az inkarnáció csodája óta tudjuk, amikor 
Jézus Krisztusban az Ige testté lett. Ő Istennek teljes, jó és tökéletes 
ajándéka, aki új életre indít. Milyen jelei vannak ennek az új életnek 
a gyakorlatban? Minek kell többek között megváltoznia az életünkben? 
Erre ad választ az apostol textusunk második felében, a 19—21. ver
sekben.

Romboló beszéd

Jakab apostol különösen is érzékenyen reagál a teremtő isteni szó 
hatalmával szemben a romboló emberi beszéd bűnére. Levelének har
madik fejezetében hosszú szakaszt szentel a nyelv bűneinek leleplezé
sére. Már textusunkban is érinti ezt az alapvető emberi nyomorúsá
gunkat. Nem egyszerűen annyi történt, hogy szétvált gondolkodásunk
ban a szó és tett egysége, hanem az életet teremtő, kapcsolatokat épí
tő szó helyett beszédünk gyakran életet pusztít és kapcsolatokat rom
bol. S már régen nem lehet az ősi latin közmondás hamis, felszínes 
bölcsességével védekezni, miszerint a „szó elröpül” . Igen, elröpül, de 
sokszor, mint sebeket tépő gyilkos fegyv er, vagy nemegyszer, mint bu
meráng, mely végül ránk üt vissza.. .  Kortárs költőnk, Szerb György 
ismert versében („Jézus a legifjabb tanítványhoz”) így fogalmaz: 

„ . . .  az emberi szó nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd. 
hanem, mint érc, a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell.”

Mi hát akkor a megoldás? Erre ad választ igénk.
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Aktív passzivitás"

A  romboló beszédnek, sebeket tépő szónak nem az elnémulás az 
ellenszere. A  néma, közönyös hallgatás ugyanúgy lehet gyilkos fegyver, 
mint a felelőtlen beszéd. Urunk nem akar néma, hallgatag tanítványo
kat, összeszorított ajakkal mindent szó nélkül hagyó jámbor aszkétá
kat. Valami másra akar megtanítani igéjében.

Napjainkban sokan vélik bűvös jelszónak az aktivitást, aktivizá
lást. A  modern pedagógia vallja, hogy a gyermekeket aktivizálni kell 
az iskolában, s ez bizonyos fokig lehet egészséges program. Lassan 
már olyan jól sikerül ez az aktivizálás, hogy már alig tudunk nekik 
valamit átadni, mert olyan „aktívak” , hogy képtelen az igazi értékek 
és ismeretek tartós befogadására. Egyházi berkekben is vonzó jelszó 
a gyülekezetek, gyülekezeti csoportok aktivizálása. Vajon amit mi ak
tivitásnak nevezünk, az sokszor nemcsak emberi erőlködés, verítékes 
„szervezkedés” , úgynevezett „alibinyüzsgés” ? Lehetséges igazi, belülről 
jövő aktivitás azt megelőző egészséges, nyitott passzivitás, el- és befo
gadás nélkül?! ú gy hiszem, igazi szolgálatra csak ott van esély az egy
házban, ahol készek vagyunk Isten teremtő igéjének „gyors meghajlá
sára”, nyitott befogadására. Igénk nem akar elnémítani, lebénítani, 
hanem ellenkezőleg: szeretne feltölteni Isten tökéletes ajándékaival, 
hogy ne csak a szánk mozogjon, hanem mondjunk is Valamit, ne csak 
a kezünket „tornáztassuk” , hanem valóban tegyünk is valamit.

Ehhez vállalni kell előbb ezt a harcot is, melyet az apostol a 21. 
versben hirdet meg önmagunkkal szemben. Mindazzal a bűnnel szem
ben, mely eltakarja előlünk a „fények Atyját” , s ezért Martin Buber 
kifejezésével élve még mindig „Gott-Finsternis” -ben, azaz „Isten-sö
tétségben” , a napfogyatkozás analógiájára, az „Isten-fogyatkozás” fé l
homályában botorkálunk. Tersteegen szavaival kell kémünk a vilá
gosság Atyjától ezt a leleplező, gyógyító világosságot: „Fedjél föl min
dent, és emészd meg mindazt, amli a Te fényedben pem tiszta!”

S ebben az összefüggésben kell jól értenünk és meghallanunk a 
vasárnap felszólítását: énekeljetek! Az énekléshez nem elég a hang, 
az akarás, az énekléshez mindenekelőtt hallás kell, meghajlás. A  va
kok kórusa gyönyörűen tud énekelni, mert éles a hallásuk, de a „süke
tek kórusa” groteszk gondolat...  Jakab szép képpel így ír erről a 
meghallásról: „szelíden fogadjátok a belétek oltott ig é t . . .” . S akkor 
nem érezzük majd kemény vezényszónak, külső parancsnak a „Can- 
tate” -felszólítást, hanem énekünk belülről fakadó válasz lesz Isten 
ajándékaira!

Gáncs Péter

H Ú SV É T  U T Á N  5. V A S Á R N A P

Jk 1,22—27

A textusról

Mindnyájunk előtt ismert Luther lesújtó ítélete a Jakab levélről, 
melyben ,,szalmalevél”-nek minősítette. Textusunkból is hiányzik 
Krisztus neve, a hit említése, a kegyelemből való megigazulás veretes 
Páli tanítása; mégis, ha figyelmesen vizsgáljuk a textust, igazat kell 
adnunk Doerne-nek abban, hogy ezt „egy legitim keresztyén prédiká- 
ciótextus” -nak tartja.



A levél szerzőjének kiléte és a levél eredete ma sem véglegesen 
megoldott. Valószínűleg a második keresztyén nemzedék idején íródott, 
amikor már bizonyos mértékben megszokássá, öröklött valósággá lett 
a keresztyén vallásosság, s az ellanyhulás és elhidegülés jelei mutat
koztak a gyülekezetben, s a belső ellentétek is élesebben jelentkeztek.

Éppen ezért a levél írója — sokféle erkölcsi intelmet tartalmazó le
velével — azt a kérdést járja körül: vajon igaz-e a gyülekezet tagjai
nak hite? Ha igen, min mérhető ez le? Kérdései mögött azonban az 
a szándék húzódik, hogy olvasóit, a gyülekezet tagjait a Jézus Krisz
tusban való élő hithez visszasegítse.

Az előttünk levő textus — különösen a 27. vers — gyakran vált 
lapos erkölcsprédikációk alapigéjéVé, mintha a levél szerzője a cse
lekvő, gyakorlati keresztyénséget tartaná egyedül fontosnak a keresz
tyén hit igazságait tisztán hirdető és értelmező keresztyénséggel szem
ben. A  kettőnek egymással szembeállítása a textus, de az egész Jakab 
levél félreértéséből fakad.

Ha elmélyedünk a textus soraiban, meglepően sok jézusi tanítás
sal egybecsengő vonását fedezzük fel. Ha ez nem is támasztja alá azt 
a hipotézist, hogy a levél szerzője Jakab, „az Úr testvére” ; de azt bi
zonyítja, hogy a levél mondanivalója mélyen benne gyökerezik az 
apostoli tanításban.

1. Ilyen vonás a „hallgatás” és „megtartás” szoros kapcsolatának 
hangsúlyozása. Hiszen itt nem arról van szó, hogy a hallgatás nem 
fontos, a cselekedetek a döntőek, hanem arra figyelmeztet: a kettő szo
ros összetartozását nem lehet eloldani. Ez összecseng Jézus szavaival, 
amit a 'szinoptikus hagyomány őriz: „ . . .  még boldogabbak azok, akik 
hallgatják az Isten beszédét, és megtartják” (Lk 11,28).

2. Jézus tanításához kapcsolódik az is, amit a textus a gyümölcs- 
termés szükségességéről mond. Azért hangsúlyozza a tettekben meg- 
nyilvárfuló keresztyénséget, „kegyességet” , mert azon mérhető le az 
ige igazi meghallása. Ahogy Jézus is beszél arról, hogy a jó földbe 
hullott mag sok gyümölcsöt terem.

3. Amikor a levél írója arról szól a 27. versben, hogy az igazi ke
gyesség Isten előtt a rászorultak meglátogatása, nem mond mást, mint 
Jézus az utolsó ítéletről szóló példázatban: „amikor megtettétek eze
ket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül. . . ” (Mt 25,40).

4. A  textus, de az egész Jakab levél egyik legvitatottabb kifeje
zése: „a szabadság tökéletes törvénye” . Sokak számára úgy tűnt, hogy 
két egymást kizáró fogalmat kapcsol össze itt a levélíró: szabadság 
és törvény. S ez a kifejezés ellene mond a páli teológiának is, ame
lyik a törvénynek lesújtó, elítélő jellegét hangsúlyozza. Groó Gyula 
és Paul le Seur is rámutat kommentárjában arra, hogy itt az ótesta- 
mentumi törvény összefoglalásaként a szeretet parancsára gondol a 
szerző, mely valóban boldoggá tesz, mert nem kívülről követelt pa
rancs, hanem teljesítése belülről, hálából, szeretettből fakad. Erre mond
ta Jézus, hogy az ő igája kedves és a terhe könnyű (Mt 11,30).

Néhány szó a szöveghez

Kétszer is előfordul ez a kifejezés: öncsalás (22. és 26. vers). Az 
eredeti szöveg két külön szót használ. Az első, a 22. versben arra utal, 
hogy valaki megcsalja, elszámítja magát (paralogidzomai). Ahogy a 
házát homokra építő ember elszámította magát. A  másik kifejezés (26.

190



vers) inkább erkölcsi .színezetű (apataó), erkölcsi ítéletet tartalmaz a 
kantárban nem tartott nyelv felett.

Háromszor is előfordul a tiszta, hibátlan kifejezés, amiket a görög 
külön szóval jelöl. Kettőt ezek közül a magyar fordítás a tiszta szóval 
ad vissza (kathara — aszpilon), a harmadik kifejezés (amiantosz) az 
igaz szót használja. A  lutheri és más német fordítások a „rein”, illetve 
„unbefleckt” szót használják. Az angol fordítás használ három külön
böző szót csupán, mikor így fordítja a 27. verset: „The kind of religion 
which is without stain or fau lt. ..  keep oneself untarnished by the 
world.” A  Gute Nachricht pedig így adja vissza: „M an dient Gott, dem 
Vater, auf reine und ehrliche Weise . ..  und wenn man sich von dem 
schmutzigen Treiben dieser Welt fernhált.”

A  26. versben szereplő „mataiosz” szó hiábavalót jelent. Amikor 
hiábavaló istentiszteletről, kegyességről beszél, utal arra, hogy nincs 
semmi hatása. Különös éle van ennek a szónak, mert a pogány kul
tuszokra vonatkoztatták, mint hiábavaló istentiszteletekre.

Az „episzkeptomai” nem egyszerűen látogatást jelent (27. vers), 
hanem a segítő gondoskodásra utaló palesztinai szó.

A prédikáció felé

Textusunk három ponton érint nagyon is mai problémát:
1. Önismeret hiánya. Az embernek a környezetét jelentő világra 

vonatkozó ismeretei hihetetlen mértékben megnövekedtek korunkban. 
Ezzel ellentétben gyakran kevés az ismerete önmagáról. Egy televíziós 
beszélgetésben egyik szociológus a válás fő okai közt említette az ön
ismeret hiányát. Emberek úgy kötnek házasságot, hogy nemcsak a má
sikat nem ismerik eléggé, de önmagukat sem. Nem ismerik adottsá
gaikat, tűrőképességüket, alkalmazkodási képességüket.

Ugyanígy /probléma az önismeret hiánya a neVelésben. Hiszen 
azoknak, akik felnőtt korban nem rendelkeznek önismerettel, gyer
mekkortól kezdve kellett volna ezt elsajátítani. Miért marad ez el? Ma 
mór látjuk, hogy az utóbbi évtizedekben gyakran a tárgyi tudás elsa
játítására került a hangsúly, ellentétben az érzelmi neveléssel vagy ál
talában a neveléssel szemben. Úgy nőttek fel emberek, hogy maga a 
család is illúziókat kergetve túlzott elvárásokkal volt velük szemben, 
melyek meghiúsulása esetén vagy összeroppantak vagy a körülménye
ket, másokat okoltak. Nem beszélve arról, hogy sokszor — idő, erő 
hiányában — nem is jut idő még az önismeret megszerzésének kísér
letére sem.

Össztársadalmi, családi és gyülekezeti probléma: ismerjük-e ön
magunkat, fel tudjuk-e mérni adottságainkat, megtaláljuk-e helyünket 
és munkánkat a világban, tudunk-e helyes önismerettel másokkal 
együtt élni?

2. Hálátlanság. Gyakran halljuk ma: Mennyi áldozatot hoztam a 
gyermekemért, barátomért, munkatársamért..., de ő elfelejtette. A 
felejtés szónak — bár van más, pozitív töltése is — leggyakrabban ezt 
a formáját használjuk. Valaki elfelejtette, hogy mennyit jót tettünk 
vele. Vagyis hálátlan velünk szemben. A  mai ember különösen is nem 
szeret hálás lenni. A  hálát belső kötöttségnek, lekötelezettségnek érzi; 
inkább igyekszik elfelejteni, miért kell hálósnak lennie. Elfelejti, mit 
köszönhet a szüleinek, tanítóinak, az őt körülvevő embereknek. Úgy 
tünteti fel — önmaga előtt is —, mintha mindent a maga erejéből ért 
volna el mások segítsége nélkül.
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Istentől való elidegenedésének is ez a hálátlanság a gyökere. El
felejtette, nem akar rá emlékezni, mit köszönhet Istennek.

3. Önzés. Sok szó esik erről, nemcsak teológiai szempontból vizs
gálva a kérdést. Rádöbbentünk, hogy a jólét növekedésével nőtt az 
önzésünk. Az önmaga körül forgó, kizárólag csak a maga érdekeiért 
mindent latba vető emberi magatartás az egymástól való elhidegülés- 
hez vezet. Ez bontja meg végső fokon a családok kis közösségeit 
ugyanúgy, mint a nagy társadalmi közösséget. Mi lesz velünk, a csa
láddal, a társadalommal, az embervilággal, ha ez az atomjaira hullás 
folytatódik? Mi vethet ennek gátat? Van-e ellenszere ennek az ön
zésnek?

Igazi a hitünk?

Ebben az igében nem szerepel ez a szó: hit. Mégis, figyelmesen 
olvasva minden sora ezután kérdez: igaz-e a hitünk? Méghozzá nem 
úgy teszi fel a kérdést, hogy mások kérdeznek minket, mások mondanak 
rólunk véleményt, hanem arra kényszerít, hogy saját magunknak te
gyük fel a kérdést. Vajon igazi-e, élő-e, időt álló-e a hitünk?

Dehát le tudjuk-e ezt mi magunk mérni? Magunkban aligha. Fel
olvasott igénk hármas tükröt tart elénk, melynek segítségével ezt 
mégis megtehetjük.

1. Megkérdez minket: Ismerjük-e igazán önmagunkat? A  régi gö
rögök egyik jelmondata volt: Ismerd meg önmagad! Ahhoz, hogy az 
életünk irányát, terveinket helyesen tudjuk megválasztani, szükségünk 
van önismeretre. Van-e bennünk elég adottság, akarat, kitartás, hogy 
amit kitűztünk magunk elé, meg tudjuk valósítani? Fontos az önisme
ret az emberekkel való kapcsolatunkban is. Van-e bennünk elég türe
lem mások meghallgatására, készség az alkalmazkodásra stb.

Gyakran előfordul azonban, hogy az ember félreismeri magát. 
Nemcsak másokat vezet félre azzal, hogy másnak — jobbnak, különb
nek — mutatja magát, hanem önmagát is becsapja. Ennek az önbeesa- 
pásnak számtalan formáját ismerjük. Az önáltatás egész durva formá
jától számtalan változaton át a legfinomabbakig.

Ettől az öncsalástól a keresztyén ember sem mentes. Keresztyé
neknek szól Jakab levelének figyelmeztetése, mely összecseng Jézus 
szavaival, amikor Jézus a képmutatókról szól. „Ne csaljátok meg ma
gatokat.” Dehát ki csalja meg magát? Aki másnak mutatja önmagát és 
ezt maga is elhiszi. Aki számára csupán külső méz a vallásossága, de 
nem engedi az igét a szívébe hatolni.

Mi szabadíthat meg ettől az öncsalástól? Mi vezethet igazi önis
meretre? Ha az „igének nem csupán hallgatói, hanem megtartói is” 
leszünk. Ha engedjük, hogy az ige a szívünkbe hullva megvilágítsa 
igazi „arcunkat” (23. v.), hibáinkat, bűneinket; ugyanakkor megragad
jon bennünket és Istenhez hívogatva lehetőséget teremtsen bennünk 
a belső megújulásra (Rm 12,2).

2. Megkérdez minket: Nem vagyunk-e hálátlan, „ feledékeny” em
berek? Gyakran emlegetjük másokkal kapcsolatban: mennyire hálát
lan, feledékeny, elfelejtette, mit tettünk érte. „Hálaszegény” világban 
élünk, s ez megszegényíti sokszor az életünket, emberi kapcsolatain
kat. Hiszen az igazi hála mindig szeretetet ébreszt. A  hálátlanság pe
dig eltávolít bennünket egymástól.

Ez az ige, mégsem ez után kérdez. Arra kérdez rá: nem azért tá-
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Egyháztörténeti évfordulók

Négyszázhuszonöt éve halt meg 
J. Bugenhagen

Pomerániában született 1485. július 24-én. A  tehetséges fiatalember 
20 éves korától már rektor volt a treptowi városi iskolában, egyetemi 
stúdiumokkal a háta mögött. A  helyi premonttrei kolostor apátja be
vonta a szerzetesek oktatásába. 1517-től lektorként magyarázta a Biblia 
egyes könyveit, az Apostoli Hitvallást és a Miatyánkot. Megismerke
dett Luther irataival, melyek közül „Az egyház babiloni fogságáról” c. 
könyv gyakorolt rá döntő hatást. 1521-ben Wittenbergbe költözött, s 
szoros baráti, valamint munkatársi kapcsolatba került a reformátorral. 
1523-tól évtizedeken keresztül vezető lelkésze lett a Stadtkirchenek. E 
tisztét csak egy évvel halála előtt adta át Eber Pálnak. Igehirdetői 
szolgálatában magas mércét állított fe l; lelkésztársainak nagy segítsé
get jelentettek a vasárnapi perikópákhoz írt meditációi és vázlatai.

Működésének döntő jelentősége azonban a reformáció egyházának 
megszervezése volt. „Doktor Pomeranus” — ahogy szülőföldje után ne
vezték — számos tartományi egyházat hozott létre. Szülőföldje iránti 
szeretetéből is fakadt, hogy a Luther-bibliát a vidék tájnyelvére for
dította. A  tanítást nagyon fontosnak tartotta, mert meggyőződése sze
rint a reformációban újra felfedezett evangélium igazságait csak ezen 
az úton tehetik magukévá a gyülekezetek. A  lutheri szellemben több 
új egyházi rendtartást hozott létre; ezek közül a braunschweigi lett a 
minta a többi tartományi egyház számára is. Az istentisztelet liturgiá
jában mindenütt Luther „Deutsche Messe” -je nyomán haladt.

Kortársai a „reformáció püspökének” tekintették; ő viszont ismé
telten elhárította magától a püspöki titulust. A  püspöki tisztet viszont 
hűséggel gyakorolta: több pásztorlevelet írt, még Luther halála után is.

Élete utolsó éveiben megszaporodtak a külső nehézségek és belső 
gondok. Teológiai viták és fejedelmek hatalmi küzdelmei gyengítették 
a reformáció kezdeti lendületét. Már túlságosan idős volt ahhoz, hogy 
e küzdelmeket vállalja. Ezért visszavonult, s rövidesen meghalt 1558. 
április 20-án.

Az idősebb Cranach megfestette portréját. Egy gyóntatószékben 
ül, és a kulcsok hatalmát gyakorolja. Arcáról sugárzik a bizalom és 
felelősségtudat, szemeiben nyugodt határozottság van, amint egy biz
tos cél felé tekint.

Magassy Katalin



volodtunk el Istentől, hidegült meg bennünk a szeretet Iránta, mert 
elfeledkeztünk arról, mit köszönhetünk Neki?!

Isten igéje úgy újítja meg hitünket, hogy újra és újra emlékeztet 
minket, „feledékeny hallgatókat” arra, amit Istennek köszönhetünk, 
„ ...n e  feledd el, mennyi jót tett veled!” — mondja a zsoltáríró. Sze- 
retetével elfedezte bűneinket, hordozta életünket, kiváltott a halál ha
talmából.

Jézus szavain és életén keresztül még láthatóbb lett számunkra ez 
a szeretet. Erről a szeretetről akarta meggyőzni hallgatóit. S az apos
toli bizonyságtétel lényege is erre a szeretetre való emlékeztetés.

Akkor lesz igazi a hitünk, ha erre a szeretetre tud nap mint nap 
visszaemlékezni.

3. Megkérdez minket: Van-e gyümölcse hitünknek? Ez a szó, gyü
mölcs, nem szerepel az igében. De beszél „hiábavaló” kegyességről, is
tentiszteletről. Itt azt a szót használja, amit abban a korban a pogány 
istentiszteletekre vonatkoztatva használtak. Hiábavaló: nincs semmi 
hatása, eredménye. Nem mozdít meg, nem visz előre semmit. Éppen 
ezért értelmetlen.

Ilyen „hiábavaló”, hatástalan a mi hitünk, ha annak nincs gyü
mölcse. Ha az a szeretet, amire Isten igéje emlékeztet, nem hoz ben
nünket mozgásba, nem indít szolgálatra. Máté találkozott ezzel a sze
retettel és mozdult. Zákeus házába hozta Jézus ezt a szeretetet és ki
mozdította vele eddigi életéből. Lehetne sorolni a bibliai példákat...

Merre mozdul az Isten szeretetével találkozott ember? Mindig egy 
irányba: Jézus után. Merre megy Jézus? Kik felé fordul? A szerete- 
tére legjobban rászorulók, a „kicsinyek” felé. Ezt akarja a levélíró egy 
példával érzékeltetni (27. v.!). Jézus útjának irányát az emberek nyo
morúsága jelölte ki; nemcsak a testi nyomorúságuk, de Istentől elsza- 
kadtságuk, bűneik ismeretlen nyomorúsága is, amiről gyakran ők ma
guk sem tudtak.

Nekünk, ma élő keresztyéneknek is akkor igazi a hitünk, ha nem 
„hiábavaló”, hatástalan, hanem kimozdít bennünket önmagunk körül 
forgolódásunkból és mások felé fordít. Akinek keze így tele van mun
kával, nem ér rá másokon köszörülni a nyelvét.

Igazi a hitünk? Akkor tudunk erre hiteles választ adni, ha újra 
és újra belenézünk Isten igéjének tükrébe. Azon mérjük le: ismerjük-e 
önmagunkat, nem feledkezünk-e meg Isten szeretetéről, mozdított-e 
ez bennünket másokat hordozó szeretetre? 

Rogate vasárnapján ehhez kérjük Isten Szentlelkének világosságát 
és erejét!

Sárkányné Horváth Erzsébet


