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Csendben Isten előtt
 

A kereszt —
az elveszett világ reménysége

Mt 27,41—50

Gúny, gyalázat, kétségbeesett felkiáltás, elhagyatottság, szégyen és 
pusztulás. Ézsaiás 53-iban fogant a Máté ábrázolta passió. Egészen más 
teológia ez, miiint a Jánosé. János a kiáltást ás mellőzi, amellyel Jézus 
kifejezte azt a végső ínséget, amelybe jutott. János már a kereszt ese
ményét .is Jézus felemeltetésének és megdicsőülésének folyamatában 
szemléli, odatantozónak tudja. Egészen másként közelít Máté. Szenvedést 
rajzol le és halált. Günther Dehn jegyzi meg: korunk emlbere hozzászo
kott, hogy Jézus szenvedését művészi formába öltöztetve szemlélje. Mi 
Jézust Raffaellel és Holbeinnel kísérjük a Golgotára. Azt, aki a keresz
ten függ, Dürer, Rembrandt és Rubens szemével látjuk. Ha pedig utolsó 
szavait hallgatjuk? Frakkba öltözött, abszolút kimunkált hangú basszus 
tolmácsolja a halálban vonagló elítélt fájdalmas kiáltásét. A passióban 
Jézus ily módon mint a dicsőség nagy fejedelme áll előttünk. Olvassuk 
csak ilyen háttérrel meghatározottan Máté szövegét! Ha az ember ennek 
megfelelő művészi interpretációt kérés, akkor nem Dürert találja, sem 
Rulbemst, hanem Miathias Grünewaldot. Amit ő ábrázol, azt nem lehet 
esztétikai kategóriába átirányítani. Elénk a pusztulásba és szégyenbe 
süllyedő elítélt alakja rajzolódik. Mi mást tehetne az ember? Eltakarja 
tekintetét mélyen megrendülve afelett az ítélet felett, amely kimonda
tott emberre és bűnére. Itt nyílik a hit kapuja.

Gúny
Ügy tűnik, mintha ismétlődne ebben a drámai percben a pusztai kí

sértés. Mintha arra sarkallnák Jézust, éljen különleges hatalmával. Gya
korolja azt! iA Mindenható Atyával való viszonyban különleges szerepet 
tölt 'be. Ne szenvedje hát végig a halált! Ajánlotta ezt Jézusnak már 
más is. De ő barát volt, még ha pillanatnyilag a kísértő gúnyáját öltötte 
is magára ('Mt l6 22k). Itt azonban a gúnyos fölény adja a szót az ellen
ség ajkára. Könnyen elképzelhetjük ezeket az embereket olyannak, mint 
áklik az utolsó percig bizonytalanok voltaik abban, vajon kezükbe kerül-e 
Jézus vagy nem. Most már megnyugodtak. Sikerült. elfogniuk. Pilátus is 
engedett a nyomásnak. Most már vígan biztatják: segíts magadon, hisz 
másokat megmentettél! Valami tökéletes értetlenség az, amivel itt szem- 
b-enállunk. A pusztai kísértés során kitűnt már, Jézus a hatalmát nem 
használja arra, hogy hamis hiedelmet támasztó mutatvánnyal szolgáljon 
a tömegnek. Másokért cselekedett, amikor csodát tett. Most is másokért 
hal meg. Diakóniájának ez a betetőzése.

Pilátus feliratot tétetett a keresztre: ez Jézus, a zsidók királya (Mt 
27,37). Ezen .módosítanak most a gúnyolódok, akik Jézust ilzrael királya-
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ként emlegetik. Jézusban való hitük ha volna, az Izrael királyában, a 
Messiásban való hit volna. S itt az ellentmondás! A Messiás — ha itt 
lenne — szétütne ellenségei közt. Lerázná őket magáról cselekvésre sza
bad — s nem odaszegezett, megbénított — kézzel. Újra csak azt kérdez
zük: senki sem gondol Ézsaiás 53-ra? Ember nem írhatja elő Istennek, 
hogy miként vezessen célhoz. iBenine meg kellene bíznia.

A bizalom pedig nem más, mint a csúfolódás következő pontja. Ő 
bízott Istenben. Hogy lehet az, hogy nem szabadítja most meg? Hiszen 
maga mondta: Isten Fia vagyok. Márk számol be a főpap előtt végbe
ment kihallgatás során Jézus vallomáséról. Ő a főpap kérdésére egy
szerre mondta imagát Krisztusnak és Isten Fiának (Mk 14,61lk). Akik 
hallották, azoknak ez semmit sem jelentett. Legföljebb annyit, hogy jogi
lag alátámasztható immár az áltáluk eltervezett, halálos ítélet (Mk 
14,63k). Minden másnál világosabban tűnik ki ©zen a helyem, hogy a hit- 
tétélékhez való fanatikus tapadás mennyire távol áll az élő Istennel való 
kapcsolattól. Ember nem tudja eldönteni, kegyes szólamot sejtsem-e itt 
vagy az Isten fölé kerekedett ember kiáramló kihívását.

Az elvetemültség szomorú bizonysága a gúnyolódás utolsó mozaik
képe. A Jézust csúfolva bántalmazók sorában ott vannak a ruháin osz
tozó katonák; ott van a népből mind, aki csak elmegy mellette; ott van
nak a főpapok az írástudókkal és a vénekkel együtt; és — ez a különös!
— ott vannak a vele együtt megfeszített rablók. Vajon a rablóknak hí- 
zelgett, hogy legalább egy dologban egy sorban lehetnek uraikkal? 
Vagy az urak süllyedtek odáig, hogy a keresztnél kitűnt róluk: semmivel 
sem különbek azoknál, akiket elítélteik? A válasz egyértelmű. Mind-mind
— késői utódaikkal együtt — rászorulnák arra, ami ott középen épp tör
ténőben van érettük.

Sötétség
Ami ott középen történőben van érettük. . .  S nemcsak érettünk, 

emberekért. Az eseményben az egész teremtett viliág érdekelt. Furcsán 
tűnik fel a különbség. Főpaptól gonosztevőig valami halált megvető 
merészséggel gyalázkodik mindenki. Az érzéketlen világ pedig mintha 
együttérzését akarná megbizonyítani. Három órára sötétségbe burkolózik 
minden. Jézus halála révén a teremtettség Teremtőhöz való viszonyában 
új kezdődött. A bűn kihatott a világra. A megváltás nemikülönben. Isten 
kiengesztelődőben van a tőle elszakadt, vele szembefordult teremtett vi
lággal. Az egész teremtettséggel. Ne gondoljuk a kiengesztelődést kisebb 
horderejűnek a  valóságosnál! Ez az esemény nem embertől emberig ter
jedő jó  csupán. Itt a teremtés vonalán kezdődött valami. Az új terem
tés, amire most már Istennek van első renden gondja.

Jézus egyedül
De térjünk vissza ,a magára maradt Jézushoz, akinek magánya csak 

súlyosbodott a tájira telepedett sötétséggel. Máté is, csak úgy, mint Márk, 
őrzi a szavakat, amelyek ha ismétlődnek, az ember végső kétségbeesését 
szokták kifejezni. Keserű és tragikus, de inem a végső, ha emberek hagy
nak el. Jézus egy ilyen iónéiban fogalmazta m eg: „engem egyedül hagy
tok: de én mégsem vágyók egyedül, ment az Atya velem van” (Jn 16,32). 
Még esküdt ellenségei is kénytelenek voltak megállapítani az imént: 
bízott Isteniben. Ez most mind odavan?

Nem tudjuk elhessegetni a kérdést: szubjektív érzés-e mindez csu  
pán vagy objektív valóság?
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A tény annyi, hogy Isten inem várta meg, miig az ember a „benne 
megmaradt jó” lépcsőfokain tudásával és kegyességével felér hozzá. Ö 
maga hajolt le az emberihez. Mii más volna ez a leihajláís, ha nem Jézus 
maga-megüresítése ? Lemondás, amely nem állt meg félúton, hanem tel
jessé vált. Ezekben a félelmetes szavakban itt villan föl az evangélium. 
Egy szikrányi fény, de nem magyarázat. Magyarázat tudniillik nincs. 
Itt minden titok. Luther felujjongott, mert amit értelme képtelennek 
látott, azt hite mint a legboldogabb realitást ragadta meg. Isten úgy 
nyilatkoztatja ki magát, hogy arcát elrejti. S ez nem a lutheri teológia 
egy szép és rokonszenves megfogalmazása,- hanem így és ennyire 
valóság.

Ami a sötétségbe világosságot ihoz Jézus felkiáltásában, az nem más, 
mint a megszólítás. Ez a megszólítás áttör a poklon. Történjék bármi, 
álljanak akárhogy a dolgok, Isten mégis él és mégis az ő Istene. A mély
ség elnyelni készül, de a kéz Ikinyúl, és nem a semmit markolja. Sejtet
ték, bizonyos mértékig tapasztalták ezt emberek mér eddig is. Nem vé
letlen, hogy Jézus a 22. Zsoltárt idézi, Máté ráadásul eredeti szöveggel 
adja vissza. Fölsejlilk a már említett Ézs 53 mellett a 69. Zsoltár is. De 
ennyire valóság, ilyen élesen igazi imég sohasem volt. Mint ahogyan a 
jövőben sem lesz párja a felkiáltásnak épp a most előttünk levő esemé
nyek miatt és Jézus ibúcsúígéreíe alapján (Mt 28,20).

Végszükség
Az elbeszélés igei, ószövetségi hátterét húzza alá Máté, amikor tö

mörség és szűkszavúság ellenére kitér az ecet felkínálására. Amikor el
hangzanak Jézus szavai és szóbakarül a jelenet az ecettel, említés tör
ténik Illésiről. Köztudott Illés kapcsolata a Messiással Malakiás prófé
ciája alapján. A Messiás-kérdés feltétlenül napirendem van ‘tehát Jé
zussal 'kapcsolatban egészen az utolsó leheletig. Illésnek sízent szerepet 
tulajdonított a néphit. Olyasvalakinek tartották, akit segítségül lehet 
hívni végszükség esetén. És valóiban itt a végszükség. Sőt a vég.

Kiáltás
Amiről Máté még beszámol, az egy hangos felkiáltás, amit Jézus 

hallatott, miközben kilehelte lelkét. Köztudott, hogy a keresztre feszí
tettek hosszan sínylődték kínjaikban. Amikor Pilátusnak jelentik a ha
lál 'beálltát, csodálkozik. Korainak találja (Mk 15,44). A  megszokott 
ugyanis nem ez és nem ilyen. A  hosszú kínlódás következtében a halálra
ítélt elveszíti öntudatát és fokozatosan elcsendesedik. Jézus aki nem 
fogadta el a felkínált kábító italt .sem, Utolsó percéig tudatánál volt. 
Felkiáltott, mert megtörtént, amiért a ‘keresztet vállalta. A  kereszt ese
ményeit nem emberek tartják kezükben. Zsidók meg rómaiak; Pilátus 
meg a főpapok; farizeusok és a nép vénei. Jézus a másik evangélium 
szerint helyénvalónak tartotta megváltani, hogy éllenségeinek semmi 
hatalma sem volna felette, ha ez Istentől nem adatott volna meg nekik 
(Jn 19,11). Viszont Jézus engedelmes vállalása is ‘benne van Isten tel
jesült akaratában. Ezt jelzi, hogy Jézus felkiáltott, miközben kilehelte 
lelkét.

Reménység az elveszett világnak
Az evangéliumi elbeszélés eseményeket ad elő és hellyel-közzel ma

gyarázza azok jelentését, talán inkább csak felvillantja azt. Az apostoli 
iratok Jézus halálára és feltámadására koncentrálnak. Jézus életének
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többi eseménye ezekhez viszonyítva háttérbe szorul. Nagypéntek és hús- 
vét több, mint két esemény az eseménysor végén. Minden megelőzőn — 
legyen az tanítás vagy cselekedet — rajta van ezek nyoma. Jézus halállá 
és feltámadása nem két különböző, jelentésükben elválasztható esemény. 
Jézus legyőzte a bűnt és a halált. Ezt csak akkor hirdethetjük, ha a fel
támadását is meghirdetjük. IKor 15 eléggé kifejti ezt. Kereszt és re
ménység úgy 'kapcsolódik össze, hogy már a szemtanúk tudatában is 
összekapcsolódott. Amikor az evangélisták Jézus szenvedését és halálát 
hirdették, úgy beszéltek róla, mint akit 'feltámadottnak tudtak.

A reménytelenség ellen azért kell síkraszállnurak, hogy az ember 
szabaddá váljon. A látóhatárt bűn és halál zárja el. Egyéni és kollektív 
bűn. Egyéni halál és világkatasztrófa. A keresztyén ember szabadsága 
még a törvénytől való szabadság is. Ez a hármasság IKor 15,56-ban így 
fogalmazódik meg: „A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a tör
vény” . Az egyik felett aratott diadal győzelem a másik kettő felett is. 
Ez a szabadság elveszi a bénultságot. Cselekvésre szabadít fel. Igazi 
reménységre ébreszt.

Szabó Lajos
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Fejezetek
Luther Márton életéből

ll

Rapcsányi László:

Egy szív a rózsán
Elhangzott a Magyar Rádióban a Kossuth adón 1983. november 

10-én és november 27-én

Félezer esztendő múltán követtem egy ember nyomát, ki akkor is 
jelen vain a múlt nagy személyiségeinek sorában, ha nincs évfordulója. 
A szobrok történelmi szerepében ábrázolják: arca, alakja, mozdulata egy
forma, de a könyv, amit a kezében tart, és a szellem, amit ő keltett fel 
ezzel a művel, mozgásba hozta az akkori világot. Hitének elszánt, szi
gorú-szenvedő harcosa volt, híven maga választotta címeréhez: a rózsán 
fekvő, keresztet hordozó szívhez.

Eisleben. 40 ezer lakosú ipari város a Német Demokratikus Köztár
saság nyugati felében Haliétól mintegy 30 km-re. A városka főtere és 
néhány ház favázas utcai homlokzata 4—500 évvel ezelőtti hangulatot 
kelt. A 15-ik században, a Németország térképét színező több tucatnyi 
miniatűr fejedelemség egyike, a mansfeldi grófság területe, annak is szék
helye volt Eisleben. Gazdag bányavidék a Harz-hegység déli peremén. 
Lakosainak égi patrónusa szent Anna, földi jövedelme pedig a fekete 
rézpala volt, mely nemcsak rezet, ide némi ezüstöt is tartalmaz. Kohók, 
olvasztóhuták, kereskedők nehéz munkában edződött nemzedékek, gya
rapodó polgárok. A Luther-strasse, Luther utca 16-os szám: egyemeletes 
sarökház. Földszinti ablakain szépmívű vasrács az emelet felett tetőszo
bák. A műemlékesek nem felújították, hanem felépítették a múltat. Az 
utcai bejárat elegáns, dombormű díszítésű. Az udvar felől kevésbé ünne
pélyes az épület, szelíd, parochia hangulat...  Címere: két fehér hattyú- 
szárny, a Mamsfeld pajzs részlete. Fritz Ebry, a város egyik monográfusa 
máris invitál befelé.

A reneszánsz bejáraton át, mely felett a Luther rózsa látható, lépünk 
a ház tornácára. Ez a város egyik legrégibb épületé, melynek alapjai és 
nagyrészt a földszintje megmaradt. A mai Luther utcát hajdan Hosszú
utcának mondták és a hagyomány mindig is Luther szülőházának tar
totta ezt az épületet. Az eredeti, ugyancsak egyemeletes lakóház a városi 
krónika feljegyzései szerint már a 16—17-ik században többször leégett. 
1689-ben majdnem tövig. A mansfeldi grófok és szász választófejedelmek 
támogatásával mindig újjáépítették. Kezdetben a földszinten iskola volt, 
az emeleten a reformáció emlékeinek gyűjteménye. A múlt század közepe
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óta az egész épület: múzeum. Bútorok, festmények, ruhák, irat- és érem- 
gyűjtemény mutatja be Luther életét és korát.

Két kisméretű képen Luther szülei. ..
Az idősebb Lucas Cranach festményei. Luthert és barátait, munka

társait, a reformáció szinte minden jeles alakját megörökítette és művészi 
hatása alól — ha ilyen témákról van szó — sem tanítványai, sem más 
mesterek nem vonhatták ki magukat. Luther szüleit öregkorukban fes
tette meg Cranach. Az apa szigorú tekintetű, sovány, csontos arcú; a fehér 
főkötős anya ugyancsak megfáradt tekintetű. Barázdás parasztarcok, mi
ként Luther mindig is önérzetesen emlegette, hogy „apám, nagyapám, 
dédapám igazi parasztok voltak”. A szülők egyébként csak átmenetileg, 
munkát keresni jöttek Eislebenbe. Itt született első gyermekük: Márton.

Maradt eredeti, hiteles feljegyzés vagy anyakönyv a születésről?
Nem. A Péter-Pál plébániatemplom, melyhez ez a környék, hol Lut

her szülei laktak, tartozott, ez a plébániatemplom később épült, de meg
volt a törzse, a gót stílusú, tornyos keresztelőkápolna. A kis egyházközség 
iratai a zűrzavaros századokban szétszóródtak, csupán annyit tudunk a 
városi krónikából, hogy az akkori plébános neve: Bertalan Rennenbecher. 
Luther Márton születési dátumát a róla szóló első életrajz írója, egyéb
ként tanítványa, Johannes Mathesius lelkész közli először 1565-ben. Ezt 
írta: „Krisztus születése után 1483. november 10-én, szent Márton estéjén 
született Hans Luther bányász és felesége Margarethe gyermeke, kit azon 
a napon a szent Péter kápolnában Márton névre kereszteltek.” Miután 
november 11-e Márton püspök napja, lehetséges, hogy a gyermek novem
ber 11-re virradó éjjel született. A Luther család, nyilván mert nem ta
lált jobb megélhetést, a következő esztendőben átköltözött a közeli Mans- 
feld városkába, a bányaművelés központjába.

Mansfeldbe nem vezet vasút. Autóbuszon utaztam a 12 km-re fekvő 
városkába, mely első tekintetre szerény bányásztelepülésnek látszik. Az
tán megpillantva néhány 16. századi épületet, barokk kapubejáratot, és 
szóbaelegyedve a helybéliékkel, megtudtam, hogy mintegy ötezren laknak 
itt és a város — melynek nevét Ottó császár 973. kelt oklevele említi elő
ször — iittjártamkor éppen 1011. éves. Hans Horst Schumacher polgár- 
mester bemutatta a Luther emlékeket.

Ezt a Luther-házat állami segítséggel, a Német Demokratikus Köz
társaság 50 ezer márka támogatásával építettük újjá. Azokra az alapokra 
épült, mely a reformátor szüleinek otthona volt. Az eredetit többször át
építették, majd a múlt század elején az akkori tulajdonos, Hanigmann 
városi bíró jórészt lebontatta és új lakóházat emelt. Az ősi épületből csak 
a bejárat köríve maradt meg. Jól látszik a család címere, a rózsa és mel
lette a J. L. betűk vésete. Az öreg Luther halála után fia, Jákob Luther 
örökölte a házat. Ma múzeum. Néhány korabeli bútort, festményt, rajzot 
és nyomtatványt őrzünk.

Pár lépésnyire a templom.
A későgótikus, egyhajós városi templom Luther gyermekkorának 

egyik állandó helyszíne. Itt élte át a gyermekkor istentiszteleti áhítatát, 
itt szerette meg a zenét, rendszeresen énekelt a kórusban. Néhány lépés
nyire, egy házon ugyancsak emléktábla. Ide járt iskolába. Latin iskola 
volt, itt tanult meg írni, olvasni, számolni. Az épület ma lakóház. 
A mansfeldi iskola a városi tanács épülete melett van, és 1839 óta Luther 
nevét viseli.
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A tanácsház előtti téren áll a Luther emlékmű. Nem szobor, hanem 
díszkutas emlékoszlop. A tanácsház előtti téren nem Luther szobra áll, 
hanem díszkutas emlékoszlop.

Ez a Luther forrás. 1913-ban készítette egy schkopaui mester, Paul 
Juckoff. Az oszlop tetején sárkányölő szent György szobra, alatta Luther 
szüleinek ovális keretbe foglalt portréja. Az emlékoszlop oldalát hatal
mas bronz relief borítja.

Felirata: Hinaus in die Welt, kifelé a világba.
Az egyetlen olyan emlékmű, mely a reformátort, mint  gyermeket 

ábrázolja és azt a jelenetet mutatja, amikor az ifjú elhagyja szülei ott
honát. Balkezében sapkája, jobbkezében vándorbot, hátára vetve iskola
táskája. Előbb Magdeburgban tanult egy évig, de ott már nyoma sincs 
az egykori „Közös élet testvérei” iskolának, aztán Eisenachba ment. Hein- 
rich Schalbe és felesége, Cotta asszony adott szállást és ellátást a kis 
diáknak, mert megtetszett nekik, hogy milyen áhítatosan imádkozik és 
énekel a templomban. A Schalbe család otthona, mint Luther-ház, Eise- 
nach egyik legszebb, romokból felújított épülete. Luther útja onnan már 
Erfurtba vezetett.

Erfurt az NDK egyik legvonzóbb városa. A türingiai medence déli 
szélén kedvező kereskedelmi utak: a Nürnberg felé vezető és a kelet
nyugati via regia kereszteződésében fekvő Erfordia turrita, a soktornyú 
Erfurt már a 13. században Európa egyik fontos kereskedelmi központja 
volt. 36 ezer lakosú egyetemi város, gazdagon építkező patrícius-csalá
dok otthona. Eltűnt a régi egyetem collégiuma, a Collegium május, meg 
az ágostonrendi szerzetesek kolostora, Luther életének sorsot fordító hely
színei. Ami kövekben és emlékezetben megmaradt, mindazt Heinz Ger- 
ling építész-főmérnök, a reformátor erfurti éveinek tudós ismerője me- 

-sélte el.
Luther, magdeburgi és eisenachi iskolái után Erfurtba jött tanulni, 

majd ott lett ágostonrendi szerzetes. Kétségtelen, hogy szellemi fejlődé
sének, egyéniségének kialakulásában meghatározó volt az a kilenc esz
tendő, mely idekötötte. A korabeli Erfurt 36 ezer lakosú nagyváros volt, 
egyházi és világi ura a német-római birodalom első választó fejedelme, 
a mainzi érsek. A régi egyetem épületéből néhány falrészleten kívül csak 
a csúcsíves, késő-gótikus kapubejárat maradt meg. Építészeink nagy 
terve, hogy az erfurti egyetem fennállásának 600. évfordulójára, 1992-re 
felépítik az egyetem régi épületét, persze a műemlékvédelmi rekonstruk
ció elvei szerint. Luther 1501-től 1505-ig, tehát 18 éves korától 22 éves 
koráig az itteni egyetemen a facultas artium, a szabad művészetek fa
kultásának hallgatója volt.

Ez a facultas artium1, ha jól tudom, afféle egyetemi fokú de a ma
gasabb képzések előkészítő tanszaka vo lt. . .

Igen, miután a három legmagasabb képzést nyújtó fő-karra: a teo
lógiai, jogi és orvosi fakultásokra csak az jelentkezhetett, aki sikerrel 
végezte a facultas artiumot.

Miit tanítottak a szabad művészetek karán?
Mint minden európai egyetem, az erfurti is a párizsi egyetem okta

tási rendszerét követte, tehát olyan stúdium generale, vagyis egyetemes 
tudományos intézmény volt, mely tanmenetében az egész művelt világra 
kiterjedő és egyaránt érvényes ismereteket nyújtott. A hét szabad mű
vészet fakultása például az ókortól rendszerbe foglalt hét szabad mester
ség, a septem artes liberales, vagyis: grammatika, retorika, dialektika,
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aritmetika, geometria és musica, vagyis zene. Persze ezek a megnevezések 
korántsem azt jelentették akkoriban, mint amit ma értünk.

Luther egyéni .életében és egyházszervezői munkáiban mindig is 
nagy szerepet játszott az ének, a zene. Ifjúkorában és diákéveiben is fo
gékony volt ez iránt, miután a hét szabad .művészet tanulásához hozzá
tartozott a zene is . . .

Kérdésének a második része érdekes, mert alkalmat ad arra, hogy 
az egyetemen folytatott zenei képzésről beszéljünk. Különbséget kell 
tennünk a zene elméleti és gyakorlati oktatása között. Az elméleti taní
tás merőben matematikai alapokon nyugodott és a célja az volt, hogy a 
növendék a zenében uralkodó számviszonyok tudományába behatoljon, 
tehát megtanulja a hangok, félhangok, összhangok és hangközök mate
matikai törvényeit. A kor uralkodó tekintélye még mindig a kétszáz 
évvel azelőtt élt francia Johannes de Muris, a Sorbonne matematikusa, 
aki a bolygók és mennyei szférák szimfóniájában és a hangszeres zené
ben egyaránt a matematikai arányokat hangsúlyozta. Hogy Luther meny
nyire volt fogékony a zeneelmélet iránt, nem tudjuk, az viszont hiteles, 
hogy jó hangú, szívesen éneklő diák volt kiskorától és Erfurtban meg
tanult lanton is játszani. A biedermeier képzőművészet kedvelt témája 
volt, parókiák dísze, a családi körében lantot pengető, gyermekeivel 
együtt éneklő Luther. Mindig is meghitten szólt a muzsikáról, mely 
annyiszor segítette és felvidámította, amikor vallási töprengéseiben, el- 
búsulásában megszállta — mint ő mondja — a spiritus tristitiae, a szo
morúság szelleme, mellyel az ördög kísérti a lelkeket. Az Asztali beszél
getésekben számos ilyen megnyilatkozása olvasható.

„Isten egyik legszebb és legcsodálatosabb adománya a mu
zsika, melynek a Sátán düíhös ellensége, mert a muzsika sok 
rossz gondolatot és kísértést elűz, ezért az ördög nem állhat
ja. A muzsika az egyik legjobb tudomány, a kották meg- 
éleszti'k a textusnak Szavalt. A muzsikát az iskolákban is 
fölötte szükséges megtartani. Egy tanítómester tudjon éne
kelni, vagy .nem 'becsülöm semmire. Fiatal teológusok sem 
 valók a prédikálásra, ha még előbb az iskoláiban az éneklést 
nem tanulták és nem gyakorolták. A muzsikát mindig sze
rettem, az én csekélyke muzsikámat oda n.em adnám holmi 
nagyöbbért. A muzsika magában is tanítómester és fél tisz
tesség, miért az emberek szel ídebbek, nyájasabbak, erkölcsö
sebbek és okosabbak lesznek tőle.”

Luther Asztali beszélgetéseiben elmondta, hogy erfurti diák korá
ban került először kezébe a teljes Biblia. . .

Nincs ebben semmi különös, miután a teológusok is ritkán olvasták 
az Ó- és Újszövetség teljes szövegét. Általában az volt a felfogás, hogy 
az írás minden részletének ismerete, a gyakran világi tartalmú bibliai 
könyvek félrevezetik, bűnbe taszítják a felkészületlen olvasót. A diákok 
meg a tanárok inkább posztillákat, beszédgyűjteményeket, evangéliumi 
magyarázatokat, az egyházatyák bibliai kommentárjait és a kommen
tárokhoz fűzött újabb kommentárokat forgatták. Luther az egyetemen 
nem tanult teológiát, csak belekukkantott a Bibliába. Nem tudta végig
olvasni, de kedve támadt a Szentírás tanulmányozásához. Ami az előírt 
tanmenetet illeti, Luther tehetséges, szorgalmas, fegyelmezett diák volt, 
magatartását mély vallásosság és az Egyház, a klérus iránti tisztelet jel
lemezte. 1505-ben, Háromkirályok napján sikerrel tette le a facultás leg
magasabb vizsgáját, ünnepélyesen fejére tették a barna barettet, ujj ára
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húzták a tudományos fokozattal járó gyűrűt és ezzel magiszter lett. 
Apját annyira meghatotta a siker, hogy ettől kezdve magázta a fiát. 
Luther szülei — elsősorban apja kívánságára — beiratkozott a jogi kar
ra, és előtanulmányként Arisztotelész Kategóriáit olvasgatta.

Itt állunk a Luther kőnél. Stotternheiim falu közelében, Erfurttól 5 
km-ne, északra. Ezt a termőföldék közötti parkot és közepén a hársfáik
kal körülvett faragatlan gránitoszlopot 1017-ben alakították ki, egy jó
módú erfurti polgárilány adományaiból. 'A sziklára néhány feliratot vés
tek. „Megszentelt föld”, olvassuk a felsőn, alatta pedig ez a sor: „A re
formáció fordulópontja. . . ” Szelíd, enyhén halmos táj. Kísérőm, Horst 
Gmeim egyházi tanácsos elmeséli az emlékhelyhez fűződő történetet, a 
sorsdöntő villám-eseményt, villám-élményt — német szóval Blitz-Erleb- 
nisst — mellyel annyit foglalkoztak Luther híved, ellenfelei, életrajzírói.

1502 július 2-án, szüleinél tett látogatása után, a fiatal magister 
Mansfeldből Erfurtba tartott, és már közel járt a városhoz, amikor ég- 
zengéses vihar szakadt rá. Villám csapott le közvetlen közelébe. Sokféle 
okoskodás és értelmezés színezte ezt a villámcsapást. Beszélték később, 
hogy ketten mentek, de társát agyonütötte a villám. Más adat szerint 
egyedül volt, de a villám súlyosan megégette a lábát. Luther csak jóval 
később, 34 év múlva beszélt erről, csupán annyit, hogy egy borzasztó 
égi jelenség, villámcsapás sújtotta a földre, mire ő rémületében felkiál
tott: segíts meg szent Anna, szerzetes akarok lenni. . .

„Bár atyám igen megharagudott és jóbarátaim sírva kísér
tek a kolostorkapuig, én megmaradtam elhatározásom mel
lett. Nem gondoltam arra, hogy valaha is elhagyom a kolos
tort. Meghaltam a világ számára.”

Ne vizsgáljuk most sem a félelmetes vihart és villámot, sem idős 
korában, amikor már rég hátat fordított a szerzetességnek tett közlését, 
hogy nem önként, hanem haláltól körülvéve, kényszerűségből lépett a 
rendbe. Vallási buzgósága, töprengései afelett, hogy mennyire sem a bű
nös ember az Isten előtt, benső háborgásainak elcsitítása mind csak 
motívuma a 22 éves, (lelki vergődésekben élő tudósjelölt egyéniségének. 
Két héttel az elbeszélt esemény utón, il505. július 17-én, szent Elek 
napján belépett az ágostonrendiek immár 250 esztendeje működő kolos
torába. Rövid lelkigyakorlat, majd beöltöztették. Fekete vállgalléros, fe
hér csuklyás fehér reverendában kezdte meg a inovíoiusi próbaévet. hogy 
választott hivatása szerint „cor unum ét andima una” egy szívben és lé
lekben egyesüljön Istennel.

Martinus inovdoius a reá jellemző határozottsággal és odaadó hűség
gel 'teljesítette a próbaév minden feladatát, 'majd annak elteltével a ko
lostori templom főoltára előtt, az összes szerzetes jelenlétében, a prior 
atya kezébe letette a szegénység, tisztesség és engedelmesség ünnepélyes 
és örök fogadalmát. Szertartás szerint feje búbján koraiakban levágták 
a haját és ezzel a formai jellel, a tonzúrával immár teljes jogú tagja 
lett az ágoston rend szigorúbb, úgynevezett öbszeirváns kongregációjának. 
Egy év múlva, 1507. április 3-án az erfurti dómban pappá szentelték, s 
a következő hónapban, mély megrendüléssel és átéléssel megtartotta a 
primiciát, első szentmiséjét. A szeritartás után ünnepi ebédet rendeztek 
a kolostorban, rendtársai és mansfeldi rokonai köszöntötték az elsőmisés 
szerzetest. Meglepetés volt, hogy húsz tagú kísérettől, lóháton megérke
zett apja is. 'Hans Luther kohászmesteri önérzete nem1engedte, hogy üres
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kézzel jöjjön: szép summa pénzt adományozott a kLastromnak. Viszont 
nem mondható, hogy kibékült a fiával — két éve nem látta — meghall
gatta, hogy miként és miért alakult így a sorsa. Luther, aki csak jóval 
később és némi célzatos homállyal beszélt életének arról a szakaszáról, 
amikor szerzetes volt, erről az újmisés ebéden Lezajlott beszélgetésről 
is 14 év múlva, a római egyházzal történt szakítása után tesz említést 
egy atyához írt 'levelében.

„ . . .  Nagyon jól emlékezem, hogy amikor beszélgettünk egy
mással, én akkor elmondtam, hogy engem szörnyű égi jel 
szólított, mert hoigy én nem szívesen lettem' szerzetessé és 
nem is azért, hogy a gyomromnak éljek vagy magamat hiz
laljam, hanem amikor hirtelen a halál félelme és borzalma 
környékezett, akkor tettem kénytelen-kelletlen fogadalmat. 
És te 'mindjárt azt mondtad: »adja Isten, hogy ez ne legyen 
az ördög ármánya és ámítása!" Ez a szó, akárcsak az Isten 
nyilatkozott volna, mindjárt átjárta telkemet és belevéső
dött szívem mélyébe. Ezenkívül más szót is ejtettél. Azt 
mondtad: »Nem gondoltál a negyedik parancsolatra, hogy a 
gyermek engedelmességgel tartozik szüleinek?". . .  De én 
megátalkodtam vallásosságomban és mint emberét, úgy vet
tem szavait. Pedig voltaképpen az én fogadalmam nem ért 
egy kukkot sem, miután nem szívesen és nem készségesen 
tettem ..

Amit ebben a kései tevéiben írt, annak még nyoma sem fedezhető 
fel a 24 éves pap lelkében. .Elmélyültem, hallatlan 'munkabírással tanul. 
Elöljárói csakhamar Wittenbergbe — korabeli magyar nyelven: Witten- 
bergába — küldik, hogy etikát tanítson és teológiából vizsgázzon. Ekkor 
ismerkedik meg Staupitz rendfőnökkel. IÁ reformáció korai éveinek fi
gyelmet érdemlő mozzanata, hogy iStaupitz, aki később átlépett a bencés 
rendbe, apát lett, mindvégig katolikus maradt, megérte Luther kiközö
sítését és a Wormsban kiadott száműzetési ediktumot, mégis mindvégig 
a reformátor atyai barátja és támogatója maradt.

Luther egy évig élt Wiittenbergben. Nem érezte jól magát a választó
fejedelmi Szászországban. Erfurt után nagyon szegényes és sivár volt 
száméra az Elba-parti városka, mély később otthona tett. Am kiküldetése 
hasznos volt. Itt kezdett görögül tanulni, a bibliai héber nyelvvel ismer
kedni, és itt tettte le a teológiai vizsgát. A írendfőnök, látva példát muta
tó szerzetesi magatartását és feltűnő tehetségét, őt szemelte ki arra, 
hogy majd a szentírástudomány akadémiai tanszékének tanéra tegyen. 
Megítélése helyes volt, mert az ifjú tudósjelöltet elsősorban nem a speku
latív teológia, hanem' a Biblia vonzotta. A  hitben való elmélyedésre, a 
Szentírás rejtett értelmének felkutatásához Luther számára Pál apostol 
lett a vezető tekintély. Talán azért, mert Saulust is csodás, jelenés dön
tötte földre a 'damaszkuszi úton, és ebben a pálfardulásban saját meg
térésének előképét érezte?

,,Amióta Pált, Isten kegyelméből megértettem, kevésbé ve
szem a doktorokat, nagyot esték a szememben. Először is 
Ágostont olvastam, ám 'amikor Pál ajtaja feltárult előttem, 
és tudni kezdtem az igazságban és a hitben, Ágostonból ele
gem lett.”

Wittenbergből visszatérve, Luthert megbízták a skolasztikus iroda
lom, a bölcselők és egyházatyák írásainak, kommentárjainak oktatásá
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val, vagyis ő lett az erfurti kolostor senteneiátiiusa. Munkájában elmé
lyülve kapta újabb, váratlan feladatát: társával együtt Kómába ‘kell 
mennie. Nem ejtünk hibát a reformátor életútjának elbeszélésében, ha 
mellőzzük azt a szervezeti Vitát, mély a német ágostonreindi kongregá
ciók között fellioibbanf. iA .lényeg az, ihogy .az erfurti vikárius a rtend 
római generálisának állásfoglalását kérte. A szerzetesek megbízatása 
ennek a levélnék az átadása volt. Most, a (Luther-évben a Stenn magazin 
riporteréi, Péter Sandmayer és Willfried Bauer autón járták végig a fu- 
tárutat, és magúk is megdöbbentek a nehézségeiken és az út hosszán. 
Pillantsunk a térképre és a nagyabb városokra: Erfurt, 'Nürnfoerg, Ulm, 
Memrraingein, Lindán, Vaduz, a 2319 méteres Septimer hágó, Gomo, Mi
lánó, Cremana, Bologna, Eireinze és Róma. 1500 kilométer, per pedes 
apostöiorum, vagyis gyalogosan. Esőben, hóban át Bajorországon, meg
mászva a tiroli .hegyeket, .a Bnennerten keresztül Lombardiába. 1510 no
vemberiében indulták és az esztendő utolsó napjaiban .érkeztek céljuk
hoz. Luther Rómában . . .  Sorsot fordító ‘találkozás? .Ha llopva előrepillan
tunk: ihét év múlva, a tételeik meghirdetésével minden másként lesz. iDe 
1510 fagyos decemberében milyen szellemmel és lélekkel lép az örök 
városba a 27 éves lágostonrendi szerzetes? Milyennek látja őt, rendtör- 
ténetileg 'hajdan volt társát, Páter Antomio Lombardi, a teológia és a 
filozófia (doktora, az ágostomrend római provinciálisa?

Fráter Luther Márton a Monté Mario dombján keresztül érkezett 
Rómába. Ebből a magasból tekintett a síkságon fekvő városra. Emléke
zései szerint térdreborult, felkiáltva: „Üdvözlégy szent Róma, igazán 
szent város, mert földedet szent mártírok vére áztatta!” Ilyen lelkiálla
potban ment végig a Via Flaminán, az imperium észak felé vezető, 
egykor legfontosabb hadi- és kereskedelmi útján, és a Porta Flaminián 
lépett be a városba. A tornyos kapuzatú Porta Flaminia helyén, több
szöri átalakítás után a Porta dél Popolo nyílik. A kaputól jobbra van a 
Santa Maria dél Popolo templom, az ágostonrendiek akkori szentegyhá
za. A hozzá csatlakozó kolostor, melyben Luther lakott, a sacco di Roma, 
Róma kirablása idején elpusztult.

Milyen volt akkoriban a Piazza de PopOlo környéke?
Töröljük le a ma látható műemlékeket, a via de Ripetti és a via dél 

Corso sugárutakat, s marad a nagy építkezési terület: törmelékek, bon
tás, földmunkák. Ilyen volt az egész város. Szent Péter trónján II. Gyula 
pápa ült. Kortársai szerint inkább diplomata és katona, mint főpásztor, 
oldalára kard illett volna, nem stóla. Az egyházi állam az ő uralma 
alatt érte el legnagyobb kiterjedését. Igazi reneszánsz egyéniség. Művé
szetpártolása és pompaszeretete gyűjtötte össze a cinquecento nagy alko
tóit: Bramantet, Michelangelót, Raffaellót, híres építészeket, festőket, 
ötvösöket. Luther egyszerre látta a haldokló ókori Rómát, a születendő 
újat, a bűzös rendezetlen utakat, tereket, de amire igazán figyelt, saját 
szavai szerint: „Utazásom célja az volt, hogy általános gyónást tegyek 
és elmélyüljek a hitben.” A többi zarándokhoz hasonlóan végiglátogatta 
a római bazilikákat, a búcsújárások állomásait, a katakombákat, szent 
helyeket. A lateráni bazilikában térden csúszva kapaszkodott fel a szent 
lépcsőn, imádkozott, de mielőtt az utolsó lépcsőfokra ért, erős kétely ke
rítette hatalmába — mesélte később. Ugyanakkor hallatlanul impresszio- 
nálta a nyüzsgő város, a rómaiak temperamentuma, a zarándokok tö
mege. A német szerzetes az Alpoktól délre egy új világot talált. Megbíza
tása szerint felkereste a rend generálisát, aki nem sok érdeklődést mu
tatott a németországi obszervánsok vitái iránt. Személyes kudarcának
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érezte, hogy nem juthatott be a pápai kúriába, zavarta az olasz papok 
gyors, hadaró misemondása és a klérus tagjainál is tapasztalható erköl
csi szabadosság. Rengeteg szóbeszédet, pletykát hallott, de miután nem 
tudott olaszul, közvetlen kapcsolatot sem talált az itteniekkel. Érdekes, 
hogy bár nagyon sok templomot meglátogatott Rómában, számára leg
jelentősebb a Santa Maria dell’Anima, a német templom, melynek né
met parókiája volt.

Luther római útja és szándéka, hogy elmélyüljön a hitben, valamint 
a búcsú járás, amit ön  említett, jó alkalom', hogy beszéljünk -katolikus 
értelmezésiben a búcsúról, ment Luther útját követve csakhamar talál
kozunk ezzel a reformáció közvéleményében neuralgikus kérdéssel. Ar
ra kénem -professzor urat, mondja el a bú-csú lényegét — n-em (teológusok
nak.

Teológusok számára talán még nehezebb lenne, de a világi ismer
tetése sem könnyű, miután a teológiai kifejezések elvont fogalmakat 
takarnak, az egyszerűsítés avagy túl plasztikus értelmezés pedig renge
teg félreértésre ad módot. De megpróbálom. A latin indulgentia szó . . .

-Ennek magyar megfelelője a búcsú . . .
. . .  többféle jelentése mellett, mint teológiai műszó jelenti a már 

megbocsátott bűn után visszamaradó ideiglenes büntetés elengedését, 
vagy mérséklését. Tehát nem a bűn megbocsátása, mert csak Isten te
heti, aki ezt a hatalmát — katolikus felfogásban — Krisztus által az 
Egyházra ruházta, hanem a bűn földi, egyházi büntetésű következmé
nyeinek elengedése vagy csökkentése. A vezeklés és elégtételadás sokféle 
formáját ismeri a bűnbánati gyakorlat az ősegyháztól a legújabb korig. 
Ilyen volt a nyilvánosan viselt vezeklő ruha, a böjt, a zarándoklat, egyál
talán a nemes cél érdekében végzett testi fáradozás, önmegtartóztatás, 
imák elmondása, alamizsna adás. Az alamizsna adásból alakul a pénzen 
való megváltás. A keresztes háborúk idején például, aki személyesen 
nem indulhatott harcba, az, ha felszerelt maga helyett egy keresztes ka
tonát, vezeklésnek számított. Nem feladatom, hogy a búcsúcédulák elter
jedésekor fellépő visszaélésekről beszéljek, az viszont tény, hogy az egy
ház a vezeklést szolgáló pénzadományokkal sosem a bűnt, hanem a meg
bocsátott bűnért való ideigtartó büntetést mérlegelte. A  lutheri kérdés 
ennél több: van-e joga a pápának, mint főhatalomnak, a kulcsok hatal
mánál fogva, megbocsátani a bűnt, egyáltalán van-e pápai primátus? 
Az egyház feje Krisztus vagy a pápa? A reformáció nagy kérdése tehát 
az evangélium idevonatkozó helyének — Máté könyve 16. részének — 
értelmezése. Ami viszont a beszélgetésünk témáját illeti, tehát azt, hogy 
azon négy hét alatt, amit Luther Rómában töltött, kialakult-e benne 
olyan élmény, mely lelki vagy doktrinális fordulatot idézett elő benne, 
azt. válaszolom: rengeteg pozitív és negatív benyomás érte, de mégsem 
érvényes rá vonatkozóan a közmondás, mely szerint aki Rómát látta, a 
hitét elvesztette.

Rómából Luther Wittenber-gbe, hivatásának vég-leges helyszínére 
térit vissza, ahol e-gy -év múlva, 1512. október 4-én- fej-étre tették a dototor- 
kal-apot, ujjara ezüstgyűrűt húztak és a választófejedelem külön pénz
jutalommal is -gratulált. -A bibliai -olvasmányok 2-9 éves professzora kü
lönleges hivatásként fogta fel a szentírás doktora titulust, ettől kezdve 
nevéhez és aláírásához mindig hozzátartozók, hogy -doktor Martinus 
Luther, -érdekes, hogy később, házassága idejében a felesége, Katalin 
asszony is -doktor úrnak szólította férjét.
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Az új professzor lakása a wittenbergi ágostanrendiek rendháza, 
melyet a fekete vállgalént viselő szerzetesek reverendájáról Fekete Ko
lostornak neveztek Luther sok megbízatást kapott, de szívesen terhelte 
önmagát is. Tanított, prédikált a városi templomiban, megválasztották 
körzeti vikáriussá s ezzel nyakába szakadt tucatnyi kolostor gondja-baja. 
Vizitéit, ellenőrzött, igét hirdetett, majd elküldték Kölnibe, a rendi kon- 
ventne. Két hónap óda-viasza, gyalog az is vagy ezer kilométer. Ami ta
nulmányait illeti, elmerült a szenitárás olvasásában. Később elmesélte, 
hogy a wittenbergi kdlostor toronyszobájában döbbent Habakuik próféta 
egyik mondatának döntő jelentőségére: „Az igaz a hit által üdvözöl”, 
írta a nyolcadik kispróféta és ez a megállapítás már iPál apostolnak is 
annyira tetszett, hogy bevette több levelébe, így a rómaiakhoz írtba is, 
melyet Luther különösen kedvelt. Az ember semmi érdemet inam hozhat 
fel maga mellett, mégha feddhetetlen is, mert esialk a hit által, Isten ke
gyelme által üdvözül hetünk — későbbi reformátor! tanításának alapelve. 
így telnek az évek il51'7-ig. Ami ékkor történt, az Luther életének legis
mertebb, legtöbbször elbeszélt eseménye. iHeinrich Küh.ne, a wittenbergi 
Luther intézmények tudományos igazgatója a vártemiplom híres északi 
kapuja előtt, néhány mlikrohistóriai részletre hívta fel a figyelmet.

Ez a tételek ajtaja, mely eredetileg fából készült, de a hétéves hábo
rúban, 1760-ban elégett. A ma látható bronzajtót 1857-ben öntötték és 
egy évre rá, mint a reformáció ünnepi emlékét, Luther születésének 
375. évfordulóján, felszentelték.

Kb. két és fél méter magas, ugyanolyan széles kétszánnyú bronzajtó, 
rajta hat függőleges sorban a 95 tétel latin szövege.

Az ajtó újraöntésénél a kor betűtípusát, a Guttenberg-féle minusz- 
kulát, a kisbetűt használták. Hogy Luther doktor 1517. október 31-én 
kiszögezte a tételeket az egykori faajtóra, annak egyetlen forrása, har
minc évvel későbbről, Melanchton beszéde. Merőben akadémikus kérdés, 
hogy így történt vagy — mint a tételek latin szövegéből következtethet
jük — tudós teológusokat hívott vitára a búcsúcédulák vásári áruba 
bocsátásáról. Tény, hogy elküldte két érdekelt püspöknek és a búcsúk 
pápai karnis szár iusának is.

A 'tételeik közzétételiét Johannes Tetziel búcsúprédikációi, 'és a búcsú- 
cédulákikal folytatott kereskedés, pénzgyűjtés váltotta Iki . . .

Igen, de Luther sosem látta a dominikánus Tetzelt, aki nem is járt 
Wittenbergben. Luther a híveitől hallotta, hogy Tetzel milyen bűnbo
csánatot ígért Brandenburgban és Jüteborgban. Való igaz, hogy X. Leó 
pápa búcsút hirdetett azzal a szándékkal, hogy az összegyűlt adomá
nyokból felépítse a római Szent Péter templomot. Luther ezt el is mond
ja, bírálja is a tételek egyikében, de a pápára, mint egyházfőre semmi 
sértőt nem tesz. Sőt, fel sem tételezi, hogy a pápa tud ezekről az űzel- 
mekről. Az 50. tételben ez áll: „Ha a pápának tudomása volna a búcsú
hirdetők zsarolásáról, akkor inkább porig égetné a Szent Péter székes- 
egyházat, semmint hogy az ő juhainak bőréből, húsából és csontjaiból 
építtesse azt fel.” Luther még a római egyház hű szerzetese, s amikor a 
következő esztendő májusában arra kéri rendfőnökét, Staupitz atyát, 
hogy a 95 tétel magyarázatát küldje el a pápának, meggyőződéssel írja, 
hogy X. Leó nemcsak megérti, de meg is védi őt.

Közben Luther nevét szárnyára kapta a hír . . .
Már 1517. október 31-ét követő napokban másolták, terjesztették, 

Nürnbergben, Bázelben kinyomtatták a tételeket és — mint Luther 
mondta — „alig telt el 14 nap, s már bejárták az egész Németországot.
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Eredetileg is számozott tételek voltak?
Nem, nyilván a nyomtatáskor számozták és ezt alkalmazta Luther is.
A szeratírás doktora igencsak szerzetesi egyszerűséggel vélekedett a 

pápai kúriáról, ha azt hitte, hogy alázatosan felterjesztett és merőben 
jobbítási, hitvédelmi célból összeállított tételeit Róma helybenhagyja. 
X. Leó, kit Raffaello egy kódexen ülve festett le, szimbolizálva, hogy 
a Mediei-pápa nemcsak a képzőművészetet, hanem az irodalmat és a 
tudományokat is pártfogolja, eleinte nem sok figyelmet fordított a tá
voli, német ágostonrendi barát ügyére. Ám amikor hírét vette, hogy az új 
eretnek-ág mérge veszedelmesen terjed, elhatározta a vizsgálatot. 1518 
nyarán Luthert Rómába rendelte. Bölcs Frigyes szász választófejedelem, 
ki kényes volt országa, egyeteme és doktorai függetlenségére, elérte, 
hogy a kihallgatás német földön legyen. Helyszín: Augsburg. A bajor 
nagyvárosban Klaus Peter Schmiied egyháztörténésszel .találkoztam.

Itt állunk a hajdani karmelita kolostornál, a szent Anna templom 
mellett. Luther itt kapott szállást, a házfőnök nagy szeretettel fogadta. 
Tíz napba telt míg Wittenbergből ide érkezett, mert útközben megállt 
néhány városban, kolostornál. Prédikált, beszélgetett, hallgatta az aggo
dalmakat, melyek őt is eltöltötték: mi vár rá Augsburgban? Aztán, 
megérkezve megnyugodott, mert a császári udvartól meg a városi ta
nácstól salvus conductust, menlevelet kapott, mely biztosította, hogy 
sem Augsburgban, sem útközben személyes függetlenségét sérelem nem 
érheti.

Hol lakott a pápai legátus?
A ma is meglevő Fugger-palotában. Cajetán bíboros 14 évvel idő

sebb volt, mint Luther, nagy műveltségű, híres dominikánus hittudós. 
Bár olyan utasítása volt, hogy ha a megvádolt szerzetes vonakodnék 
visszavonni nézeteit, azonnal tartóztassa le és intézkedjék, hogy kiad
ják Rómának, a bíboros nem szerette az ilyen módszert. Egyébként is 
teljhatalma volt, hogy saját belátása szerint cselekedjék. Luther Asztali 
beszélgetéseiben elmondta a kihallgatás néhány részletét.

„Nagy alázatosan a bíboros elé járultam. Először térdre bo
rultam előtte, másodszor elterültem teljes hosszában a föl
dön, harmadjára pedig, amikor ott feküdtem és háromszor 
szólított a bíboros, hogy állljak fel, akkor végül felálltam. 
Amikor másnap újból elmentem hozzá s visszavonni mit 
sem akartam, így szólt: »Azt hiszed, hogy a fejedelmek fegy- 

. verne! és hadinéppel fognak megvédeni téged? Ó nem! Hői 
is lehetne maradásod ?« Az ég alatt — feleltem.”

Végül is nem mondta ki a „revoco” : visszavonom szócskát, megma
radt eredeti álláspontján, Cajetán viszont nem óhajtott vitát egy szerze
tessel, még akkor sem, ha az illető a szentírás doktora. Luther majd 
egy hónapig maradt Augsburgban, de a kardinálissal mindössze három 
napig tárgyalt, eredménytelenül. 1518. október 31-én visszatért Witten- 
bergbe azzal a határozott szándékkal, hogy a rosszul tájékoztatott pápá
tól a jól informált pápához fellebbez.

A  máglya évei. így nevezhetnénk Luther életében az augsburgi ki
hallgatás utáni két esztendőt. Cajetán bíboros jelentése, majd hosszadal
mas egyházjogi vizsgálat alapján X. Leó pápa Ex ürge Domine kezdetű 
bullájában Luther 95 tételéből 41-et eretneknek nyilvánított, elrendelte, 
hogy a téves tanokat hirdető könyveket ünnepélyesen égessék el. Luther
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pedig 60 inap alatt vonja vissza nézeteit — Rómáiban. A pápai bulla dá
tuma 1520. június 15-e, de ősz lett, mire Németországban kihirdették, a 
wittenbergi egyetem pedig határozottan megtagadta közzétételiét és hí
res professzorával együtt — válaszolt. A wittenbergi vasútállomás köze
lében láttam azt az öreg tölgyfát vagy kései sarját, mely tanúja volt 
érméik a válasznak. Luther csakhamar közzétette, kinyomtatta, hogy mi 
és miért történt.

,,Én, Luther Márton a szentírás doktora, ágastonrendbeli 
szerzetes Wittenhergben, kinek-kinek tudtára adóim, hogy 
saját akaratomból, elhatározásommal és közreműködésem
mel Szent Miklós napja után valló hétfőn, az 1520. esztendő
ben, a római pápának és egyik-másk követőjének könyveit 
elégettük. Ha valaki csodálkoznék azon, hogy mint szántam 
magam erre és kérdezné tőlem, hogy mely okból és parancs
ra cselekedtem . . . ”

A pápai bulla meg néhány egyházi író művének tűzrevetése, de fő
ként elégetése felperzselte azt az ingatag hidat, mely a római egyházat 
és Luthert eddig összekötötte. Most meglepő gyorsan jártak a hírék: há
rom hét sém telt el és a Decet Romanum Pontificem kezdetű új pápai 
bulla a kiközösítést a doktorra is kiterjesztette, tanításának meghallga
tásától és elfogadásétól nyomatékosan óvta a híveket. A bulla kiadósá
val egyidőben X. Leó pápa felkérte V. Károlyt, a 21 éves német-római 
császárt, hogy a csakhamar kezdődő worrnsi birodalmi gyűlésén szerez
zen érvényt a szentszék ítéletének. Bölcs Frigyes, szász választófejede
lem, Luther patrónusa azt javasolta a császárnak, hogy a b irodalmi gyű
lés előbb hallgassa meg a kiközösített szerzrtest és csak azután döntsön.

Németfold egyik legpatinásabb városában, a napjainkban 77 ezer 
lakosú, Rajna parti Wormsb an a .hessen-massaii evangélikus egyházme
gye történész titkárával, Dirik Römerrél beszélgettem.

„ Bemegyek Wormsba, ha annyi ördög is van ott, ahány cserép a 
háztetőkön” — mondta Luther és 1521. április 16-án megérkezett a biro
dalmi gyűlés helyszínére. A mai belváros bástyatornyos díszkapuja, me
lyet a múlt században Luther-kapunak neveztek el, nagyjából ugyanott 
nyílik, ahol a korabeli Keleti kapu. Azon hajtott be a wittenbergi ma
gisztrátus háromlovas kocsija. A 38 éves reformátort két híve és egy 
rendtársa kísérte. A szekér előtt Kaspar Strum birodalmi hírnök lova
golt, tarsolyában az udvariasan fogalmazott idézés és a császári men
levél, mely az egyházilag már kiközösített doktor szabad oda- és vissza
utazását garantálta.

Az idő tájit hány lakosa volt Wormsnak?
Mintegy 7 ezer, de ilyen jeles és hosszantartó ünnepségeken, mint 

a tartományi vagy birodalmi gyűlés, kétszer ennyien zsúfolódtak: ke
reskedők, borszállítók, mutatványosok, vendégek és a meghívott előke
lőségek nagyszámú kísérete. Amikor délelőtt 10 órakor a dóm tornyából 
felharsant az őrök kürtjele, jelezvén, hogy közeleg Luther kocsija, a fel
jegyzések szerint kétezres tömeg gyűlt össze a kapu környékén és har
sogva, ujjongva köszöntötték.

Hol kapott szállást?
Mint kiátkozott szerzetes nem akart rendtársainál, az ágostoniak 

kolostorában lakni. A johanniták vendégházában kapott szállást, har
madmagával egy szobát. Az épület századokkal ezelőtt elpusztult. 
A Hardtgasse és Kammerstrasse sarkán, az Vhrig ruházati áruház falán
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emléktábla jelzi a helyét. Ninics meg a híres Püspökudvar sem, ahol 
V. Károly császár a birodalmi gyűlés idejében lakott és ahol Luthert 
kihallgatták. A Szent Péter dóm mellett, a parkban, bronz relief mutat
ja — 16. századi metszetek nyomán — a püspöki udvar egykori palotáit. 
A park báró Hely nevét viseli, ki nagy hozzáértéssel gyűjtötte a refor
máció korának iratait és számos alapítványt tett a város javára.

Ami a birodalmi gyűlésen történt: Luther határozott magatartása, 
majd a száműzetési ediktum kiadása, eléggé ismert. Mégis, két mozzana
tot érdemes kiemelnünk. Egyik: bármennyire udvarias is volt a meg- 
idézés szövege, ott mégis tárgyalás folyt, szigorú kihallgatás.

Ezt Luther is elpanaszolta Wormsból küldött leveleiben. „Én azt 
gondoltam, hogy a császári felség akár ötven doktort is egybehivat, hogy 
vitába szálljunk, de nem így történt. Csak annyi volt, hogy: tiéid ezek 
a könyvek? Igen. Visszavonod azokat? Nem. Hát akkor takarodj.’’ írta 
a kihallgatást követő napon kedves komájának, Lucas Granachnak. Pél
dátlan és lenyűgöző, hogy ő, aki külsejében és viselkedésében mégiscsak 
egyszerű szerzetes volt, főpapok és főurak ráhatása, lebeszélése ellenére, 
a császár színe előtt ennyire állhatatosan mert ragaszkodni nézeteihez. 
Kétszer jelent meg a birodalmi rendek előtt, és második alkalommal — 
az ő dátumozása szerint 1521. április 18-án, Misericordia Domini vasár
napja után való csütörtökön — mondta el híres beszédét, melyet csak
hamar röpiratokon terjesztettek. Terjedelmét nézve nem hosszú beszéd, 
tíz percig sem tarthatott. Befejező mondatai összefoglalják hitvallását: 

„Minthogy sem a pápának, sem a zsinatoknak egymagukban 
nem hiszek, mert bizonyos, hogy többször tévedtek és egy
másnak ellentmondtak, kötve vagyok a Szentírás általam 
idézett igéihez, ezért, Isten igéjébe vetett bizalomban sem
mit sem akarok, és semmit sem tudok visszavonni. Isten 
segítsen engem. Ámen.”

Miért érdekelte a mindig nagybirodalmi távlatokban és álmokban 
gondolkodó 21 éves V. Károly császárt Luther ügye?

Éppen a szinte áttekinthetetlen birodalma miatt. Nagy ellenfeleinek, 
a franciáknak hódításai mindig Habsburg érdekekbe ütköztek, már meg
szállták Lombardia jórészét, Milánót és Génuát. A két nagyhatalom kö
zött alkalmi egyezményekkel lavírozott a pápai állam, és éppen a biro
dalmi gyűlés idejében kötött szövetséget a császárral, hogy visszaszerzik 
a franciáktól Milánót. A szövetség aláírását és a Luther száműzetését 
elrendelő wormsi ediktumot ugyanazon a napon dátumozták. Ha V. Ká
rolynak nem lett volna sürgető szüksége a német fejedelmek és tarto
mányok anyagi támogatására, másodrendű maradt volna a wittenbergi 
doktor ügye. Károly valóban nem sok érdeklődést mutatott a teológiai 
disputa iránt, de egyet megértett: amit ez a szerzetes tanít, az nemcsak 
a pápa, hanem végső soron a császár tekintélyét, hatalmát is kétségbe 
vonja, s így veszélyezteti az összbirodalom egységét. A Luthert támo
gató — s ezzel saját függetlenségükért ügyeskedő német fejedelmek ko
rántsem mertek határozottan fellépni a császár ellen, jórészük elszál
lingózott a gyűlésről. Lutherrel wormsi tartózkodásának 10. napján kö
zölték a császár rendelkezését: 21 napon belül térjen haza, de útközben 
nyilvánosság előtt nem szerepelhet, nem prédikálhat. A doktor másnap 
hajnalban kiszökött a városkapun, ahol kocsi várta. „Magamra kaptam 
a reverendám és kalap meg alsóruha nélkül, de még egy kés sem volt 
nálam, otthagytam Wormsot” — mesélte később. Akik ismerték a császá
ri nagypolitikát, tudták, hogy sorsa már a birodalmi gyűlés előtt eldőlt.
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Igaza volt Georg von Frundsberg zsoldosvezérnek, amikor így figyelmez
tette a kihallgatásra induló Luthert: „Barátocska, barátocska, nehéz út
ra mégy.”

Míg Luther szekere hazafelé zötyög, vessünk egy pillantást a wormsi 
birodalmi gyűlésre, magyar szemszögből. Werbőczi István és Balbi Je
romos, a Jagélló-udvar szolgálatában álló olasz vándor-humanista, mint 
a ,15 éves magyar király, II. Lajos követei, ugyancsak résztvették a biro
dalmi gyűlésen. Korántsem Luther ügye miatt, bár fennmaradt egy ilyen 
tartalmú tudósítás is, Aleander pápai nuncius jelentésében.

„Werbőczi és Balbi találtak alkalmat arra, hogy a merész reformá
torral megismerkedjenek. Meghívták őt ebédre. Az asztal melletti bi
zalmas és kedélyes eszmecserétől többet vártak, mint a hivatalos vitat
kozásoktól, és talán a magyar borok hatásét sem hagyták figyelmen 
kívül. Werbőczi és Balbi a tudományos műveltség oly magas fokán 
állottak, hogy tartózkodás nélkül bocsátkozhattak Lutherrel a legmé
lyebb hittana kérdésék tárgyalásába. Az ebéd, melyre mások is hivata
losak voltak, élénken folyt le. A magyar követek nem szorítkoztak arra, 
hogy Luthert általánosságban az egyház tekintélyéinek elismerésére buz
dítsák, hanem az egyes vitás tantételek tüzetes tárgyalásába merültek. 
De célt nem értek.”

Miután a pápai nuncius hallomás és szóbeszéd nyomán írta meg, 
kellő magasztalással az esetet,. és ezt sem a mindent aprólékos figye
lemmel kísérő Luther, sem mások nem említik, valamint az, hogy a re
formátor április 16-án érkezett Wormisba, a magyar követek pedig áp
rilis 20-án elutaztak, a közbeeső négy napon pedig, éppen a kihallgatás 
ideje alatt, Márton barát aligha volt olyan lelkiállapotban, hogy ilyen 
borozgatásos ebédre sor kerülhetett volna, az epizódot a történelmi 
anrkdóták  közé sorolhatjuk. A miagyar király követei fenyegetőbb bajra 
kerestek orvoslást. Az új török szultán, a 26 éves II. Szolimán tisztázni 
akarta az évtizedek óta homályos, a béke és a háború között lebegő tö
rök—magyar viszonyt. Budára küldött üzenetében felajánlotta az eddi
gieknél tartósabb béke megkötését, ha Magyarország, a déli tartomá
nyokon szabad átvonulást enged a 'keresztény Európa ellen vonuló se
regeinek. Werbőczi és főként iBalbi kifejtették a birodalmi gyűlés előtt 
a közelgő veszedelmet. Ha Pannónia elvész, Európa és Róma is elvesz
het. De hiába volt minden retorika és józan érvélés. V. Károly a kü
szöbön álló francia háború miatt sem lelkesedett a segítségnyújtásért és 
szívére az sem hatott, hogy saját húgát, Máriát, néhány hónappal ez
élőtt vette feleségül II. Lajos magyar király. A  német fejedelmek egy
ségesen elzárkóztak a katonai támogatástól. Olyasfajta válasz született, 
hogy ha Magyarország egymaga nem tudja vállalni a védelmet, ám 
kössön békét a törökkel, de úgy, hogy abból a kereszténységnek sem 
szégyene, sem kára ne származzék. A magyar követek eredménytelenül 
indultak vissza Budára. Négy hónap múlva, 1521. augusztus 29-én el
esett Nándorfehérvár és Ziraony.

Luther Wormsból hazafelé kocsizott. Egy korábbi, Lucas Cranach- 
hoz írt leveléből kiderül, hogy tudta milyen meglepetés vár rá útköz
ben. Gotha, Waltherhausen és Alstein után, május 4-én alkonyaikor a 
türingiai erdőn átvezető úton öt lovas állította meg a szekeret. A dok
tort lecibálták és magukkal vitték a közeli Eisenach felett magasodó 
Wartburgba. További sorsát a Wartburg alapítvány főmérnöke, Uwe 
Ehnich mesélte el.
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Mint György nemes úr, mint lovag élt itt fent, ebben a dísztelen hi
deg szobában. 1521. május 4-én éjjel 11 órakor becsukódott mögötte a 
vár kapujaí, és ettől fogva 10 hónapon át itt élt Jünker Jörg, mint vendé
ge Hans von Berlepsch várnagynak, ki egyedül ismerte kilétét és a vá
lasztófejedelem parancsára elzárta a külvilág elől. Luther csakhamar 
dús bajuszt és szakállt eresztett, haja megnőtt és befedte a szerzetesi 
tonzúrát s így, lovagi öltözékben — Cranach fametszete megőrizte arcát 
— már találkozhatott Wartburg lakóival, s olykor-olykor vadászott, ba
rangolt, lovagolt a környéken. Császári menlevele már lejárt, s csak
hamar hírét vette, hogy kiadták ellene a száműzetési ediktumot, mely 
teljes vagyonvesztés terhe mellett mindenki kötelességévé tette, hogy 
Luthert, mint az egyház és a birodalom ellenségét elfogja és kiszolgál
tassa.

De Luther eltűnt. . .
A wartburgi fogság az életét mentette meg. Senki sem ismerte hol

létét, azt beszélték, hogy meghalt, megölték, talán a trieri érsek meg
mérgezte. Luther mindenről hallott, minden hír eljutott hozzá. Lelki 
szorongással értesült, hogy Wittenbergben az új rítus értelmezésének tel
jes zűrzavara forgatta fel a város nyugalmát. Megváltoztatták a misét, 
az úrvacsora osztását, az istentisztelet rendjét. „Itt ülök magányomban 
és naphosszat szemem előtt lebeg az egyház állapota” — írta Melanch- 
tonnak. Mert itt is rengeteg levelet, egyházszervezői, liturgiái, elmélke
dő munkát vetett papírra. Egyik költői ihletésű műve a Magnificat, Szűz 
Mária dicsérő énekének magyarázata, s érdekes, hogy 1522-ben megje
lent imádságos könyvében a Miatyánk és a Hiszekegy mellé még fel
vette az Üdvözlégyet. A wittenbergiek zavargása azonban minduntalan 
megszakította figyelmét, s az esztendő végén, titokban, tíz napra a vá
rosba látogatott, hogy közvetlenül megfigyelhesse az eseményeket. Bará
taival beszélve, nyugodtabban tért vissza Wartburgba, „a felhők és a 
madarak birodalmába”, ahogy kényszerlakóhelyét nevezte, avagy egy 
másik hasonlata szerint: „az én Pathmoszomra”, utalva az Égei-tenger 
kopár szigetére, ahol János evangélista átélte az Apokalipszis láto
másait.

Mennyit változott Wartburg az elmúllt századok során?
A négyszögalakú, háromemeletes palotaszárny és a boltíves galéria, 

a kétszáznál több faragott oszlopfő, a Hohenstaufok korának legjobb 
állapotban fennmaradt emléke. A vár- renoválása a múlt század máso
dik felében kezdődött, Kari Alexander szász-weimári nagyherceg támo
gatásával. Akkor készültek Moritz von Schwind romantikus freskói. A 
mesterdalnokokat, a dalnokversenyt és a szentéavatott magyar király
lány, Erzsébet nemes tetteit elbeszélő képek Türingia legendáskönyvének 
legszebb lapjai. Önök jól tudják, hogy Erzsébet, kit gyermekkorában el
jegyeztek Lajos gróffal, 4 éves korától itt nevelkedett és 16 éves koráig 
itt élt Wartburgban. Magyar vonatkozású, de egyetemes zenetörténeti 
adalék az is, hogy Ottó Roquette, több zenemű szövegének írója ezeknek 
a freskóknak ihletésére írta meg Szent Erzsébet legendáját, melyre Liszt 
Ferenc oratóriumot komponált. A pesti bemutató után két évvel, 1867- 
ben, a Mester betanításában került színre itt Wartburgban.

Ennyi fény mellett milyen szerény a Luther szoba. . .
De ebből a szobából egy új világ született: az Újtestamentum német 

fordítása. Csodával határos, hogy a mindenre figyelő, szinte önmagát 
szétszóró Luther hihetetlenül rövid idő alatt, három hónapi munkával, 
az Erasmus-féle görög fordítás nyomán megalkotta ezt a művét, bezárva
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ebbe a kis dolgozószobába, meg az innen nyíló hálókamrába. Ez a dol
gozószoba az eszme- és nyelvtörténet egyik jelképe. Miután a valóságot 
akartuk megőrizni, itt minden korabeli, jórésze eredeti, de nem újítottuk 
fel a fantáziából realizálódott tintafoltot, a Luther-legendát, miszerint a 
kísértő ördöghöz vágta tintatartóját. Itt az asztalon van az Újszövetség 
egyik első, nyomtatott példánya. Luther hazatérése után, 1522. szeptem
ber 20-án, a wittenbergi ifjabb Melchior Lotther nyomdájában készült, 
az öreg Cranach 21, oldalnagyságú fametszetével, 3 ezer példányban. 
Oly gyorsan elfogyott, hogy két hónap múlva újabb, kissé javított ki
adás követte. Hogy mit jelentett német földön, német nyelven olvasni 
a Bibliát, mi lett ennek a társadalmi hatása, s hogy ez a Lutheri-német
ség miként használta fel és formálta újjá a német dialektusokat, megte
remtve a mindenkori német próza mintaképét — ezt minden lexikon és 
iskoláskönyv megírja.

1523. Luther a wittenbergi Fekete Kolostor kis cellájában remetei 
egyszerűségben él, és prédikál, vitatkozik, szervezi egyházát. írása és 
nézetei megdöngették a kolostorok kapuit, sok szerzetes felhagyta eddigi 
életmódját. Luther az evangéliumi szövegekből arra a meggyőződésre 
jutott, hogy a Szentírással ellentétben áll a papok nőtlensége, haszon
talan kényszer a szerzetesi fogadalom, a nők zárdaszűzi élete pedig fe
lesleges megerőltetés, mert házasságra, családi életre termettek. Megke
restem Lipcsétől délre, a Mulde folyó partján fekvő Grimma városka 
melletti Nimbsohenit, de csak romjait és egy megmaradt épületét láttam 
az egykori „Szűz Mária trónja” nevű cisztercita apácakolostornak, ahon
nan 1523. április 5-ére virradó éjszaka kilenc apáca szökött meg. A ka
landos menekülést Hans Joachim Béesikov, a wittenbergi Luther-csarnok 
elnevezésű reformóciátörtóneti múzeum igazgatója részletezte.

. . .  A nimbscheni apácakolostorba egy Torgau városbeli kereskedő 
és városi tanácsos, Leonhard Koppé szállította az élelmet. Az említett 
nap estéjén megérkezett háromlovas kocsijával. A hordókban sört, ha
lat és más élelmiszert hozott. Késő este rakodott ki, majd az üres ládákat 
újra felpakolta. Ezekben a göngyölegekben bújt el az a kilenc apáca, 
kik előzetes megállapodás szerint már felkészültek a szöktetésre. Koppé 
úr fedeles szekere az éjszaka leple alatt sebesen hajtott Torgau felé. 
Az apácák ott, az Elba parti városkában töltötték a húsvéti ünnepet, 
teljesen titokban, mert halálbüntetés várt volna a szöktetőre és meg
szenvedték volna tettüket a leányok is. A következő napon, április 7-én 
a szekérnyi apáca megérkezett Bölcs Frigyes fejedelem szabadföldjére, 
Wittenbergbe. Luther, ki mindent feljegyzett, nyomban levelet küldött 
egykori rendfőnökének és barátjának Staupitznak, mert a szökött apácák 
között volt Staupitz nővére is.

És nyomban kinyomtatta iratát ezzel a címmel: „Megokoása annak, 
hogy az apácák az isteni jog alapján elhagyhatják a zárdáikat.”

Az irat lényegében polémia, melynek célja, hogy megvédje a leányok 
erkölcsi hírét és Leonhard Koppé szöktetési bravúrját. Ismeretes, hogy 
az elszegényedett nemesi családok fölös számba menő gyermekeiket ko
lostorokba helyezték és az ifjú szerzetesek nehezen tűrték a szokatlan 
életet. Luther írása azt is elmondja, hogy a lányok maguk kérték szü
leik és barátaik segítségét és szól arról, hogy Isten nem óhajtja a kény
szerűen és kedvetlen szolgálatot. Ösztönzi a szülőket, hogy segítsék ki 
a zárdákból mindazokat, kik családi kényszerből kerültek oda, de meg
jegyzi: „azokat azonban, kik szívesen vannak ott, ott kell hagyni Isten 
nevében”. Az iratnak ez utolsó mondata inkább engedékenység, mint
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beleegyezés. A nimbscheni szöktetést mások is követték. Még ez évben 
a mansfeldi kolostorból 16 apáca szökött meg, Ottilie von Gersen, kit 
később Münzer Tamás vett feleségül.

Wittenberg városa hogy fogadta az apácáikat?
Mondhatjuk: pikáns esemény volt a lakosok és a diákok számára. 

Luther személyes tekintélyének köszönhető, hogy akadtak polgárok, kik 
végül is befogadtak néhányat, volt aki a rokonához került és csakhamar 
élét vesztette a csipkelődés és rágalom. Az egyik apáca, Katharina von 
Bora, Luther barátjának, a módos Lucas Cranach festő, patikus és vá
rosi tanácsos házába került, ahol családtagnak tekintették. Bora Katalin 
élénk szellemű, pergő nyelvű, szorgalmas lány volt, a korabeli viszo
nyokhoz képest iskolázott, ciszterci kolostorban megtanult írni, olvas
ni s ehhez némi latin ismeret is párosult. A városban hamar megked
velték. Amikor ennek az esztendőnek októberében Wittenbergben járt 
a menekült dán király, II. Keresztéig, és Cranach házában lakott, őfel
sége aranygyűrűt ajándékozott az udvarias és gondos házikisasszonynak. 
Az apácák, Bora Katalin kivételével csakhamar férjeket találtak. Luther 
nem gondolt nősülésre.

Két év múlva váratlanul megváltoztatta szándékát. 1525. június 
13-án kedden a 42 éves professzor feleségül veiíte a 26 esztendős Bora 
Katalint. Erről hallgattam Edeltraud Wiesnert, a wittenbergi Melanchton 
ház igazgatónőjét.

Az apácák közül Katharina von Bora ment férjhez legutoljára, há
zasságra lépve Luther Mártonnal. A kiugrott szerzetes és a szökött ’apá
ca házassága nagy port vert fel. A szertartást a Fekete Kolostor ká
polnájában tartották, alkonyaikor. Tanúként jelen volt Luther egyik 
tanártársa, Johann Apel, a kánonjog professzora, ki maga is kiugrott 
apácát vett feleségül. Justus Jónás, a Schlosskirche lelkésze és a hűséges 
jóbarátok: Lucas Cranach és felesége. Bugenhagen, a városi templom 
papja áldotta meg a házasulókat, majd régi szokás szerint az ifjú pár 
egymás kezét fogva, egy percre lefeküdt a jelképes nászágyra. „E lát
ványra nem tudtam visszafojtani könnyeimet”, jegyezte fel a tanúként 
jelenlevő Justus Jónás.

És Luther legközelebbi munkatársa, Melanchton?
Ő nem vett részt az esküvőn, kifejezetten megneheztelt, mert Luther 

vele sem beszélte meg szándékát. „És éppen most tette ezt”  — írta Mé- 
lanchton egyik barátjának — „amikor a német nemzetnek oly szüksége 
lenne az ő egész bölcsességére és erejére. Lám, még ily nemes gondol
kodású férfiút is behálóznak, megpuhítanak az apácák”.

Ez miár némiképp a wittenbergi polgárság előítélete. . .
Valószínű, hogy Melanchton érzékenységét növelte saját feleségének 

magatartása is. A görög nyelv professzora fiatalon nősült, polgári nor
mák szerint, öt évvel ezelőtt. 23 éves volt, amikor feleségül vette Hans 
Krapp wittenbergi polgármester 16 éves leányát. A szép szőke asszony, 
ugyancsak Katalin, idegenkedett Bora Katalintól.

Lutherék rendeztek lakodalmat is?
Igen, de csak két hét múlva, mert idő kellett a vendégek meghívá

sára. Mintegy 15-en jelentek meg. Rokonok, barátok, ismerősök és Luther 
szülei. Apja, ki ekkor már Mansfeldben háztulajdonos, városi tanácsos 
és egy kisebb bányatársulás részbirtokosa volt, mindezideig haragudott 
a fiára, mert szerzetes lett, most kibékült vele. A városi templom főka
puját felékesítették, délelőtt lezajlott a nyilvános szertartás, ünnepélye
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sen megáldották a házasfeleket, megkondultak Wittenberg harangjai, 
hirdetvén, hogy legnagyobb fia most ünnepli lakodalmát. A kolostorban 
rendezett ebéden, az adakozók jóvoltából borban, sörben, vadhúsban 
nem volt hiány. Délután a városháza nyírfaágakkal díszített nagytermé
ben folytatódott az ünnepség. A vendégek táncra perdültek, énekeltek, 
tréfáltak. „Remélem, hogy most az összes angyal nevet rajtam, az ördö
gök pedig sírásra fakadnak” — írta Luther a házasságkötés utáni első 
levelében.

Két vagyontalan, szegény ember házasodott össze. Milyen támoga
tással indult el közös életük?

A lakoma költségét részben a városi magisztrátus, részben a tehetős 
jóbarátok és tisztelők vállalták. A wittenbergi egyetemtől ezüstserleget 
kaptak ajándékul, mások másféle apróságokat hoztak, némi pénzt is. Já
nos, az új választófejedelem 100 guldent küldött és felemelte Luther 
professzori fizetését évi 200 guldenre. Anekdotába illő, de megtörtént, 
hogy a mainzi érsek 20 guldent küldött, ám Luther annyira haragudott 
az érsekre, ki maga is üzletelt a búcsúcédulákkal, hogy a pénzt: hozzá
vágta a küldönchöz, Katalin asszony első családi győzelme az volt, hogy 
rábeszélte férjét: mégis fogadják el, jó lesz a háztartáshoz.

Gulden, az aranyforint német neve. Mennyi volt akkoriban a vá
sárlóértéke ?

Minden tartományban változott. Wittenbergben 1 guldenért 1 disz
nót adtak, 300 guldenért már szép kis házat is. A legnagyobb ajándék 
azonban a szerzetesektől elhagyott üres kolostor volt, melyet még az 
előző évben, 1524-ben Bölcs Frigyes Luthernek adományozott adómen
tesen és ezt a szerződést a későbbi fejedelmek is megerősítették. A  vá
rosi magisztrátus még serfőzési jogot is engedélyezett, évi 12 alkalomra.

Pillantsunk be a Luther-esalád mindennapi életébe . . .
Házuk és életük mindenki előtt nyitva volt. Bora Katalin sokat dol

gozott, rendbehozta az elhanyagolt kolostort. Valamikor 40 szerzetes la
kott itt, most kosztosdiákok kerültek a kis szobákba. Katalin asszony 
veteményeskertet telepített, földet bérelt, sertésólat építtetett, fürdőszo
bát rendezett be, sütött-főzött a diákoknak, mindig talpon volt. Itt lakott 
a nővére, Luther néhány rokona, a mindig jövő-menő vendégek és az 
egyre bővülő család. Katalin 9 év alatt 3 leányt és 3 fiút szült. Luther, 
ki mindig szerzetesi egyszerűségben élt és magára nem sok gondot for
dított, jó férj és jó apa volt, megkedvelte a családi életet. Katalin von 
Bora igen határozott asszony lehetett.

1525 után, Luther házasságét követő ihét esztendőben felgyorsul a 
reformáció társadalmi, politikai hatása. V. .Károly császár, .ki az osztrák 
örökös tartományoktól az amenifcaá gyarmatokig akikora birodalmat 
mondhat magáénnak, mely messze megelőzte a római impériumot, és 
országa felett valóban sosem nyugodott le a nap, világuralmi terveiben 
egyre kevésbé számíthatott a hitújítással is megosztott .német fejedelem
ségekre. Már elesett a birodalom kéléti védővonalának számító Magyar- 
ország, a török Bécs ihapuit döngette, de a .német fejedelemségek jórésze 
még az évékkel ezelőtti wormisi ediktumot, a birodalmi átokkal és kikö
zösítéssel sújtott Luther ügyet sem rendezte. Sőt, a hitújítást elfogadó 
tartományok minden alkalmat felhasználtak, hogy tiltakozzanak ellene. 
„Isten színe előtt protestálunk és kijelentjük. . . ” — így kezdődött írás
ba foglalt tiltakozásuk az 1529-es speyeri birodalmi gyűlésen, és a refor
máció hívei erről a protestálásról, tiltakozásról kapták a protestáns el

213



nevezést. És Luther, akit Hans Sachs, a nürnbergi mestardalnok céh ve
zetője egy allegorikus költeményben wittenbergi csalogánynak nevezett, 
mert tiszta hangja kivezeti a megtévedt népét a vicsorgó oroszlán (kar
maiból és elkalauzolja az igaz hithez, Luther mit tett, milyennek látta 
1525 óta a (külvilágot? Egyáltalán hogyan tekint rá ma a történelem ku
tatója. Felkerestem Berlinben Adolf Lauibe professzort, az NDK állami 
Luther-bizottságának munkatársát.

Luther a Biblia lefordításával a leghatásosabb fegyvert adta a plebe
jus mozgalom kezébe. Attól a pillanattól kezdve, hogy kiszögezte híres 
95 tételét és szembeszállt a katolikus hierarchiával, attól kezdve mozgás
ba hozta Németország összes ellenzéki forrongó elemét. Nem múlt el 
esztendő, hogy a parasztok ne léptek volna fel követeléseikkel. 1524 ta
vaszától pedig ezek a felkelések rendszeressé váltak. . .

Luther eleinte igyekezett közvetítő, békéltető szerepet játszani. . .
. . .  és határozottan támadta a fejedelmeket. Ők a hibásak, mert el

nyomták a népet, tehát nem a parasztok szállnak szembe velük, hanem 
maga az Isten. A parasztoknak pedig — mint olvasható a sváb paraszt
ság 12 pontjára adott feleletéből — azt ajánlotta, hogy válasszanak né
hány grófot és urat a nemességből, tárgyalják meg békésen az ügyeket 
és csendesedjenek. Nos, ez a megfogalmazás — 1525 tavaszán írta — már 
mutatja, hogy Luther elhatárolta magát attól a mozgalomból, melynek 
tüzét ő lobbantotta fel. Ezt még fokozza Luthernek ezügyben tanúsított 
magatartásának legneuralgikusabb pontja: A gyilkos és rabló paraszt
bandák ellen írt röpirata. Bár 1525. május 6-án írta és nyomtatta, ami
kor Münzer sorsa már lényegében eldőlt, Frankenhausennál összevont 
erőit körülzárták és két hét múlva fejét is vették, tehát a röpirat mit 
sem változtatott az események indulatán, de Luther történeti képén ke
mény nyomot hagyott. Mindemellett két alapvető tényt kell hangsúlyoz
nunk: egyrészt Luther nem volt világi értelemben forradalmár, a tár
sadalom mozgását, az elnyomottak küzdelmeit avagy a világi felsőbbség 
cselekedeteit aszerint értékelte, hogy ezek miként és mennyiben felel
nek meg az evangéliumokban hirdetett isteni terveknek, Isten szolgála
tának. A földi politikának ugyanis ezt a célt kellene szolgálnia. Más
részt hangsúlyoznunk kell Engels megállapítását, mely a lényeget ra
gadta meg, mikor azt írta, hogy: nemcsak az akkori parasztmozgalom, 
de az egész évszázad nem volt elég érett azoknak az eszméknek a meg
valósítására, melyről Münzer Tamásban is csak homályos sejtelmek 
éltek.

Az NDK Luther-bizottság tézisei, melyek imost, a reformátor szüle
tésének 500. évfordulóján jelenték meg, gyakran említik Luther ellent
mondásos egyéniségét.

Ellentmondásos Volt maga a kor, az egész 16. század, melyben élt. 
A tudományos kutatás nyomán ma már árnyaltabban látjuk, és amikor 
ellentmondásait tudományos vizsgálat alá vesszük, Luther személyét és 
meghatározó reformátort szerepét reálisan akarjuk látni és tisztelni. 
Németország forradalmi múltja a reformáció. Luther 1521-ben, a wormsi 
gyűlésen nem volt hajlandó visszavonni tételeit, ez volt a reformáció 
első morális győzelme. Hogy magatartása továbbra is egyházon belüli, 
evangéliumon belüli maradt, ez következett egész világlátásából. Marx, 
a hégeli jogfilozófia kritikájáról írva megemlíti, hogy Luther azzal győz
te le az alázatosságból fakadó szolgaságot, hogy helyébe a meggyőződés
ből való szolgaságot tette, és azáltal törte le a tekintélybe vetett hitet, 
hogy helyreállította a hit tekintélyét. Ez a hierarchikus felfogás meg- 
döntését jelentette, és miután az akkori világrend teológiai megalapo
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zottságon nyugodott, minden alapvető megváltoztatása ennek a világ
rendnek, társadalmi rendnek, teológiai törvényesítést követelt.

Kétségtelen, hogy az akkori világrend teológiai megalapozottságon 
nyugodott, és a reformáció és új teológiai felfogást kívánt. A hitújítás 
egyre több ágat bontott, felsejlett hívéinek szétválása, és Luther párat
lan munkabírással vitázott, ontotta egyházszervező iratait, hitvédő, hi
tet magyarázó tanításait. Több fronton harcot vívott, egyedül. Az egy
mást követő nyilvános disputációk egyik ütközőpontja a Német Szövet
ségi Köztársaság Hessen tartományában van. Idő: 1529, Luther 46 éves. 
Helyszín: Marburg an der Labn, a Labn folyó menti egyetemi város. 
Két vonzó történelmi emléke: Árpádházi Szent Erzsébet sírhellyé, temp
loma és a marburgi várkastély7, melyben Luther úrvacsora vitája zajlott. 
Erzsébet sírja üres, mart halála után háromszáz évvel egy protestáns 
hitre tért rokona a sírt felbontatta, a csontokat szétszóratta. De megvan 
a sziklás hegyoldalon emelkedő, több épületcsoportból álló pompás tar
tománygrófi kastély, melynek egyik termében vitázott Luther és a sváj
ci reformátor, Zwingli. Napjainkban, félezer esztendővel Luther után, 
amikor erősen csökkent a vallástan fogalmi rendszere iránti érdeklődés, 
nehezebb megérteni, hogy mennyi indulatot váltott ki a reformátorokból, 
ha valaki tanításukat másként értelmezte és egy éltérés mennyire meg
határozta, hogy a vallási közösség milyen külső hatalmi erő vonzásába 
került. A szabad bibliamagyarézat korántsem jelentette a Biblia, az 
evangélium szabados értelmezését. Példa erre a világi, politikai követ
kezményekkel járó marburgi úrvacsora vita. A városi levéltárban erről 
beszélgettünk Walter Heinemeyer történészprofesszorral.

Vitájuk alapkérdését az áldozatos, lutheri értelemben az úrvacsora 
vétele képezte. A latin szertartású egyházak egy szín alatt, tehát kovász- 
talan kenyérből készült ostyával áldoztak — érdekes, hogy Húsz János 
is így áldoztatott —, a reformáció a két szín alattit, a kenyér és a bor 
vételét követte. Luther és Zwingli nézete abban tért el egymástól, hogy 
Krisztus miképpen van jelen a kenyérben és a borban?

„Íme, itt áll az a szentírási hely, mely tisztán és világosan 
mondja, hogy Krisztus, midőn a kenyeret nyújtja, az ő tes
tét nyújtja evésre. Ehhez ragaszkodunk, ebben hiszünk és 
tanítjuk is, hogy az úrvacsoráiban valósággal Krisztus testét 
esszük és élvezzük. Hogy miként történik ez, vagy miképpen 
van jelien a kenyérben, azt nem tudjuk, nem is tartozik 
ránk, hogy tudjuk. Isten igéjében hinnünk kell, és nem sza
bad, hogy mi határozzuk meg a módját és mértékét. Persze, 
hogy csodajel az, hogy Krisztus teste és vére a szentségben 
van. Nincs ugyan látható jele, ámde nekünk elég, hogy az 
ige és a bit által érezzük, hogy ott van . . . ”

Mi volt Zwingli felfogása?
A svájci reformátor egy évvel volt fiatalabb, mint Luther, de igazi 

racionális humanista. Felfogása szerint képtelenség Krisztust, az isten
séget közvetlenül bevonni a szertartásba és azt misztériummá formálni. 
Durva realitás, hogy Krisztus testileg is jelen van a kenyérben és a bor
ban. Zwingli azt tanította, hogy az evangéliumi szavakat szimbólumként 
kell értelmezni: ez az én testem, az én vérem jelképe. Ebben a kérdés
ben nem tudtak azonos álláspontra jutni. A két reformátor egyébként 
sem sok rokonszenvet mutatott egymás iránt.

Mire gondol professzor úr?
Korábbi, írásos vitáikra. Zwingli négy évvel korábban nyilvánosság

ra hozta az úrvacsoráról szóló tanát, mely nyomban kiváltotta Luther
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heves ellentámadását. „Zwingliből a kétkedés fekete ördöge beszél” — 
írta. Az is ellenérzést válthatott ki, hogy Zwingli nagyon magabiztosan, 
sőt, oldalán karddal jelent meg. Svájci-német nyelve idegenül hangzott 
a wittenbergieknek. Azt is tudták róla, hogy a vitára hívó házigazda, a 
gróf barátjának tekinti.

Miért érdekelte ez a teológiai vita az ifjú tartománygrófot?
Négy hónappal ezelőtt, április 19-én robbant ki a speyeri protestá- 

lás, melyhez öt fejedelem: a szász, a hesseni, a brandenburg-anschbachi, 
a lüneburgi és az anhalti csatlakozott, valamint 14 város. Kialakulni lát
szott egy császár elleni, Habsburg ellenes szövetség, és Fülöp hesseni 
gróf ebbe szerette volna bevonni a svájciakat, de ez az úrvacsora néze
tek különbözése miatt nem sikerült. A marburgi vita mégis mutat vala
mit. Míg a középkorban a filozófia a teológia szolgálólánya volt, most 
a teológia, a reformátorok szándéka ellenére is, a politikát szolgálta. 
Pontosabban: a politika számára minden vallási vita annyiban volt je
lentős, amennyiben saját világi-hatalmi malmára hajtja a vizet. Mar- 
burgban nemcsak a protestáns fejedelmek szövetségi terve bukott meg, 
hanem nyilvánvaló lett, hogy a reformáció két ágra szakadt, és ez volt 
az egyetlen alkalom, amikor szász és svájci reformátor találkozott.

Heinrich Kühne, a wittenbergi Luther intézmények tudományos 
igazgatója:

A reformátor földi maradványai nem ebben a hasáb alakú síremlék
ben vannak, hanem 2 és fél méterrel a padozat alatt, a kriptában. A te
metkezőhelyet, amelybe a reformáció számos neves személyét temették, 
csak 1892. február 14-én nyitották fel és az antropológiai vizsgálat meg
állapította, hogy Luther csontjait a háborús viszontagságok nem érin
tették, a sírban vannak. Ugyanis a város többször lángba borult, a vár
templom, mely Luther korában szerényebb külsejű volt, a 18. századi 
hétéves háborúban megrongálódott. Egyszerű külsejű a palota is, mely
ben ma múzeumok vannak, és nehéz elhinni, hogy ez valamikor a vá
lasztófejedelmek rezidenciája volt. Az egész együttest és az 55 méter 
hosszú és 32 méter magas templomhajót a múlt század második felében 
alakították a reformáció méltó emlékhelyévé. Itt, a szószék közelében, 
pár lépésre Luthertől, Melanchton síremléke. A reformátor bensőséges 
híve, olykor mérséklője, munkatársa, tudományos művekben segítője, 
kit az utókor Praeceptor Germaniae, Németország tanítója, jelzővel il
let, Mestere után 14 évvel halt meg. Városunk 1922 óta kétnevű: először 
Lutherstadt-Wittenberg, majd 1938-tól megfordítva: Wittenberg-Luther- 
stadt.

Kérem beszélje el Luther temetését. . .
Az eislebeni gyászszertartás után, szombaton délben indult a menet 

Wittenbergbe. A mansfeldi grófi családok, előkelőségek, híveinek cso
portja kísérte. Amerre mentek, minden faluban gyászolók tömege, ha
rangzúgás fogadta. Délután 5 óra tájt érkeztek Haliéba, ahol gyász-isten
tiszteletet tartottak, másnap, vasárnap tovább indultak és hétfőn, február 
22-én, a wittenbergi Szarka-kapunál, ahol egykor Luther elégette a pá
pai bullát és a kánonjogot, az egyetem rector magnificusa és a szász fe
jedelmi udvar előkelőségei fogdták immár örökre hazatért professzoru
kat. 65 lovas csatlakozott a menethez, a halottas kocsit követő szekéren 
az özvegy, Bora Katalin ült, a mögötte levőn három fia. A vártemplom
ban Jákob Bugenhagen, a városi templom lelkésze, Luther lelkipásztora, 
ki a házassági szertartást is vezette, ő prédikált. Pál apostolnak a

216



thesszalonikiekhez írt első leveléből idézett: „Mert ahogyan hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy bizonyos az is, hogy Isten az el
hunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt” . Ezután Melanchton la
tin nyelven méltatta Luther reformátort művét, majd a koporsót lebocsá- 
tották a sírba.

Azóta milliók keresték fel a wittenbergi vártemplomot, mely nem 
zarándokhely, hanem az emlékezés és gondolkodás színtere. Luthernek 
csak testi élete fejeződött be itt, hatása, a szellem, melyet felkeltett, meg
változtatta a világot. Szívvel, szigorral, emberi erőt próbára tevő testi 
és lelki megterheléssel, de hitébe vetett tántoríthatatlan bizalommal 
küzdötte végig nem könnyű életét, híven azokhoz a jelképekhez, melye
ket maga választotta címere mutat: a rózsa, a szív és a kereszt.

(Ezúton köszönöm dr. Káldy Zoltán püspökelnök munkámhoz nyúj
tott segítségét, Wermer Leich eisenaeht tartományi püspök értékes taná
csait és dr. Rédey Pál lelkésznek a lutheri irodalomban nyújtott tájé
koztatását.)

217



TANULMÁNYOK

Günther Gassmann:

A világméretű evangélikusság
Ez a beszámoló nem annyira Luther Márton életével és művével, 

hanem azokkal a történelmi hatásokkal foglalkozik, amelyek az ő szán
dékából és működéséből következnek. Luther Mártonról és a lutherá
nus egyházról, mindenekelőtt pedig ennek az egyháznak világméretek
ben való létezéséről lesz szó. Luther Márton és a lutheránus egyházak 
nincsenek annyira közvetlen, direkt kapcsolatban, mint azt az elneve
zésből gondolhatnánk. A reformátor sem nem volt az első lutheránus, 
sem lutheránus egyházat nem alapított. Luther maga is erőteljesen 
fellépett az ellen, hogy hívei és barátai magukat már az ő életében 
„lutheránusoknak” nevezzék, vagy hogy ellenségei így beszéljenek ró
luk. Ez nem pusztán valami személyes szerénységéből következett, ha
nem az okok mélyebben voltak.

Luther Márton és a hozzá kapcsolódó mozgalom számára nem arról 
volt szó, hogy korának mindent átfogó katolikus egyházától elszakad
jon, és saját egyházat alapítson. Itt a „reform” , „reformáció” szavakat 
betű szerint kell értenünk: reformálni kellett a fennálló egyházat, azt, 
amelyben Luther és barátai éltek. Meg kellett tisztítani és szabadítani 
ezt az egyházat attól az igényétől, hogy a maga előírásai által az em
berek üdvösségével rendelkezhessék. A világi hatalommal való vissza
éléstől a maga eredeti feladatának újbóli ellátására hívták fel, arra, 
hogy a bizonytalanságban, félelemben és szükségben élő embereknek 
az evangélium vigasztaló, szabadító üzenetét hirdesse, szóval és szolgáló 
szeretettel. így a reformáció mozgalma mindenekelőtt az akkori egy
házon belüli irányzat volt. Luther szenvedélyesen küzdött ennek az egy
háznak, az ő egyházának megújításáért. Kész volt arra is, hogy sok elő- 
írást és formaságot megtartson ebben az egyházban, csak ezeket többé 
ne állítsák az Istennek Jézus Krisztusban megjelent feltétlen kegyelmét 
hirdető üzenet fölé. Luther, ha lehet így mondani, „konzervatív re
former” volt, miközben persze alapvető elgondolásait kérlelhetetlen kö
vetkezetességgel képviselte. Ez nem német elvhűségből, vagy vagy profesz- 
szori nagyképűsködésből, hanem annak bizonyosságából származott, hogy 
a Szentírás és az első századok egyházi hitvallásai az ő oldalán állnak

Egyházának vezetői nem ismerték fel és ezért megtagadtak a 
formációért való küzdelmet. A reformáció mozgalma kiszorult az egy 
házból, önálló, lutheri veretű protestáns egyházak keletkeztek, a XVI 
XVII. század politikai vitáitól nem mentesen. Az 1530. évi Ágostai Hit- 
vallással, amely ezeknek az egyházaknak. egyik alapvető hitvallása lett  
továbbá az óegyházi hitvallásokkal az eltelt évszázadokon at vissza- 
menően vallották az egyház hitét. Ilymódon világossá tették, hogy tö 
rétién folyamatosságban látják magukat az apostoli kor egyházável 
és nem a reformáció korában megalapítottnak. Éppen a Jézus Krisztus
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mindenkori egyházával való folyamatosság kedvéért volt Luther Már
ton a leghatározottabban az ellen, hogy ez az elkerülhetetlenül létre
jött önálló evangéliumi egyház róla vegye a nevét. A történelmi fejlő
dést azonnban egy valakinek a tiltakozása nem tartóztathatja fel. Az 
új, bár valójában régi egyháznak mind a barátok, mind az ellenségek 
részéről nevet kellett adni, hogy megkülönböztethessék a római egyház
tól. A  lutheri reformációból származó egyes egyházak mindamellett tu
datában voltak annak, hogy milyen problémát jelenthet, ha emberről 
nevezik magukat; ezért az „Ágostai Hitvallású Evangélikus (azaz pro
testáns — ford.) Egyház” megjelölést választották például Ausztriában, 
Elzász-Lotharingiában és Brazíliában.

Hozzászoktunk már a „lutheránus egyház”, „lutheranizmus” kifeje
zésekhez, és ezek általánosan elfogadottakká váltak a keresztyénség 
körében. Történetietlenség lenne részünkről, ha ezeknek kérdésességét 
ünnepélyes határozattal akarnánk megszüntetni. Mindamellett ezeket az 
elnevezéseket csak két feltétellel tekinthetjük adottnak és helyeselhet
jük becsületesen. Először: ha mindannyiszor tudatában vagyunk annak, 
hogy egyházunknak egyetlen alapja és támasza Jézus Krisztus; róla 
tesz bizonyságot, és az Ő nevében szolgál ebben a világban. Másodszor 
pedig: ha Luther neve egyházunk megjelölésében állandó elkötelezett
séget jelent arra, hogy a reformáció felfogása szerint Jézus Krisztus 
evangéliumának egyháza legyünk és Isten által szeretett világ és az 
emberiség számára. Bármily furcsán is hangzik, de végül is talán egé
szen hasznos, hogy „evangélikus-lutheránus” (evangelisch-lutherische) 
egyháznak nevezzük magunkat. Ez állandóan az egyházunk számára 
alapvető evangéliumra és egyházunknak az evangéliumot új világosság
gal magyarázó tanítójára emlékeztet.

Ez az emlékeztetés, persze, egyházunk történelmi kudarcainak és 
jelenlegi egyházi életünk gyengeségéinek láttán nem mindig kellemes, 
he mégis meg kell vele küzdenünk. Erre a fajta emlékezésre, amely az 
evangéliumhoz visszahív, és előre irányítja tekintetünket, arrafelé, 
amire egyházként elhivatottak vagyunk, szolgál ez a Luther-év is. így, 
bár akaratlanul, de történelmi folyamatok által meghatározottan jött 
létre Luther Mártonnak és barátainak reformációjából napjaink világ
méretű lutheranizmusa. Három folyamat lett meghatározója ennek a 
helyzetnek:

1. Evangélikus egyházak keletkezése Európában, a reformáció moz
galmának közvetlen eredményeképpen.

2. Evangélikus egyházak keletkezése a tengerentúlon, európai pro
testánsok kivándorlásának következtében.

3. Evangélikus egyházak keletkezése Ázsiában és Afrikában európai
észak-amerikai misszionáriusok munkájának eredményeképpen, 

 A  reformáció bevezetése és azután az önálló evangélikus egyházak 
megalakulása lényegében a mindenkori fejedelmektől és a szabad bi- 
rodalmi városok tanácsaitól függött. Ilymódon jött létre Közép- és Ke- 
let-Európa tarka térképe, túlnyomórészt protestáns, vagy túlnyomórészt 
katolikus lakosságú területekkel. Az iparosodás, városiasodás és a me
nekültek mindenfajta népmozgása ellenére még ma is messzemenően 
helytálló ez a térkép. Például Elzászban egy túlnyomórészt protestáns 
fa liból, amely egy protestánssá lett grófhoz tartozott, három kilométer 
után egy római katolikus faluba érhetünk, amely a strasbourgi püspö
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kök világi birtokának része volt. Skandináviától eltekintve minden
esetre alig akad olyan vidék, ahol az evangélikusoknak ne római kato
likusok, vagy a szabadegyházak tagjai lennének a szomszédai.

Az Európában így létrejött evangélikus egyházak nemcsak szorosan 
kötődtek — Skandináviában bizonyos mértékig még ma is kötődnek — 
az államhoz, hanem népegyházakká váltak. Azaz, a lakosság túlnyomó 
többsége magától értetődően tartozott hozzájuk, nem pedig valamiféle 
külön döntés alapján. Ennek megfelelően ezekben az egyházakban a 
társadalom élete is a maga szokásaival, erkölcseivel, hagyományaival, 
ünnepeivel és értékrendjével igen erőteljesen érvényesült. És ez nem
csak Skandinávia és Németország nagy evangélikus egyházaira vonat
kozik. Az erdélyi szász, az elzászi, a sziléziai, az oroszországi egykori 
volganémet egyházak is népegyházak voltak ebben az értelemben. Sőt 
bizonyos tekintetben még mindezek az egyházak ma is azok. Csak egyes 
területeken éltek és élnek evangélikusok szétszórt kisebbségként, más- 
vallású környezetben.

Teljesen más kép tárul szemünk elé, ha a kivándoroltak evangéli
kus egyházaira tekintünk. A XIX. század nagy kivándorlási hullámai 
egész Európából protestánsok millióit vitték az Egyesült Államokba, 
majd valamivel később Latin-Amerikába, Kanadába és Ausztráliába is. 
Most csak egy nem túl közismert példát említsünk: Észt- és Lettország 
egykori evangélikus népegyházai tagjainak nagy része vándorolt ki Ang
lián és Németországon át a tengerentúlra. A keresés, megtalálás és össze
gyűjtés fáradságos és hosszadalmas folyamatának eredményeképpen ke
letkeztek a protestáns bevándorlók szétszórt csoportjaiból az Egyesült Ál
lamokban, Kanadában, Brazíliában, Argentínában és Ausztráliában az 
első evangélikus egyházak. Európai „anyaegyházaiktól” több szempont
ból különböznek. Már nem nép-, hanem szabadegyházak. Azaz, az evan
gélikus egyházhoz való tartozás sokkal nagyobb mértékben kívánja meg 
a személyes döntést. Ennek megintcsak az a következménye, hogy a 
gyülekezetek és az egyházak lelki és gyakorlati életéért egyaránt való 
személyes felelősséget sokkal jobban megkövetelik, mint nálunk. A gyü
lekezetek lényegesen kisebbek, mint a mieink, de majdnem kivétel 
nélkül aktív tagokból állnak. Bizonyos hasonlóságok tapasztalhatók egy 
egyesület életéhez. A mi egyházi életünkkel szemben meglevő erények 
nyilvánvalóak: élő, aktív gyülekezetek, erős közösségi tudattal. E sza
badegyházi rendszernek azonban némely gyengéi éppoly szembeötlőek: 
olyan törekvések, hogy csak saját gyülekezetükre figyelnek, az egyház 
és a vidék, vagy a város nagyobb közösségére, amelyben a gyülekezet 
él, viszont nem.

Az evangélikus egyházak harmadik csoportját az Afrikában és 
Ázsiában végzett missziói munkából kinőtt és néhány évtizede önálló
sult egyházak alkotják. Ezek, mint néha szoktuk mondani, „fiatal egy
házak” . A  fokozottabb missziói munka viszonylag későn, a XIX. század 
második felében, vagy sok esetben csak századunkban kezdődött. A kü
lönböző európai és észak-amerikai missziós társaságok egy teljesen más 
kulturális és vallási környezetbe úgymond, „ültettek el” evangélikus 
egyházakat. Ezeket az egyházakat ráadásul a misszionáriusok által kép
viselt egyházi élet- és kegyességi formák alakították: kultúrprotestáns- 
pietista, svéd-szakramentális-magas-egyházi stb. Luther Márton Kiská
téja ma éppúgy hozzátartozik ezeknek az egyházaknak az életéhez, 
mint a fúvószenekarok, Bach és Handel. Így keletkeztek nagyobb evan
gélikus egyházak Tanzániában, Dél-Afrikában, Namíbiában, Etiópiában,
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Madagaszkáron, Indiában, Indonéziában és Üj-Guineában, továbbá sok 
kisebb egyház Afrika és Ázsia más országaiban.

A második világháború után, a gyarmatosítás korának elmúltával 
ezek az egyházak önállókká lettek. Vezetésük fokozatosan saját kézbe 
ment át. A hozzájuk kötődő európai és észak-amerikai egyházak és misz- 
sziós társaságok támogató és partneri szerepet vállaltak. Az ó- és újvilág 
evangélikusságának gondoskodásából való kikerülés, továbbá Afrika és 
Ázsia függetlenné vált államainak politikai és gazdasági, társadalmi 
fejlődése nagy feladatok elé állította és nehéz helyzetbe hozta ezeket 
az egyházakat. így kell megbirkózniuk azzal a kérdéssel, hogyan lehet
nek Ázsiába, vagy Afrikába „telepített” evangélikus egyházak anélkül, 
hogy a lutheri hit, vagy az evangélikus egyházak történelmi hagyomá
nyaiban gyökereznének. Emögött pedig egy még alapvetőbb kérdés hú
zódik meg: mimódon lehetnek lutheri formájú keresztyén egyházként 
most már maguk is misszionáló egyházzá nemkeresztyén környezetben. 
És ilyenkor ezek az egyházak gyakran komolyabban veszik a „lutherá
nus” kérdését, mint mi azt gondolnánk. Identitásukról, világosan fel
ismerhető profiljukról val szó, nemcsak egy más vallások által megha
tározott környezetben, hanem a mai sok, főleg az Egyesült Államokban 
honos és a misszió tekintetében leginkább aktív fundamentalista keresz
tyén csoporttal és szektával szemben is.

Ezek az egyházak ugyanakkor olyan országokban találhatók, ahol 
politikai fordulatok és háborús összeütközések, gazdasági ínség, a me
nekültek nyomora, a vezető réteg korrupciója, faji megkülönböztetés és 
ideológiai elnyomás rázkódtatja meg hazájukat. így közülük sok egyház 
olyan helyzetben van, hogy tagjait üldözik és működését akadályozzák, 
hogy az emberi nyomorúságon kell enyhítenie, vagy erőszakoskodó poli
tikai rendszerekkel küzdenie. Fiatal egyházakként éppen hogy csak el
kezdtek magukra találni, de olyan problémák veszik őket körül, ame
lyek nagyságáról mi aligha tudunk fogalmat alkotni. Annál meghatóbb 
azt látni, hogy a gyülekezetek gyakran milyen, Isten iránti bizalommal 
ünnepük az istentiszteletet, és élik meg az egymással való közösséget 
ezekben az egyházakban.

íme, néhány külső folyamat, amely azt eredményezte, amit ennek 
a beszámolónak elején „világméretű evangélikusságnak” neveztünk. Ez 
az evangélikusság a maga szervezetét több, mint száz kisebb-nagyobb 
egyház formájában találta meg, az egész világon majdnem 70 millió 
taggal. A római katolikus és az ortodox egyház után a keresztyénség 
az evangélikus egyházak családja foglalja el a harmadik helyet. Mind
amellett a legtöbb más nagyobb felekezettől eltérően még mindig túl
nyomórészt európai család — az evangélikusoknak csak egynegyede él 
Afrikában (3,5 millió), Ázsiában (4;1 millió) és Amerikában (8,8 mil
lió). A nagy skandináviai és német népegyházak adják ezt a túlsúlyt 
a statisztika mérlegén. Mégha az evangélikusok száma fokozatosan nö
vekszik is Afrikában és Ázsiában, az európai túlsúly továbbra is fenn
marad. De hogy ebből a világ evangélikusságára nézve lelki, teológiai és 
anyagi hegemónia nem származhat, azt ezekben az években kezdjük 
megtanulni.

A világ evangélikussága különösen is változatos, tarka képet mutat. 
Ennek, mint már említettem, megvannak a történelmi okai. De azok
tól a nagyon is különböző körülményektől is függ, amelyek között a ke
resztyének és az egyházak élnek. A keresztyén hit mindig kötődik egy- 
egy ország kultúrájának kifejezési formáihoz. így például a finn evan
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gélikus egyház a japántól nemcsak abban különbözik, hogy az előbbi
hez a lakosság 95 százaléka tartozik, míg Japánban az alig 30 ezer 
evangélikus elenyésző kisebbként él egy túlnyomórészt és hagyomá
nyosan másvallású környezetben. A finn evangélikusok, akiket a XIX. 
század túlnyomórészt paraszti társadalmának ébredési mozgalmai igen 
erőteljesen befolyásolnak, másképp tartják istentiszteleteiket, és más
képp alakítják ki gyülekezeti életüket, mint a japán evangélikusok, akik 
a keresztyénségnek csak első, vagy második nemzedékét alkotják, nagy
városokban élnek, és a saját, magas fejlettségű kultúrájuk örökösei. 
Vagy gondoljunk arra, hogy mennyire más egy vidáman éneklő, do
boló és tapsoló gyülekezet Tanzániában a Viktória-tónál, mint a szibé
riai, vagy kazahsztáni volganémet evangélikusok komoly összejövete
lei, — nemcsak külső körülményeiket, hanem gondolkodásmódjukat te
kintve is.

Nincs azonban szükségünk arra, hogy ilyen szélsőséges ellenpéldá
kat keressünk az evangélikusság sokszínűségének és sokoldalúságának 
szemléltetéséhez. Magában itt Európában, ahol a közös eredet adva van, 
és ahol az egyes országok evangélikus egyházai között mindig is élénk 
csere folyt, a különbségek minden utazás, látogatás alkalmával szem
betűnnek. Ügy tűnik, mintha egy svéd dómban színpompás öltözetben, 
sok zenével és magas esztétikai igénnyel megtartott istentisztelet egé
szen más világban lenne, mint egy magyar, vagy szlovák faluban tar
tott nehézkesen komoly istentisztelet.

Ezt a színpompás, Üj-Guinea, Izland, Kanada, Argentína és Jugo
szlávia, vagy Szibéria területén, a legkülönfélébb nyugati demokráciák
ban és szocialista államokban, egyik országban szabadon és jómódúan, 
más országokban szegényen és elnyomottan, vagy szenvedések között 
élő keresztyén közösséget, ezt a színpompás közösséget nemcsak neve
zik úgy, hogy a világ evangélikussága, hanem ő maga is egyre jobban 
tudatában van ennek az összetartozásnak. Ennek a maga belső oka ép
pen úgy megvan, mint a külső.

A belső ok döntő módon valamiképpen Luther Mártonnal kapcso
latos. A kifejezési formák és a helyzet különbözősége ellenére mély
reható azonosságok vannak, amelyek az egész, világ evangélikusaira 
jellemzőek, és amelyek összekötik őket. Hitbeli alapelvek, amelyek Lu
thernél és a reformációban új világossággal bukkannak fel. Annak a 
módja, ahogyan a keresztyén hitet és az egyházi életet teológiailag át
gondolják. A lutheranizmus a keresztyénségnek az a formája, ahol hal
latlan összpontosítással, egy centrumból, egy középből kiindulva gon
dolkodnak, illetve látnak: ez pedig a gyenge, bűnös embernek Isten 
által történő feltétlen elfogadása és megigazulása. Egyedül Jézus Krisz
tusért lehetséges, hogy Isten és ember megbékélt egymással, hogy az 
ember igaznak lett nyilvánítva, ezáltal pedig rendeződik Istenhez és 
embertársaihoz való viszonya. Az ember egyedül ezzel a megbékélést 
elfogadó hittel, nem pedig a saját vallásos, vagy erkölcsi erőfeszítései 
révén lesz részese Isten kegyelmes lehajlásának, és nyer belőle élete 
számára bizalmat és reménységet. Egyedül a Szentírás tanúsítja ezt a 
boldog örömhírt, ezt a minden mást meghatározó evangéliumot. Az 
egész egyház élete és működése ennek, a bűnösnek egyedül Krisztusért, 
egyedül hit által való megigazulását hirdető, egyedül a Szentírás által 
tanúsított evangéliumnak van elkötelezve, és azt kell szolgálnia. Abban 
viszont teljesen szabadok vagyunk, hogy ez milyen formák között tör
ténjék, mert erre a Szentírás semmit sem állapít meg, ami minden
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korra érvényes lenne: az egyházi rendek és alkotmányok, az istentisz
teleti és kegyességi formák, az etikai megítélés, magatartás formái kü
lönbözhetnek, és nem kell ugyanolyannak lenniük.

Természetesen nemcsak ez a középponti hitbeli meggyőződés az, 
amely belsőleg az egész világ evangélikus egyházait összefogja. Ilyen 
„egységkönyvet” képeznek az evangélikus hitvallások, amelyek a ke
resztyén hitet a bűnös megigazulásnak üzenete felől fejtik ki. Közülük 
is az 1530. évi Ágostai Hitvallást és Luther Márton Kiskátéját minden 
evangélikus egyház alkotmányába felvették az egyház tanításának és 
életének a Szentírás normájához mért alapjaként. — További közös 
jellemzője az evangélikus egyházaknak az, hogy milyen nagy fontos
ságot tulajdonítanak az igehirdetésnek és a szentségeknek, egyáltalá
ban az istentiszteletnek, a teológiai munkának, az egyházi zenének és 
a keresztyén tanításnak. Ezeknek hangsúlyozásával Luther Márton és 
a reformáció örökösei. Magának Luthernek professzori és igehirdetői 
működése is azt példázza, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított 
a lelkészképzésnek, a Szentírás magyarázatának, a hitbeli kérdések 
teológiai tisztázásának, valamint a bibliai és teológiai felismerések lai
kusok számára is érthető továbbadásának. Luthert mély kegyessége 
arra indította, hogy az istentiszteletet mindennél többre becsülje. Az 
pedig, hogy a laikusokat nagykorú keresztyéneknek tekintette, arra in
dítja, hogy kátéival és más módon segítse a gyermekek és a felnőttek 
keresztyén hitre oktatása döntően fontos feladatának megoldását.

A külső oka pedig annak, hogy a világméretű evangélikusság nem
csak statisztikai, történelmi és felekezeti létszámából adódó nagyságot 
jelent, hanem közösségnek tartja magát, az egész világ evangélikus egy
házai között fennálló, egyre szélesedő kapcsolatokban és cserében rej
lik. Annak óhajtása, hogy az egyazon felekezet családjának tagjai kö
zötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék, a XIX. század második felében 
merült fel. A kommunikációs lehetőségek korabeli gyors fejlődése — 
posta, távíró, telefon, vasút, gőzhajó — közelebb hozták egymáshoz a 
földrészeket és a népeket, ezzel együtt pedig a keresztyén egyházak 
közötti kapcsolatokat is megkönnyítették. Több tapasztalatot szereztek 
egymásról, jobban megismerték a többiek örömeit és gondjait, tanács
kozásokra gyűlhettek össze, és végrehajthatták az első segélyprogramo
kat, amelyekkel felekezetűk családjának szűkölködő tagjain segítettek.

A fejlődés felekezeti világszövetségek megalakításához vezetett, 
ezekbe az egyazon felekezethez tartozó egyházak — anglikánok, refor
mátusok, metodisták stb. — körülbelül 1880 óta tömörülnek. Az evangé
likusok viszonylag későn léptek be ebbe a folyamatba. Csak az első 
világháború után alakították meg a Lutheránus Világkonventet, amely, 
bár még igencsak szerény szervezet volt, de nagy konferenciáival 
(Eisenach 1923, Koppenhága 1929, Párizs 1935) hozzájárult ahhoz, hogy 
az egyház távlatait a saját országon túl kiszélesítsék, és hogy együtt 
gondolkodjanak közös álláspontjukról és feladataikról. Az amerikai és 
a svéd evangélikusok nagyszerű segélyakcióinak megtapasztalása — 
ezeket a második világháború után nyújtották Európa szenvedő lakos
ságának — vezetett azután a Lutheránus Világszövetség megalakulásá
hoz 1947-ben, Lundban az első nagygyűlésen. A Lutheránus Világszö
vetséghez ma az egész világról körülbelül 100 egyház tartozik: program
jaik és genfi központjának 100 munkatársát tekintve ez a legnagyobb 
felekezeti világszervezet.
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Az evangélikusok világméretű közössége így nyert olyan eszközt, 
amelynek segítségével közös tanulmányi munkát folytat, a kisebb és 
gyengébb egyházakat támogatja, szolidaritását az, elnyomott és szenvedő 
keresztyénekkel és egyházakkal kifejezésre juttatja, egyesült erővel 
hozzájárul az ínség enyhítéséhez és a szegény országok fejlődéséhez, elő
segíti a más felekezetekkel való ökumenikus kapcsolatokat, közösen hal
latja hangját korunk és a világ égető kérdéseiben, és az evangélikus 
egyházak családjában hozzájárul a személyes, teológiai és lelki tapasz
talatcseréhez. Nem kérdés, hogy ez az átfogó program valóban erősí
tette az összetartozás érzését és az egységét az evangélikus egyházak
ban, és a világméretű evangélikus közösség konkrét, tapasztalható való
ság lett számukra. Éppen nagy és önelégült egyházaink számára, ame
lyeknél mindig fennáll annak veszélye, hogy saját gondjaik és elképze
léseik körül forognak, fontos és üdvös, hogy közvetlen kapcsolatba ke
rüljenek más országok egyházainak örömeivel és gondjaival. Bizonyára 
sokat adhatunk nekik mind anyagiakban, mind lelkiekben, de sokat is 
tanulhatunk tőlük, és a gyakran nehéz helyzetekben megmutatkozó 
hitbeli hűségük és reménységük felfrissíthet és erősíthet bennünket, 
így jön létre egy olyan lelki közösség, amely átlépi a nyelvek, fajok, 
kultúrák és politikai rendszerek korlátáit, és így szétszabdalt és veszé
lyeztetett világunkban a béke és megbékélés jelévé lesz.

Kizárólag az evangélikusságról, az evangélikus egyházakról beszél
tem, ahogy a megadott címben volt. De ez nem valami túl szűk látó
körű felekezeti szemlélet, amely alapjában véve Luther Márton szemlé
letének sem felel meg? Hiszen az ökumené korában élünk, amely meg
tiltja nekünk a szűk látókörű felekezeti szemléletet. Luther Márton 
pedig valójában mindig is Krisztus egész egyházát tartotta szem előtt 
gondolkodásában és beszédében. Ezenfelül pedig három éve, az Ágostai 
Hitvallás 450 éves jubileumán ismételten hangsúlyoztuk, hogy a pro
testáns szemléletű teológusok és laikusok ezzel a hitvallással az egyház 
megújítását és egységét célzó akaratukat fejezték ki. Ezért kötelez ez 
az alapvető hitvallás ma is minket az egyház megújítására és egy
ségére.

A Lutheránus Világszövetség, a világméretű evangélikusság eszköze 
tényleg komolyan veszi a hitvallásainkban megjelölt ökumenikus elkö
telezettséget. Fontos teológiai megbeszéléseket folytat a római katolikus 
egyházzal, amelyek jelentős közeledést eredményeztek eddig egymástól 
elválasztó kérdésekben: a megigazulástanban, az úrvacsora és az 
egyházi hivatal értelmezésében. Közös evangélikus—katolikus nyilat
kozatban mutattunk rá Luther Mártonnak mindkét egyház számára való 
jelentőségére. Tíz éve ez még elképzelhetetlen lett volna. Hasonló meg
beszélések folynak az ortodox, a református, az anglikán és a meto
dista egyházzal is. Szeretnénk mindezekkel az egyházakkal közösségre 
jutni az egy hitben, a szentségekben és a világban való együtte bizony
ságtételben. Nem akarunk, és nem is szabad csak a saját magunk hit
beli hagyományaiból élni.

Mégis, igazán ökumenikus, azaz más egyházak hagyományai és a 
velük való közösség iránt csak az lehet nyitott, aki a saját hitbeli ha
gyományaiban gyökerezik, ismeri annak gyengéit, de erősségeit is. Csak 
így lehetséges kölcsönös adományozás és elfogadás. Ezért nem kell res
tellnünk azt, hogy evangélikus veretű keresztyének és egyházak va
gyunk. Viszont annak érdekében, hogy meggyőző módon lehessünk azok, 
mint ahogy gyakran így is van, ehhez, valamint a világméretű evan-
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gélikusságban való közösségünkhöz akar és képes hozzájárulni öröksé
günknek és megbízatásunknak a Luther-év alkalmából történő átgon
dolása.

Fordította: 
ifj. Szentpétery Péter

Megjegyzés: Gümther Gassmann 1984. január 1-től .az Egyházak Világtanácsa 
Hit és Egyházszervezeti Osztályának Igazgatója, előtte a Lutheránus Világszövetség 
Tanulmány iOsztályának igazgatóhelyettese.

A „luthersich” , ..Luthertum” kifejezéseiket, ahol a Lutherral való kapcsolat miatt 
elvi jelentőségük van ..lutheránusnak” , „lutheranizmusnak” , máshol — a mi szó- 
használatunknak megfelelően — „evangélikusnak” , „evangéiikusságnak” fordí
tottam.

Philip Potter:

Luther Márton ökumenikus jelentősége
Luther Márton születése 500. évfordulójának megünneplése olyan 

ökumenikus esemény, amely az egész lakott földet érinti. A Német De
mokratikus Köztársaság 1983-at Luther-évnek nyilvánította, és ünnep
ségeket rendez Luther születési helyén, működési területén. Könyvek 
százai, cikkek és írások ezrei jelentek meg róla. Luther az amerikai 
„Time” magazin címlapján mint „500 éves fiatal” („500 years young”) 
szerepel, és a tekintélyes „National Geographic” című folyóirat gazdag 
képanyaggal illusztrálva nyújt bepillantást „Luther Márton világába”. 
Sok filmet forgattak, és sok színdarabot írtak Lutherről; Erik Erikson, 
a tekintélyes pszichiáter és író igen éleslátású pszichoanalitikai tanul
mányt készített „a fiatal Lutherről” . Könyvtárakat tölt meg az az 
anyag, amit Lutherről barátai és ellenségei az évszázadok folyamán ír
tak. Állandóan lenyűgöző hatást tesz az emberekre. Amikor tíz éve 
először jártam Wittenbergben, ahonnan Luther — anélkül, hogy akarta 
volna — elindította a reformációt, az ottani kommunista termelőszö
vetkezettől két üveg likőrt kaptam ajándékba, rajtuk a címke: „Luthe- 
rana”, arra emlékeztetvén, hogy Luther nem volt aszkéta, hanem élvezte 
az életet.

Luther valóban a világtörténelem, különösen is a vallástörténet ki
emelkedő személyisége volt. Többet tett, mint sok más nagy személyiség 
együttvéve. Szerzetes, teológus, igehirdető, lelkipásztor, termékeny író, 
(műveinek weimari kiadása 102 vaskos kötetet tesz ki), fordító, a né
met nyelv formálója, zenész, egyházi énekköltő, adminisztrátor, asztali 
beszélgető, magán- és közügyekben, különösen az egyházi életben okos 
tanácsadó, szerető férj és apa, nagyvonalú vendéglátó és barát volt. 
Istennel való küzdelme, működése és írásai megváltoztatták a német és 
az európai, sőt az egész világtörténelem folyását.

Majdnem 70 millióan tartoznak a róla elnevezett egyházhoz, és to
vábbi sokmillió, aki magát protestánsnak, vagy evangéliuminak nevezi, 
„köszönhető” neki. A római katolikus egyháznak a tridenti zsinat utáni 
reformja csak Luther miatt, reakcióként volt lehetséges. A római kato
likus egyház számára még jelentősebb a II. Vatikáni Zsinat, amikor is
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sok olyasmit léptettek életbe, amiért Luther küzdött. Luther reformá
ciója, amely megosztotta az egyházat, ma új közösségbe gyűjti össze 
a keresztyéneket hitük középpontja köré. A modern ökumenikus mozga
lom, különösen a jelen évszázadban nem lett volna lehetséges a re
formáció lényegi tanításainak újrafelfedezése nélkül. Luther ökumeni
kus jelenőségéhez azonban mégsem illik semmiféle általános megálla
pítás. A legnagyobb jelentősége a XVI. szazadban és ma is a Krisztus
ban kinyilatkoztatott és a Szentírás által tanúsított Istennel történt 
megrendítő találkozásának, továbbá ennek az egyházra és a világ éle
tére gyakorolt hatásának van. Ezt csak a saját tapasztalatomból, mint 
aki a harmincas években a Karib-tenger mellékén nőttem fel, tudom 
utánérezni.

A gazdasági elnyomás és a gyarmati uralom korában nőttem fel. 
Családom és társadalmam története céltalanná és levertté tett. Magam
ban hordoztam egy egész nép terhes örökségét, amely ismerte a rabszol
gaság rémét és következményeit, és semmilyen jövőt, vagy életcélt nem 
látott maga előtt. A harmincas évek világa elkerülhetetlenül a második 
világháború végzetébe és Hiroshimába, Nagaszakiba torkollott. Ebben 
a helyzetben ütköztem Luther Mártonba, amikor John és Charles Wes- 
ley 1738. évi megtapasztalásáról olvastam. Őseik nemzedékek óta lel
készek voltak, ők maguk is keresztyén hitben nőttek fel. Mindketten 
Oxfordban tanultak, utána Észak-Amerikában, Georgiában misszioná
riusként tevékenykedtek, de 1737-ben csalódottan .tértek vissza Angliá
ba. Mindketten belső kétségbeeséssel viaskodtak. Charles Wesley súlyos 
beteg volt, amikor 1738. május 21-én, pünkösdkor valaki Luther Galata- 
levél-magyarázatából olvasott fel neki, közelebbről Gál 2,20-at: „Krisz
tussal együtt én is keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, 
az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta 
értem.” Charles Wesley-re elsősorban az hatott, ahogy Luther az „értem” 
szót hangsúlyozta:

„Ki az az »engem«? Természetesen én, elveszett és elkárhozott bű
nös, akit Isten Fia úgy szeretett, hogy saját magát odaadta értem. .. 
Tehát azáltal, hogy Isten Fia halálra adta magát, újból fellélegzem, és 
átadom magam neki, — ez az átadás a hit igazi ereje. Ezért ezeket a 
szavakat: »engem«, »értem«, úgy olvasd, hogy nagyon figyelj rájuk, és 
hozzászokjál ahhoz, hogy ezt az »engem«-et biztos hittel ragadd meg 
és tedd magadévá; és ne legyen kétséged afelől, hogy azok közé tar
tozol, akikre ez az »engem« vonatkozik, mégpedig úgy, hogy Krisztus 
nemcsak Pétert és Pált szerette, és nemcsak értük adta magát; hanem 
az a kegyelem, amely ebben az »engem«-ben van, ugyanúgy a mienk 
is, és hozzánk is éppúgy jön, mint hozzájuk.” — írja Luther.

Ezek a szavak valósággal felvillanyozták Charles Wesley-t. Rátalált 
igazi önmagára Krisztusban, és életének további részét azzal töltötte, 
hogy Krisztusnak erről az iránta és minden ember iránt való szerete- 
téről több mint 3 ezer énekben tett bizonyságot, ezeknek tizedrészét ma 
is éneklik. Három nap múlva John Wesley nehéz szívvel ment el lon
doni vallásos közösség összejövetelére. Naplójában feljegyezte, hogy va
laki Luther Római-levél magyarázatának előszavát olvasta fel, ahol 
„azt a változást írja le, amelyet Isten a Krisztusban való hit által mun
kál a szívben.” Wesley erről így ír: „Éreztem, hogyan melegszik fel 
különös módon a szívem. Éreztem, hogy Krisztusban és egyedül Krisz
tusban a megváltás miatt bízom, és bizonyos lettem abban, hogy bűnei
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met, igen, az enyéimet, elvette és megváltott a bűn és a halál törvé
nyétől.” Wesley ettől fogva a 'h it által való megigazulás és megváltás 
hirdetője lett.

Amikor ezeket a híradásokat olvastam a Wesley-testvéreknek a 
Krisztusban élő Istennel Luther írásain keresztül történt találkozásá
ról, átéltem a magam belső lelki válságát, és komolyan elkezdtem az 
evangéliumnak a hit által való megigazulásról szóló üzenetével foglal
kozni — tizenhat éves voltam, amikor éreztem, hogy igehirdetőnek hi
vattam el. Természetesen csak része voltam egy világméretű újraébre- 
désnek, amely a Wesley-ek által történt, és amely — a svéd teológus, 
Anders Nygren szerint — arra a „kopernikuszi fordulatra” nyúlt visz- 
sza, amelyet Luther akkor tapasztalt, amikor Isten igéjébe ütközött és 
Krisztus kegyelmét kapta: azt, hogy nincs többé magára utalva, egyedül 
önmagával és a kegyelmes Isten túlbuzgó keresésével elfoglalva, hanem 
coram Deo, Isten előtt igazzá lett. Vagyis megtalálta igazi énjét Is
tennek Krisztusban megjelent képében, és így olyan helyzetbe került, 
hogy teljesen másképp, más módon látta az egyházat és a világot.

„Luther Márton ökumenikus jelentőségének” témájánál személyes 
tapasztalatomból indultam ki, mert Luthernek az Isten és az emberi 
sorsunk természetének, lényegének megismeréséhez való hozzájárulása 
így lesz nyilvánvalóvá. Luther a korai XVI. századnak, egy olyan vi
lágnak embere volt, amely éppen száz év háborút és járványt élt át. 
Mindenki jól ismerte az élet veszedelmeit. A betegségek gyorsan el
ragadták az embereket. Nagyon féltek a haláltól, és sokat foglalkoztak 
vele. „Haláltáncról” és a „meghalás művészetéről” beszéltek. Minden 
társadalmi rétegben az erőszak és kegyetlenség légköre uralkodott. Az 
éjszaka az ördög nappalja volt, amikor is állítólag boszorkányok röp
ködtek a levegőben — már elkezdődött a boszorkányüldözés, és egészen 
a XVIII. század végéig kellett tartania. Mégis, ez volt a reneszánsz, a 
régi görög-római klasszikusok újrafelfedezésének kora is, azé a felis
merésé, hogy az emberi szellem megbízatást kapott a kutatásra, új el
gondolások érvényesítésére és az élet adottságainak megváltoztatására. 
A könyvnyomtatás feltalálása révén a gondolatok messzire terjedhet
tek. A humanizmus új valósággá lett. Az emberek saját kezükbe vették 
sorsuk irányítását. Ez volt más földrészek — Észak- és Dél-Amerika 
— felfedezésének kora is, ami által új áruk és új jólét származott 
Európára.

Mindezekben a körülményekben és fejleményekben — a félelmek
ben és az új izgalmas felfedezésében — Németországnak is nagy része 
volt a XVI. század elején, annál is inkább, mert a gazdasági életnek is 
középpontjában állott. Virágkorát élte a bányászat — Luther Márton 
apja is rézbányász volt, mielőtt vállalkozó lett. A bányászattal a ko
hászat és növekvő fegyvergyártás járt együtt. Németország a pénzügyi 
világ és a pénzpiac egyik központja volt, amivel kapcsolatban az augs- 
burgi Fuggerek és Welserek két nagy családját kell megemlítenünk. 
A növekvő jóléttel fellendült a szellemi élet is: több iskola, egyetem, 
nyomda, továbbá új értelmiség felnövekedése. Németország mégis erő
sen szétszabdalt volt politikailag; számos fejedelemséggel, 85 birodalmi 
várossal és tehetős birodalmi lovagokkal. Mindannyian az új humaniz
mus befolyása alá kerültek, és saját hatalmi igényeket támasztottak. 
A kárvallottjai ennek a parasztok voltak, akik elveszítették a császár 
védelmét a kapzsi főurakkal szemben. Időről időre felkelésre került 
sor, és Luthernek is később egy ilyen tragikus parasztháborúval kellett 
szembenéznie.
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Ebben a helyzetben — egyrészt új és érdekes fejlemények, másrészt 
az élet bizonytalanságai láttán — a vallásos élet területén mindenek
előtt az volt a kérdés, hogyan lehet Istennek eleget tenni és ítéletét el
kerülni, továbbá kolostorokban, laikus testvéri közösségekben végzett 
vallásos praktikák vagy misztikus tapasztalatok révén elnyerni a lélek 
üdvösségét. Az egyház maga masszív szervezet lett, amely a lélek üd
vösségét pápai búcsú révén árusította. Azt hangsúlyozták, hogy az ir
galmasság kincsei az egyházra lettek bízva, amely ezeket a nép számá
ra búcsúval, illetve a bűnbocsánat áruba bocsátásával tette hozzáfér
hetővé. Isten ítélete alku tárgyát képezhette. Németország jómódú és 
vallásos volt, ugyanakkor kiváló táptalaj a búcsúárusítás virágzása 
számára.

Ebben a helyzetben lett szerzetes a halálfélelemben gyötrődő Luther 
Márton. Szigorúan követett mindent, ami nézete szerint üdvösségét szol
gálhatta, de ezekkel nem sokra ment. Skolasztikus képzettsége nem se
gíthetett rajta. Augustinus írásai mutatták meg neki a helyes utat. Ami
kor azonban Isten igéjének tanulmányozásába mélyült, amikor a zsol- 
táros életének magasságait és mélységeit megjárta, amikor elmélyül- 
ten foglalkozott Pál belső küzdelmével és azzal a felismerésével, hogy 
Isten egyedül Krisztus által tesz igazzá, csak akkor szabadult meg egy
szerre a halál és a pokol félelmétől: felismerte, hogy Krisztusban ő is 
Istennek szeretett gyermeke.

Itt van az ökumenikus mozgalom lényege — Jézus Krisztusban, 
mint Istenben, megváltónkban és egyetlen megigazulásunkban való 
hitünk megvallása. Ezért nevezi magát az Egyházak Világtanácsa az 
olyan egyházak közösségének, amelyek Krisztust a Szentírás szerint 
Istennek és megváltónak vallják. Számomra éppen ezek a szavak fon
tosak: „a Szentírás szerint” . Ami pedig nekem Luther művében külö
nösen is feltűnik, az az íráshoz való viszonya, annak módja, ahogyan a 
teológiát művelte. 1509-ben, amikor még önmagával viaskodott, azt írta 
egy barátjának, hogy filozófiai tanulmányait legszívesebben felcserélte 
volna a teológiával, „amely a dió belét, a búza csíráját és a csontok ve
lejét kutatja” . Egy asztali beszélgetésében mondotta később: „Teoló
giámat nem egyszerre tanultam, hanem indig mélyebben -és mélyeb
ben kellett töprengenem, mivelhogy vívódásaim újra elővettek.” Nem 
a megszokott szót használja: „kísértés” , hanem a „vívódás” kifejezést, 
amely a lélek harcára, küzdelmére, konfliktusára, vitájára utal. Minden, 
amit tapasztalt a világban, ostromolta a lelkét. Benne játszódott le az 
ütközet. Luther szerint az élet, méginkább a halál és az elkárhozottság 
tesz valakit teológussá, nem pedig a megértés, olvasás, vagy spekuláció. 
Amikor Isten igéje ezzel az élő, meghaló és elkárhozott világgal, amely
ben élünk, összeütközésbe kerül, akkor jelenik meg Isten megigazító 
kegyelme. Luther így vall erről: „Akárhol is jön Isten igéje, az jön ál
tala, hogy változtassuk és újítsuk meg a világot..

Ennek nagy jelentősége van a mi korunk számára is. Az ökumeni
kus mozgalom kísérlet arra, hogy engedjük Isten igéjének: vívódásod, 
kísértések, harcok között, annak a világnak halandósága és kárhozott- 
sága közepette, amelyben élünk, keressen, kutasson és ragadjon meg 
minket. Az ökumenikus mozgalom életrevalósága ma a teológiának 
ilyesfajta művelésében rejlik, mint ahogy ez Latin-Amerikában, Afriká
ban, Ázsiában, a feketéknél Amerikában és ahogy Európában is törté
nik. Ez nem is a hivatásos teológusok dolga, hanem azoké a keresztyé
neké, akik visszanyerték Isten igéjébe vetett hitüket, amikor csatla
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koztak a nép küzdelméhez, és feladták minden szellemi, vagy belső 
biztonságukat. (Luther maga azt írta, hogy a (ti. hamis) biztonság és a 
langyosság korának legnagyobb terhe, ez a biztonság rosszabb és bor
zasztóbb, mint minden balszerencse, és ez a biztonság a képmutatók 
ázülőanyja és a képmutatás oka.

Fogyasztói társadalmunk korában, amely annyira tele van az emberi 
faj kipusztulásától való félelemmel, tele van elnyomással és igazság
talansággal, az emberek minden elképzelhető módon keresik a bizton
ságot. A nemzeti biztonság az a jelszó, amely igazolta a fegyverkezési 
versenyt és a társadalom militarizálását. Az emberek gazdasági, tár
sadalmi és vallási biztonságra törekszenek, mint a XVI. században is 
tették a búcsúk révén, ami hamis biztonságérzetet kölcsönzött nekik. 
Aki viszont elfogadja a világ bizonytalanságait, aki ismeri a saját éle
tének és a világnak vívódásait és harcait, aki felzárkózik Isten igéjéhez, 
az művelje a teológiát, annak van hite. Luther ezt nekünk éppúgy 
mondja, mint annakidején másoknak: „Pompás, derék és buzgó dolog a 
hitért (ti. munkálkodni), mert harcra indít. Saját lényetek, minden és 
mindenki, szegénység, járvány, háború és éhínség ellen kell harcolno
tok, amelyek ellenetek támadnak, és azt a hitet keltik bennetek, hogy 
Isten, elfeledkezett rólatok.” Csak így lehet részünk valódi „metanoia”- 
ban, bűnbánatban. Luther rájött: nem arról van szó, hogy bűnbánatot 
tartsunk, hanem hogy készek legyünk a bűnbánatra, arra, hogy legben
sőnket, gondolkodásunkat, élet- és világszemléletünket engedjük átfor
málni. Ez Isten igazságának útja, amelynek radikális következményei 
vannak arra vonatkozólag, ahogyan Isten közbelép a világban való 
igazságért.

A VI., vancouveri nagygyűlés felkérte az Egyházak Világtanácsát: 
a következő években legfőképpen azon munkálkodjék, hogy az egy
házak Jézus Krisztusban, a világ életében Isten egész népének haté
kony és összetartó erejű teológiája által megerősítve növekedjenek; 
amennyiben mindnyájan megosztják egymással, amit Isten igéje által 
életük vívódásai közepette cselekszik velük. Luthernek mindannyiunk 
számára nagyon fontos mondanivalója van az Isten igazságának ezzel 
az egész életünkön át tartó keresésével. E teológia középpontjában a 
kereszt áll, és ehhez az tartozik, hogy magunkra vállaljuk a világ küz
delmeit, és követjük Krisztust. Luther Mártonnak erre az ökumenikus 
mozgalomhoz való teológiai hozzájárulására koncentráltam, mivelhogy 
egy közös hit megvallása felé haladunk, mert hiszem, hogy ez az ő köz
ponti üzenete és a reformáció igazi, maradandó jelentősége mindany- 
nyiunk számára . . .

Fordította: 
ifj. Szentpétery Péter

[Az EVT főtitkárának a genfi ökumenikus Központban 1983. október 
19-én tartott előadása (első rész)]
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Örömhír a gyermekeknek
 

Meghívás Isten országába
Mt 22,1—14

I. Az óra előtt

A következő három előkészítőhöz hadd hangozzék el itt az elején 
pár gondolat, mely mindegyikre vonatkozik.

Mielőtt a gyermekeknek szólnánk a meghívásról, értelmezzük ma
gunkra a példázatot! A meghívás közvetítői vagyunk. A  gyermekmunka 
sem más, miiint egy hatalmas meghívás, egy meghívót közvetítő szolgá
lat. Sok függ a szolga viselkedésién, de az eredmény mégis a meghívó 
tartalmának, a textusnak köszönhető. Ebből áll össze a mi feladatunk 
is. a) Kell ismernünk a címzetteket, b) Közel kell kerülnünk hozzájuk.
c) Át kell adnunk az üzenetet pontosan és lelkiismeretesen, egyértelműen.
d) És végül fci kell várnunk a választ, a személyes reagálást.

1. Körültekintés:
Ha valaki használja a Lelkipásztorban megjelent előkészítőiket, az 

valószínűleg ebben a sorrendben tanítja a történeteket, példázatokat. 
Jézus példázatainák általános mondanivalója így is megfogalmazható: 
van lehetőség, de lejlr a lehetőség-idő. Azt hangsúlyozom, hogy „itt a 
lehetőség!” Gyakori hibánk, hogy ez előbbit elnagyolva inkább szólunk 
a negatívumról. Szeretjük a negatív tanulságokat: „Látjátok gyerekek 
milyen rossz vége te tt . ..!” „Kivágattatott!. . .  Elzülllött! Kiszáradt!.. 
Ha ezekre tesszük a hangsúlyt, akkor nemcsak a sorozatunk címét hazud
toljuk meg, hanem igehirdetésünk alapját, az evangéliumot! Tanuljunk 
Jézus példázataiból! Tanuljunk mi tanítók! (Nemcsak az anyagát kap
juk meg tanításunknak a jézusi példázatokban, hanem a módszerét, for
gatókönyvét, vázlatát! Jézus a negatív következményt csupán megjegy
zi, megállapítja, míg mi gyakran moralizálunk vele. Való igaz, hogy nem 
hallgathatjuk él a rossz következményt, de a példázatok éppen azért let
tek, hogy a rossz következmény kikerülését szolgálják, arra késztesse
nek, hogy inkább válasszuk a jót!

2. Meghívás Isten országába
Párhuzamok: A király Isten, a fia. akinek lakomát kíván szerezni, az 

Jézus; a küldöncök a próféták, Izráel története egyes mozzanata az el
utasítás, a bántalmazás, a gyilkosság. A gonosz szőlőmunkások példáza
tában a fiút ás megölik, miikor az maga megy él a meghívottakhoz, 111. 
a munkásakhoz.

Minden kész .. . Jézus előre megy . . .  „hogy helyet készítsek nektek” , 
de még előbb be kell fejeznie munkáját a kereszten: „ . . .  ‘Elvégeztetett!” . 
A hanagvó király nemcsak az utolsó ítéletet jelenti, hanem Isten aktív 
beavatkozását is a történelembe, mint a gondviselés egy formáját! Itt
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következik az egyháztörténet nagy fordulata. A választott nép szemében 
ez volt ia legérthetetlenebb. Kimenni a keresztutakra, a vám-szedőkhöz, 
a bűnösökhöz, át Macedóniába. . .  stb. Ez a fordulat oem egyszeri alka
lom! Azóta is lejátszódik. — Mi ikény-szenítette ki ezt a fordulatot? A 
meghívottak méltatlansága magatartás! Nem arról van szó, hogy mun
kára hívták őket és helyette inkább elmentek lakodalomba, hanem for
dítva, s éz megdöbbentő! Nem természetes ez a viszonyulás, visszás 
és érthetetlen! Nem méltányol és méltatlanná válik. — Arra is keli 
azonban vigyáznunk hogy ne hallgassuk el a másik kényszerítő körül
ményt sem. Szokás belső kényszerről beszélni. Nem a legjobb, de nem 
találok jobbat arra, hogy a király első „kényszere” ez a „belső” volt. 
Istent nem a zsidóság állította „fetakom-plé” elé azzal, hogy nem fogadta 
el a meghívást, s így isten arra kényszerült, hogy a pogáinyok felé for
duljon. Ez csak látszat. A lényeg az, hogy az Isten megelőző, első „belső- 
kényszer”-ét nem közömbösítheti a meghívottak méltatlan viselkedése. 
Nem meríthető ki sem közömbösséggel, sem gyilkosságokkal, sem taga
dással, sem árulással, sem hitetlenséggel, sem ellenszegüléssel! A király 
nem a sértődöttsége miatt, nem heccből, nem „azért is megmutatom” 
alapon hívja a keresztuták népét! iAz „azért is megrnutatam”-nak ugyan
is nincs értelme a példázat szerint sem, mert azokkal, akik nem jöttek 
és gyilkoltak, leszámolt már! — A király meghívó kegyelme állandó — 
„és nincs nála változás, vagy változásnak árnyéka” . — „Ha ló nincs sza
már is jó !” ? Lejjebb adta volna a király? Tisztességes gazdák és keres
kedők helyett útón-állók, csavargók? A  leglényegesebb örömteli üzenet 
erre a kérdésre ugrik be! A meghívó nem tisztességre, emberi becsület
re, nem rátermettségre szólt, hanem a MENNYEGZŐRE. Nem kiérde- 
meltség a kérdés, hanem a meghívóra való pozitív reagálás. A mennyeg- 
ző nem érdemesek gyülekezete, hanem meghívottaké, akik nem érdeme
sek a meghívásra, de engedelmeskedtek. — Némi kéll a (példázatot túl- 
magyaráznom, mert ennyi elég a textus megértéséhez, mégis megkoc
káztatom, hogy utalják iLk 14,22-,re, ahol már az utcáikról való invitálás 
után is marad hely. Sőt ha ide vesszük Jn 14,2-t megerősödik az öröm
hír. Senkinek nem kell kimaradnia helyszűke miatt. A személyes enge
delmesség a kulcs a felkínált hallatlan lehetőségre!

Szép is lenne idáig a példázat, ha mositmár az a csúnya ruhás valaki 
nem zavarná meg a mennyegzői idilt! De megzavarja anélkül, hogy újabb 
külön témát kezdene vele az Úr.

Az örömhír maga az öröm Isten országáról és nem romantikus idill! 
Ezt a mozzanatot mindenképpen úgy értelmezem, hogy még itt is együtt 
van a konkoly és a búza. Isten országa itt van közöttünk! A jelen pedig 
azt az értelmet kapja, hogy Isten megtisztítja és megtisztította a történe
lem folyamán is egyházát a nem teljes odaszáintságtól. Üzenet: nemcsak 
a meghívó tartalmához kell -méltóképp cselekednünk és elmennünk, ha
nem a mennyegzőhöz is méltó kell hogy legyen életvitelünk.

Végül az egész példázatot lehet eszchatológikus értelemben is ma
gyaráznunk. Nem arról van szó, hogy csupán ezt, vagy csupán azt jelenti! 
Mondhatnám, itt három példázat fonódik egybe. A király és fia a példázat 
„materiális alapja” . -Ez hasonlít Krisztus egyházára itt a földön, de egy
úttal az, örök Üdvösségre is! Számukra a legfontosabb a jelen, a ma egy
háza, az Isten országa itt közöttünk. Ezt a középső mondanivalót írja kö
rül az Űr egy földi és egy mennyei példa egybefonódásával. Akiknek 
szólt a példázatban, azok nagyon jól ismerték azt a tanítást az örökké
valóságról, hogy az élet és kárhozat. Jézus arra tanít ezzel a „kellemet
len alakkal”, ezzel a rendbontóval, hogy nemcsak az Isten országa van
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itt közöttünk, hanem a keserves kinnmaradás és kihullás alkalma is! Aki 
az életét nem a szolgálathoz és a mennyegzőhöz méltóan éli, az már itt 
átélheti a borzalmak borzalmát. Ahogyan előrevetíti az engedelmesek 
életére a mennyei mennyegző a fényét már itt a földön, ugyanúgy az 
engedetlenekre a kárhozat nyomasztó árnyéka borul, mint az eleve el- 
zárkózókra. — Az utolsó vers számomra mégis pozitívan jelenti Isten 
országának csodálatos statisztikáját: nincs „teltház miatt” zárva!

3. Ami szenzáció
Kétségtelen, hogy Jézus példázatai a tanítás jobb megértését szol

gálják. (ÍLk 8,10—Mt 13,13—15) A negatív tapasztalat a reagálás és en
gedelmesség kérdése, és nem a megértésé! Emiatt a példázatban mindig 
találunk valami szenzációt.

Itt a szenzáció, az érzékelhető, a lakodalom. Persze fel kell mérni, 
hogy milyen élményeik lehetnek gyermekeinknek ezzel kapcsolatosan. 
Falusi lakodalmak, régi szokások új jelenségekkel, esetleges negatív él
mények? Családok közötti harag, feszültség, a meghívásokkal kapcso
latos sértődések.. .  stb. mind negatívumként játszanak bele a képbe. 
Saját megfigyelésem, de gondolom nemcsak az enyém, hogy falusi 
gyerekek körében egy-egy lakodalom nemcsak alkalmi barátságokat hoz 
létre, hanem alkalmi „ellenségeskedést is” . Úgy értem, hogy a „hét
köznapi barát”, akivel a naponkénti barátság kötött össze, egy-két 
napra megszakad, hiszen nagy a sürgés-forgás a lakodalmas háznál, 
a meghívottak gyerekei is ott vannak, és nem jöhet be az ünneplő tö
megbe a barát, hiszen ő nem hivatalos, nem tartozik a rokonsághoz. 
A barátság pedig még annyira gyermekek között van, hogy a szülők 
a meghívásoknál ezt nem is veszik számításba. A szenzációs dolog a pél
dázatban éppen az, hogy itt mindenki hivatalos! A szenzáció a sok finom 
falat, a nagy ünneplő sereg, a gyönyörű új ruha, a csodálatos ízű sü
temények, a bőség. (Megdöbbentő szenzáció: az otthonmaradás. Az ün
neplés helyett munka, az öröm helyett a megfásultság. Ezekkel a szen
zációkkal kell nemcsak az érdeklődést, hanem az emóciót is lekötni.

II. Az órán

Az óra mozaikszerűen fog összeállni. Ebben a mozaikban egy-egy 
ének, képek, játék, beszélgetés, imádság elbeszélés szerepel.

Az óra elején a Szívemben öröm dalol kezdetű ismert éneket éne
keljük. Az éneklést, ajánlom kis egyszerű hangszerekkel kísérni. Fa- 
dob, csengők egyszerűen beszerezhetők. A mai órán különösen is szűk 
ség lesz járuk. Az éneket énekelve igyekszem örömteli hangulatot kel
teni. Az első vers eléneklése után így szólok: Gyerekek, ma mindnyája
tokat meg akarlak hívni egy kis örömre! Mi is az öröm, találgatjuk. 
Minek örülünk? Kaptunk-e már olyan meghívót, mely örömre szólt? 
Milyen meghívók vannak? Meghívó szülői értekezletre, sportrendez
vényre, szeretetvendégségre, társadalmi munkára, sőt talán valaki ki
böki, hogy van behívó-meghívó is a katonasághoz. Van esküvői meg
hívó is. (Én most örömre hívlak benneteket az ének második versével. 
Az énekvers után beszélgetünk az esküvői meghívó-szokásokról. Falun 
látványos dolog a meghívás. Mi a különleges a meghívásban? Előke
rülnek a rigmusok, talán valamelyik gyermek tud is egyet. No én is 
megpróbálok egy meghívót megfogalmazni, majd ítéljétek meg, jó-e! —
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No mi volnánk a vőfélyek, eljöttünk, hogy meghívjuk magukat a Pista 
esküvőjére. Egyszer már egyenek maguk is nálunk, és ne híreszteljék a 
faluban, hogy magukat meg se hívtuk. No aztán gyüjjenek, mert baj 
lesz! — Megvitatjuk a furcsa meghívást. — És ehhez mit szóltok: — 
felolvasok egy előre leírt és lerajzolt meghívót: „Tájékoztatásul kö
zöljük, hogy a Pista és a Mari egybekelnek! Ha részt akarnak venni 
a lakodalmon, azt postafordultával közöljék, mert különben nem tud
juk magukat asztalhoz ültetni! Tudják, nem akarunk fölöslegesen főz
ni! — Ezek után összeállítunk egy szerintünk helyes meghívót, kija
vítva a fontos fogalmakat; párhuzamba állítva a rosszakkal, a helyte
lenekkel a megfelelőket, az odaillőket. Az örömre való meghíváshoz 
nemcsak szép szavak kellenek, nemcsak udvariasság, hanem belső sze
retet.

Mindenkit meghívnál? Legyen ez a második kérdéscsoport. Csak 
rokonokat, akikkel nem vagyunk haragban, a barátaimat. Újságból ki
vágott képeket nézegetünk, melyet előző órán mint feladatot kaptak 
meg, hogy különböző, szimpatikus és visszataszító emberek képét vág
ják ki. Ha tehetnéd ezek közül kiket hívnál meg. — Beszélgetünk róla, 
s én elmondom a textust. Az olyan királyról szól, aki sokakat meghí
vott. Sokan nem jöttek el. Elképzelhető, hogy nem megyünk el egy kel
lemes meghívásra? — Belemélyedünk a példázatba, miért nem mentek
el a meghívottak, mi volt a kifogásuk. Beszélgetünk olyan lelki álla
potunkról is, amikor dacból, vagy haragból nem akartunk eleget tenni 
egy-egy baráti meghívásnak, mely kizökkenthetett volna bezárkózott- 
ságunkból.

Végül is mit jelent az, hogy az utakról és a kereszteződésekről 
hívják be az embereket — beszélgetünk a keleti szokásokról. Mit csi
nálnak egy mennyegzőn? Esznek, isznak, mulatnak, énekelnek! No ha 
itt nincs is megterített asztal, de énekelni azt tudunk! Elő a csörgőkkel, 
dobokkal! Mindenki örömmel énekeljen! Még annyit, hogy én átalaku
lok házigazdává, aki most kimegyek, de visszajövök és megnézem ki 
az, aki nem idevaló! — Az való a mennyegzőre, aki ott nem szomorú 
és kényszeredett arccal ül, hanem énekel, vidám és csillog az örömtől. 
Most mindenki eldöntheti, hogy erre az örömteli mennyegzőre való-e! 
Kezdjetek énekelni: Szívemben öröm da lo l... Közben a behozott tük
röt váratlanul egyik-másik gyermek arca elé tartom. . .  — Nagy a de
rültség, leáll az éneklés — Kérdés: volt-e valaki, aki nem az örömöt 
látta a saját arcán, miközben az örömről énekelt? Beszélgetünk még a 
Jézus korabeli keleti szokásokról, a fehér ruháról, és az örömről, mint 
„öltözetről” . Az aranymondásnak megtanult utolsó verset alkalmazzuk 
az egész példázatra, és játékunkra.

Radikális elszántság 
Lk 16,1—8

1. A textus: A hamis sáfár példázatánál a kilencedik versben Jézus 
felszólít minket, illetve a tanítványait, hogy keressenek maguknak ba
rátokat a hamis mammonból. A 9. vers a példázat jézusi magyarázata.

2. A szenzáció, amit érzékletesen, szemléletesen a gyermekek elé 
lehet vinni: a sáfár. Lehet, hogy a szó ismeretlen lesz. Meg kell ma
gyarázni. A sáfár kap valamit, mi nem az övé. Értéket bíznak rá. 
Keressünk értékeket! Mi az érték? Beszélgessünk olyan értékekről me
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lyek személyesen érintenek minket. Érték-e az egészség? Érték-e a 
tehetség?

A sáfár hűtlen. Hogyan vállhatunk életünk értékei felett hűtle
nekké. Aki ez értéken hű, az nem elrejti, nemcsak megőrzi, hanem 
„értékesíti” értékeit. Egy gyermekkori barátomnak gazdag szülei ér
tékes, drága hangszert vásároltak, de nem játszhatott rajta, hiszen 
— ahogy mondták — ilyen nagy értéket csak elronthatna a gyermek! 
Érték maradt-e az érték? Hűtlenség az érték elrejtése. Hűtlenség a 
ránkbízott tehetségek, adottságok, egészség elhanyagolása, eltékozlása. 
A DIASZKORPIDZÖ szétszórást értékesnek tartott vagyon széjjelha- 
gyását, nyáj szétkergetését, szélnekeresztését jelenti. Nem sikkasztás, 
hanem gondatlanság!

Nem nehéz ennek magyarázata, hiszen a fogyasztói társadalomban, 
jólétben élő gyermekeknél nagyon gyakran találkozunk a meg nem 
becsülés, a széjjelhagyás, a pazarlás jelenségével. A beszélgetés során 
egészen kitágíthatjuk a kört a nagy világ-tékozlásokig, a jólét és a 
szegénység egymásmellettiségéig és az esztelen fegyverkezési hajszáig.

A sáfár őszintesége vitathatatlan, mikor felméri helyzetét. „Kapálni 
nem tudok, koldulni szégyellek.” Őszintén felméri helyzetét, állását el 
kell hagynia. Sokmindent eltékozlott, veszni hagyott, de ez a megrázó, 
egzisztenciáját teljesen lesújtó ítélet, változásra késztette! Persze a 
módszereiben se maradt a régi, a csaló, az eltékozló, hiszan most radi
kálisabban és nyíltabban kezdte el ura vagyonát „szétszórni” mint 
valaha! De mégis hatalmas változás történt. Ha az ura vagyona iránt 
maradt is a régi, de hirtelen elkezdte ÉRTÉKELNI a saját sorsát. És a 
tékozlást, amit eddig a maga kárára és vesztére űzött, most a maga 
érdekében folytatja, hogy mentse ami menthető. Ezt a változást, ezt a 
belső „megtérést” nemcsak mi vesszük észre beleerőltetve ebbe a nega
tív esetbe valami kis jót, hanem maga a megkárosított gazda is, aki bár 
fejcsóválva, de megdicséri a sáfárt leleményességéért! — Szó sincs róla, 
hogy a cél mégis szentesíti az eszközt. Jézus határozottan negatív pél
dázatot mond el azért, hogy annál inkább rávilágítson a világosság 
fiai tehetetlenségére. Nem az kell, hogy a tanítvány valami elérhetet
len tökéletességre törekedjen! Az lenne az igazi eszesség, hogy felis
merje saját helyzetét és kihasználná a kozmikusméretű tékozlást, az 
Istenfiú-tékozlást, a bűnbocsánat pazarlását, a golgotái Isten-megvesz
tegetést. Ilyen fölfogásban azt gondolom egyensúlyban maradnak a ne
gatív tartalmú példázat veszélyei és a moralizáló, szalonkeresztyénség 
végletei között.

Az óra: Énekek lehetnek: Ím jászlad mellett térdelek első ver
se. (161) Nagyon jó a 450-es énekünk: Gyorsan folyó időm et... Az ének 
után mindjárt a „mélyvízbe ugranék” . A bevezető ima után igeolvasás. 
A mottószerűen, kiragadott vers: A világ fiai eszesebbek a maguk 
nemében a világosság fiainál! Anélkül, hogy értenénk a példázatot, be
szélgessünk a gyakori megállapításról: Bezzeg a rosszra van eszed 
fiam!” — Megdöbbentő ez a mindennapi életben, a kriminalisztikában, 
a háborús technikában.

Ezután következzék a sáfárság intézményéről való beszéd, önval
lomások következnek; Miben érzed magadat sáfárnak? Majd: Miben 
érzed magadat hamis sáfárnak? Megkockáztatom a kérdést a külön
böző tehetségek, tálentumok felsorolása után: Mi lenne, ha elvesztenéd 
mondjuk a kezedet, amelyikkel olyan ügyesen tudtál furulyázni, vagy 
gitározni, de mégis sokszor lusta voltál gyakorolni? Mi lenne, ha elvesz-
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tenéd a hallásodat, ha megbetegednél és nem sportolhatnál. Van-e 
olyan tehetség, érték, amit nem veszélyeztet az elvesztés? Nincs! Igaza 
van a 450-es éneknek, de minden lehetőség, érték elvétethetik tőlünk, 
de Van örök kincsünk. (286) Imádság után ezzel az énekkel fejezzük 
be alkalmunkat.

Időben Istenhez térni 
Lk 16,19—31

1. Exegézis — meditáció
Lukács evangéliuma bizonyságot tesz arról, hogy nagyon fontos a 

név. Lásd Lk 10, 20-at! Ebbe a példázatba nem került bele a gazdag 
neve. Ő csak maradt „a gazdag” . Hallatlan ellentmondás! Már ez a kis 
különbségtétel is jelzi a példázat lényegét. Főleg, ha Lázár nevét úgy 
értjük, mint akinek az „Űr az ereje” — és nem a gazdagsága, vagy 
földi hatalma.

Már itt kell felfigyelnünk a fordított párhuzamra, mely a névte
lenség gazdag asztala és a Lázári küszöb között van. Gusztustalan is 
lehetett a fekélyes Lázár jelenléte a gazdag lakomáján. Az új fordítá
sunk azt mondja „a gazdag előtt” . „Pros tón pülóna” — ha kifejezésnek 
is értjük és fordítjuk, megengedhető, hogy a példázat szemléletessége 
kedvéért mégis az ajtó, a küszöb képe legyen előttünk, már csak azért 
is, mert szószer int ajtóról, bejáratról van szó, átvitt értelemben meg 
nemcsak arról, hogy előtte volt és mint már említettük, gusztustalan a 
lakomához, hanem egyúttal útban is volt.

A gazdag morzsapotyogtató nagyvonalúsága a lábalatt levő koldus 
észre nem vételében csúcsosodik ki.

Megfordul a párhuzam: Lázárt felviszik az angyalok, míg a gazda
got „csak” eltemétik. — Vigyáznunk kell az olyan magyarázatra, mely 
most elkezdi szapulni a gazdagságot és élteti a puritánságot! A gazdag 
nem a gazdagsága miatt kárhozik el. Igaz, hogy Jézus élesen bírálja 
azokat, akik a régi zsidó felfogás szerint Isten ajándékának tudva a 
gazdagságot, Isten büntetésének fogták fel következésképpen a sze
génységet! A Gazdag bűne a FIGYELMETLENSÉG és nem a gazdag
sága. A gazdag bűne az, hogy nemcsak Lázárt nem vette észre, hanem 
gazdagsága célját sem. Nem vette észre gazdagsága valóságos értékét. 
Nem használta fel annak érdekében, hogy „nevet szerezzen magának 
a mennyben” . Nagyvonalúan élvezte a gazdag asztalt és a névtelen 
szegénységet. Ha így gondoljuk végig a példázatot, akkor nem is olyan 
zavaró, sőt mellékessé válik a pokol, a kárhozat képi megjelenítése, 
mert inkább felfigyelünk arra a totális változásra, ami a gazdag eddigi 
viszonyulásában végbement! Érdekes, hogy most a távolból is észre
veszi Lázárt, sőt a nevét is tudja. Még hirtelen arra is van nagyszerű 
meglátása, hogy ki lehetne használni Lázárt. Ábrahám szavai arra f i
gyelmeztetnek, amit minden épelméjű ember kell hogy tudjon, hogy 
a szakadékon ott kell átmenni, vagy hidat építeni, ahol lehetőleg még 
nem olyan nagy a távolság a két part között. A gazdag nem épített 
hidat a kis árkocskán, s most Lázárral a lehetetlenség szakadékét akar
ja átugortatni. Vagyis nem arról van szó, hogy az „elvett javak” foly
tatása a pokol, hanem az, hogy a gazdag lényegében célba ért, hiszen 
nem is törekedett többre, mint amire jutott. Egyébként ez kedvenc 
gondolatként jön elő Lukácsnál több helyen is: „Bizony mondom nék- 
tek, elvették jutalmukat” !.
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Megható a gazdag „megtérése”, hiszen a végén már önzetlenül 
nem a maga szenvedése és annak enyhítése érdekli, hanem már a test
véreire gondol, akikre nem gondolt amíg élt! Ábrahám válaszában az 
Úr legnagyobb prófétai üzenetét láthatjuk: Nem hisznek annak sem, 
aki a halottak közül támad fel. Így van! Mi sem annak hiszünk, hogy 
a szemünk láttára támadt fel valaki a halálból, mert akkor elkezde
nének lázasan kutatni, hogy hogyan és miért, és megpróbálnánk „tu
dományos magyarázatot” találni. Sokkal „látványosabb” és feltűnőbb 
az, hogy Jézus széttörte a válaszfalakat, hidat épített életünk szakadé- 
kai felett. Egész élete, az evangélium arra ösztönöz, hogy mi is híd
építők legyünk! Hídépítők, még idejében, míg áthidalható a szakadék!

2. Alkalmazási lehetőségek:
Szerencsések vagyunk ezzel a példázattal, hiszen számtalan lehe

tőség van arra, hogy a kép egyes mozzanatát a valóságban átéljük és 
alkalmazzuk. Például az, hogy nem veszi észre a társaság nagyobb 
része a teremben a földre esett ceruzát, eldobott énekeskönyvet. Kér
déscsoport: amit nem veszünk észre. Ami hidegen hagy, amire lusták 
vagyunk. A beszélgetésben egészen el kell jutnunk odáig, hogy nem 
vesszük észre és természetesnek tartjuk szüléink gondoskodását. Nem 
értékeljük egészségünket és a múlt órán tárgyalt tehetségeinket. Akkor 
mikor egészségesek vagyunk, koldusként bánunk a lehetőségeinkkel éle
tünk küszöbén botladozva bennük, de mennyire élnénk vele, ha éppen 
megbetegszünk. Mennyire drágább az ami elveszett, ami addig érték
telen volt. A kérdések másik része foglalkozhat a világ nagy kérdései
vel, az éhezés és a jóléti társadalmak viszonyáról. Vannak szakadékok 
közted és testvéreid, osztálytársaid között? Építsünk hidat a szaka
dékok fölé. — Mi a következménye annak, ha nem vesszük észre a 
szakadékot? Mi a következménye annak, ha nem méltatunk figyelemre 
a közlekedésben egy stopp-táblát? Lázár stopptábla volt a gazdag élet- 
útján, de ő elsőbbségadás és megállás nélkül tovább hajtott a maga 
kárára. Nekem van szükségem a stopp-táblákra és nem a stopptáblák- 
nak énrám! — Ilyen gondolatokkal zárulna a beszélgetés. Éneknek 
ajánlanám az 566-os éneket.

Győri János Sámuel

* Gondoljuk végig, hogy Krisztus feltámadásának sincs szemtanúja! 
Isten idejében kér bennünket, hogy ne hallatlan látványosságot 
kívánjunk látni, hanem a mellettünk levő hídépítési lehetőségeket 
észrevenni!
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Az igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP

Kol 4,2—4

A kollektív felelősség nemcsak a cselekvésnél érezteti hatását, 
érvényessége akkor is fennáll, amikor a gyülekezet imádkozó élete ke
rül a levél homlokterébe. „Legyetek éberek, legyetek kitartók” mondja 
az apostol, s ezzel érzékelteti: az egyéni imádság minden fontossága 
mellett sem szoríthatja ki a gyülekezet kollektív tusakodását olyan 
ügyekért, amely az egész közösséget érinti.

A gondolatmenet két fő iránya a hálaadás és a könyörgés, ugyan
akkor mindkettőtől elválaszthatatlan az állhatatosság és az éberség. Pál 
apostolnál ismételten azt látjuk, hogy még a kérő imádság sem képzel
hető el hálaadás nélkül (vö. Fil 4,6) ami pedig magát a hálaadást illeti, 
ez nála alapmagatartás. A kolossébeli gyülekezethez írott levélben sem 
valamiféle függelék: végigkíséri és meghatározza az egész levelet. 1,3 
1,5 1,12 2,6 3,17 stb.).

Amikor számbavesszük, felmérjük mindazt ami előttünk van, ami 
ránk vár, akkor nem feledkezhetünk meg egy pillanatra sem arról, 
amit Isten már elvégzett. Bizonyos mértékig természetes, hogy az em
bert jobban izgatja, foglalkoztatja a cél, amelyet el szeretne érni, a 
feladat, amelyet meg szeretne valósítani, az eredmény, amelyre el sze
retne-jutni. De úgy elérni, megvalósítani, eljutni, hogy közben teljesen 
megfeledkezünk az eddig megtett útról, s arról, akivel ezt az utat meg
tehettük, nemcsak hálátlanság, de felelőtlenség is. Mai életem értékel
hetetlen és érthetetlen anélkül az út nélkül, amelyen Isten eddig vi
gyázott, vezetett és irányított, de ugyanez vonatkozik egész egyházunk 
életére is. A szolgálatnak azok a perspektívái, melyek között tevékeny
ségünket ma kifejthetjük, értékelhetetlenek, érthetetlenek a diakónia 
teológia „fejlődés-történetének” ismerete nélkül, érthetetlenek anélkül 
az út nélkül, amelyen Isten egyházunkat eddig vigyázta, vezette és irá
nyította. Ezért a hálaadás ma sem valamiféle függelék, szavaink, imád
ságaink végére odabiggyesztett zárószó, hanem alapmagatartás, mindent 
meghatározó alapmagatartás.

A hálaadás után következik a kérés. Ezen a ponton Pál apostolnál 
két dolgot soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Aki most másokat 
kér az eddig másoknak kért és másokért kért. Olyan emberért fog 
imádkozni a gyülekezet, aki szüntelenül imádkozik a gyülekezetért (1,3). 
A kapscolat sohasem egyoldalú, mindig kölcsönös, az imádságos kap
csolat, az imádságos közösség is.

Másrészt látnunk kell: miközben Pál önmagának és önmagáért kér 
voltaképpen akkor is az evangélium ügyét helyezi előtérbe. Még a bör
tönben sem az őt bezáró ajtók miatt van gondban, elsőrenden nem azok 
kötik le a figyelmét az energiáját, még itt is azt kéri, hogy Isten nyis
son ajtót — nem a fogolynak —, hanem az igének. Nem a maga ügyét, 
sorsát akarja szívükre helyezni, hanem az igehirdetését.
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A megújuló imádságos életért
Lépéshátrányban. A  mai ember, a mai keresztyén ember is sok 

tekintetben lépéshátrányban van a kolossébeli gyülekezet tagjaival 
szemben. Itt nem elméleti vita zajlik le előttünk arról, hogy szükség 
van e az imádságra avagy nincs jelentősége az ember életében. A mai 
ember sokszor nem ott akad el, hogy imádkozzunk e többet, állhatato- 
sabban, éberebben, imádkozzunk-e másokért is, hanem ott, hogy imád
kozzunk-e egyáltalán?

Nem tétlenség-e, nem üresjárat-e az imádságra szánt idő, energia. 
Továbbmenve: nem vagyunk-e vétkesek inni imagunk is,, amikor egyol
dalúan hangsúlyozzuk a szó és cselekvés, az igehirdetés és életfolytatás 
fontosságát, meg,feledkezve a háttérről, az imádságról. Ariról az alapról 
amely mindezt hordozza, mely nélkül az egész elképzelhetetlen lenne. 
A gyülekezet számára, az apostol számára az imádság természetes do
log: Jézus maga is kitartó imádkozó volt, ilyen vélt az ősegyhéz ilyenek 
az apostolok is.

Ezek az emberek valóban tudták: az imádság az eleven, a megújult 
keresztyén életnek a motorja. Az egyház csák akkor lehet hitvalló, tanító 
egyház, éneklő és szolgáló egyház, ha ugyanakkor és mindenkor imád
kozó egyház is.

Az imádság gyümölcsei nem látszanak azonnal. (Ha beverek egy szö
get az ótt van, ha kitakarítok egy lakást az tiszta, ha elkészítek egy tár
gyat az használható. Ilyen értélemben az imádság egészen más! Az imád
ság gyümölcsei neim látszanak azonnal. Ez iaz egyik oka annak, hogy 
az emberek az imádságban elfáradnák, elerőtlenednék, sőt elalszanak.

Ilyen helyzetben hiábavalónak tűnik a biztatás! Nem biztatni, de 
nem is korholni kell, hanem segítem.

Ha most Pál apostol személyére, helyzetére koncentrálunk, akkor 
azt kell mondanunk, nemcsak az adott helyzetre mézve, de általános ta
pasztalat alapján is, hogy sokszor éppen olyanoktól kapjuk a segítséget, 
akik rosszabb helyzetben vannak, mint mi magunk. Pál apostol példája 
azit mutatja, hogy a körülmények szorításában nemcsak csődöt mondani 
lehet, de lehet megállni is, sőt másokon segíteni is. A holtpontról úgy 
juthatunk ki, ha

1. Állhatatosak vagyunk!
Nincs a mi hangulatunkra, belátásunkra, tetszésünkre bízva Isten 

ott lés akikor hárítja el az akadályt, ahol és amikor ő akarja, de azt kí
vánja, 'hogy imd mint gyermekei kérjük ezt tőle.
2. Ha éberek vagyunk.

Mi 26,41 gyakori kísértése ma is az imádkozó embernek. Az éberség 
tájékozottságot is jelent, informáltságot feltételez: tudom, hogy hol, mi
kor, kinél milyen problémák vannak és ezért tudom miért kell ébernek 
lennem, máért ikedl imádkoznom. Az imádság a lélek és a szellem maxi
mális ébersége, mivel az imádság a lélek 'teljes megnyílása Isten előtt és 
Isten felé.
3. Az éber imádság egyben hálaadás is.

Nem érvelhetünk azzal, hogy bizony könnyű volt nekik hálát adni, 
lennének csak a mi helyzetünkben, élnének csák a mi világunkban! Nem 
valószínű, hogy abban az időben több lett volna az eredmény és kevesebb 
a probléma, vagy éppenséggel a kudarc .mint ma. Ennek ellenére azt lát
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juk, hogy a hálaadás az egész levél egyik alapgondolata. A hálaadó 
imádság az Isten eddigi hűségére és gondviselésére válaszoló hitnek a 
szava.

4. A másokért mondott imádság.
Az imádkozó is hajlamos arra, hogy imádságaiban önmaga körül 

forogjon és elfeledkezzék a körülötte levő világról annak ínségeiről és 
öröméiről, elfeledkezzék a körülötte élő embereikről, a gyülekezetről, az 
egyháziról melyben él, melynek ő is tagja, része. Pedig az imádság nem
csak Isten felé nyit ablákot. hanem az emberek, a világ felé is. Nem 
nyílhatok meg Isten 'számára úgy, hogy közben zárva maradók a világ- 
távlatú, világméretű igazság és szeretet előtt.

Egy sajátos természetű titokról beszél az apostol. A titkot a mi vi
lágunkban általában úgy kezelik, hogy minél kevesebben jussanak hoz
zá. Legjobb -esetben néhány beavatott emberinek az ügye. Itt azonban egy 
teljesen más természetű titokról van szó. A  cél nem a tiitokbantartás, 
hanem a megismertetés, a nyilvánosságra hozás, a közzététel. Ugyanak
kor Pál apostol nem tudja ezt a titkot megnyitni, minden egyes bizony
ságtételnél arra van ráutalva, hogy Isiten maga nyisson ajtót emberek 
szívében, emberek életében a (Krisztus titka előtt. Ezt az ajtót nem lehet 
feltörni erőszakkal, ez az ajtó nem nyílik meg varázsszóra sem, csak 
magától nyílik meg, pontosabban Istenitől, ha ezt tőle kérjük, ha imád
kozunk érte. (Ezért kéri á gyülekezetét: Imádkozzatok egyúttal értem is, 
hogy Isten nyissa meg számunkra az ige ajtaját. A szolgálat a feladat 
nagysága abban van hogy’ nekik is, nekünk is titkot kell mondanunk 
Ezt úgy mondani, hogy meg is értsék és el is fogadják, ez az imádság 
meghallgatásának a csodája.

Krámer György

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

lTs 1,2—10

A távozó és visszatérő Ürra néző gyülekezet
Értelmezés

Pál apostolra jellemző 'levélkezdet: él a captatio bemavolentiae mű
fajával, de nem (üres retorikáként,' hanem tartalommal megtöltve. Nem 
akarja vesztegetni az időt, amúgy sem szereti a hosszas nekifutásokat: 
hamar rátér a lényegre. Az pedig ez esetben így foglalható össze: példa
szerű keresztyén élet és Krisztus visszajövetelének várása. Az a puszta 
tény, hogy e kettő szerkezetileg .is elválaszthatatlanul jelentkezik, cáfolja 
az etika és az eiszhatológia — olykor ma is jelentkező — szembeállításá
nak jogosságát! A thesszaloniki gyülekezet azt a tartását, amellyel „pél
da lett mindenki számára” (7. v.) abból a reménységből merítette, amely- 
lyél „várják a mennyből Jézust (10. v.).

A  retorikailag is szépen felépített levélkezdiésben Pál apostol felvil
lantja a hit, a reménység és a szeretet hármasát, mégpedig úgy, hogy a 
fogalmaikat az összetételekkel egészen gyakorlativá teszi: „hitből eredő 
munka” , „szeretetből jövő fáradozás” , „a Krisztus felőli remiénység áll
hatatossága” . Éppen ebben rejlik a thesszalonilkiek erőssége: nem egy
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szerűen gyönyörködtek a hallott eszmék szépségében, hanem a gyakor
latban valósították meg azokat. E hármas fogalom a levél során majd 
még visszatér: i5,8-foan arra biztat Páll, hogy „vegyék magokra a hit és 
a szeretet páncélját, és sisakként az üdvösség reménységét” . (E fogalom- 
hármas jellegzetes előfordulása helyei még: lKor 13,13; Ef 1,15—18; Rm 
12,6—12; Kai 1,4—5.)

A Jézus várására való utalással zárul perikópiánk: bizonyára. ezért 
hangzik' fel éppen mennybemenetel (ünnepén. Krisztus visszatérésének 
kérdése a két thesszalonikai levélben az úgyis gyakori téma. Ha Jézus 
mennybemenetéléről az ő visszatérésének várása nélkül beszélünk, ak
kor hitünk egyik tartópillérét robbantjuk fél. (Mennybemenetele óta ak
kor szánnivalóan elhagyatottak lennénk. Ezért búcsúzott így Jézus: „nem 
hagylak titeket árván, eljövök hozzátok” (Jn 14,18). Levelünkben is több
ször visszatér ez a 10. versben megszólaltatott motívum: „maga az Űr 
fog alászállni a mennyből” (4,16), „az Űr napja úgy jön el, mint éjjel 'a 
tolvaj” (5,2). Figyelemre méltó ez utóbbi egybehangzása Jézus saját sza
vaival 'Dk 12,39-ben.

„Evangéliumunk nemcsak szóval jutott el hozzátok, hanem erővel, 
Szieintlélekkel .és 'teljes- bizonyossággal is” (5. v .); „a Szentlélek örömével 
fogadtátok be 'az igét” (6. v.) — ezek az idézeteik arra emlékeztetnek, 
hogy mlennybemenetélével Jézus teret nyitott a Szentiéleknek. Isten 
Krisztus testi, fizikai jelenléte után keikében van (együtt velünk. Ünne
pünk így lesz Pünkösd „előszobája” .

Hídverés
Az igehirdetésre készülve át kell gondolnunk az ünnep jellegét: mit 

jelent híveink és magunk számára ez a nap? Hol az a híd, amely át
íveli a mennybemenetel ténye és annak mai emlékünnepe közötti mérhe
tetlen távolságot? Több nehézséggel is szátaotaunik kell: formailag a hét
köznap tényével, ami nemcsak azzal jár, hogy a ddigozók nehezebben 
jutnak el a templomiba, (de azzal is, hogy az. emberek tudatában aligha 
jelentkezik igazi ünnepként ez a nap. Szép igehirdetői feladat az ünnep 
fényének visszaadása. Itt viszont egy immár komolyabb, tartalmi nehéz
ség adódik. (Azokra a tájképekre gondolok, amelyben a mennybemene
tel híveink jó részének a tudatában él. Még mindig él a naiv-primitív 
elgondolás a felhőkbe emelkedő, lebegő Jézusról — sok oltárkép véste 
be ezt még mélyebben —, amely hátterében a háromemeletes világkép 
húzódik. Tapasztalatom szerint ennek ellenhatásaként az emberek több
sége egyszerűen nem tud mit kezdeni a mennybemenetellel: zavartan 
vagy fölényesen inkább elutasítják azt. Hiba lenne ugyanakkor azt gon
dolná, hogy az így keletkezett 'űrt „modern” tudományos magyarázatok
kal, Einstein, Teilhard de Chairdiin-citátumiokkal kellene foetöltenünk. 
Ehelyett azt hangsúlyozhatjuk; hogy Jézus az ember számára ettől fogva 
már nem érzékszervein keresztül hozzáférhető, Ö kilépett a mi három- 
dimenziós világunkból, ezért megismerése tisztán a hit területe lesz.

Az alábbiakban arra a kettős kérdésre keresünk választ, hogy mit 
jelentett a mennybemenetel Jézus szóméra, s mit a mi számiunkra.

Jézus száméra a mennybemenetel beteljesülés volt: a kereszten és 
-a feltámadásban megvalósított műnek a beteljesülése. Mint pecsét az 
okmányán. Küldetését teljesítve Istenhez jut vissza, aminek következté
ben új viszonyba ikerül a világgal. Érdemes a Credo megfogalmazását 
figyelnünk: „felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyá
nak jobbján. . Már nem a törékeny ember, mindenki szolgája ő, el-
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lenlkezőleg: betölti a mindenséget, ezért a mindenség ura. Mennybeme
netele így mintegy első fázisa dicsőséges és ítélő visiszajövetelének: 
„ . . .  ahonnan öljön ítélni élőket és holtaikat” .

Számunkra éppein ezért a 'mennybemenetel a paruzia felől érthető 
meg, nem a Távozó után mézünk, hanem az Érkezőt várjuk. Ezért figyel
mezteti így a két fehér ruhás férfi az légre meredő tanítványokat: „Gali- 
Leai férfiak, miért álltok itt az égre mézve? (Ez a Jézus, aki felvitetett 
tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttáitok őt felmiemná a menny
be (Csel 1,11). Már távozásakor az érkezését várjuk! így ‘legyen menny- 
bemenetel ünnepe a mii életünkben a „mennybőljövetel” fölrázó ese
ménye !

Távozása előtti legutolsó szavaival Jézus a Szentlélek közeli kitöl
tését ígéri (Csel 1,5.8) ezért érhet célhoz a Pál által a thesszalonikieknek 
hirdetett evangélium „nemcsak szóval, hanem erővel, Szemtlélekkel és 
teljes bizonyossággal is” . Csak a Szentlélek erejével találhat szíven és 
változtathat meg embereket a mii igehirdetésünk is, s csak a Szentlélek 
tartja ma is az egyházat. Jézus testi távozásával ugyanis — Pál meta
forája szerint — az egyház veszi át „Krisztus teste” szerepét. (Legjelen
tősebb helyek: Kol 1,24, ffi. az lKor és az Ef levélben többször is.) Ezzel 
a háttérrel tesz egészen nyilvánvalóvá, hogy az apostol hálaadása a 
thesszalomikiek hitéért, sőt magáért a gyülekezetért mem formalitás, ha
nem abból a boldog felismerésből fakad, hogy Jézus ügye az ő mennybe
menetele után is folytatódik.

Mennybemenetel ünnepének legnagyobb jelentősége a mi számunkra 
az lehet, hogy Jézus mintegy megnyitotta számiunkra a mennyet. (Ugyan
úgy, ahogy feltámadása az élső zsenge volt.) „Elmegyek, hogy helyet 
készítsek nékitek” (Jn 14,1)! Ezáltal lesz Jézus eseménye a mi esemé
nyünk is, hiszén az értünk, emberekért történt. így imádfcozzuk énekes- 
könyvünk szép megfogalmazásában: „Jézus nevében fordulunk hozzád, 
mart áltála megnyitottad ellőttünk az 'eget, .és 'bezártad mögöttünk a po
kol kapuját” (736. o.).
Egy lehetséges igehirdetés vázlata

A TV-híradóból jól ismert kép: valakit búcsúztatnak. Politikai kül
döttséget a Keleti pályaudvarról, futballcsapatot Ferihegyről, űrhajóso
kat Csillagvárosból. Még el sem indultak, de máris kifejezésre jut az 
óhaj: bárcsak már itt lennének újra! Mert abban reménykedünk, hogy 
visszatérésük változást fog hozni: tárgyalási eredményeket, győzelmet, 
kutatási sikereket. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, most el kell bocsá
tanunk őket. Akit szeretünk, azt visszavárjuk. Mert hiányzik. S egy- 
egy ilyen búcsúztatáskor minden szempár a távozóra szegeződik.

Így történt ez Jézus mennybemenetelekor is. A tanítványok sajog
va érezték Jézus hiányát, nem is értették egészen, hová tűnt. Riadtan 
kémlelték az eget. De angyalok figyelmeztették őket: Galileai férfiak, 
miért álltok itt az égre bámulva? Aki most elment, az vissza is fog 
jönni! Mintha ezt mondták volna: ne a Távozó után küldjétek pár bús 
pillantást, hanem az Érkezőt várjátok csillogó szemmel! Ne az eget 
nézzétek, ott csak a vastag felhők vannak, az nem a menny! Szemete
ket ne a repkedő madarak világára függesszétek, az sem a menny! Ne 
a csillagokat nézzétek ábrándozva, az sem a menny! Ezek helyett az 
élő Jézusra nézzetek, belső látással, ő nyitja meg előttetek a mennyek 
országát, és zárja be mögöttetek a pokol kapuját. Az Ürra nézzetek!

Agendánk meghatározása a mai ünnepre: „Az Úrra néző gyüleke
zet”. Igénkben Pál apostol hálát ad azért, hogy a thesszalonikieket
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ilyennek, az Orra néző gyülekezetnek ismeri. Hitüknek híre van, áll
hatatosságuk sokaknak szolgál példaként. A visszatérő urat a becsüle
tes munkavégzés készenlétével várják. Ez a reménységük a jövő em
bereivé teszi őket. Az apostolok által hirdetett ige nemcsak szóval 
jutott el hozzájuk, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyosság
gal is.

Az Úrra néző gyülekezetei így a jövő emberei, ill. az erő, a Szentlé
lek és a teljes bizonyosság emberei alkotják.

1. A jövő emberei

Gyakran éri a keresztyéneket az anakronizmus vádja: a múltban 
élnek. Vagy egyszerűen ott feledkeztek, vagy úgy menekültek oda visz- 
sza. Mitagadás, gyakran okot is adunk erre a vádra. Akkor, amikor 
hitünk csak a múlthoz köt, Jézus egykori történetéhez, s nem merjük 
elgondolni azt, hogy ő nemcsak egykor beszélt, hanem ma is és holnap 
is megszólalhat. A múltban élünk akkor is, ha az egykori népegyházi 
jelenségeken, a kötelességből megtöltött templomokon nosztalgiázunk, 
ahelyett, hogy gyermekeinket és unokáinkat még ma elhoznánk az is
tentiszteletre. A múltban élünk, ha elveszítjük azt a reménységet, hogy 
Krisztus nem hagyott faképnél minket, hanem éppen azért ment el, 
hogy helyet készítsen nekünk s egyszer a történelem egy pontján visz- 
sza fog jönni.

Múltban élésünk máskor abban jelentkezik, hogy fáziskésésben va
gyunk a világhoz képest; ezt felismerve talán ijedten próbálunk al
kalmazkodni, hogy meg ne szóljanak maradiságunkért. De nem ilyen 
ügyetlen korrekciókra van szükség, hiszen ekkor csak úgy igazodunk a 
világhoz, ahogy a hosszú uszály követi a menyasszonyt. Az egyház eb
ben az esetben csak a slepp mókás szerepét tölti be. Ehelyett a vilá
gító fáklya szerepét kellene vállalnunk: „ti vagytok a világ világossá
ga” ! Ne csapjuk hát be magunkat azzal, hogy már annak is örülünk, 
ha igazodni tudunk „a kor szavához” , hanem merjünk újat hozni a vi
lágba, vállalva a jövőformálás felelősségteljes szolgálatát! Ma is mesz- 
szemenően érvényes Hromádka professzor figyelmeztetése: „A világ 
meg tud lenni olyan egyház nélkül, amely hozzá idomult és alkatrészévé 
lett. De nem tud meglenni olyan egyház nélkül, amely felülről vett 
erőkkel és ismeretekkel szolgál. Mi lenne a világgal, ha nem lennének, 
akik hozzák a megbocsátás és irgalmasság üzenetét? Mi lenne a bűnös 
emberrel, ha az élet és a halál határán nem hangozhatnék az örök élet 
üzenete? És milyen szomorú, megoldatlan lenne ez a világ, ha az idők 
végén nem látnánk és nem várnánk a visszatérő Urat!” (J. L. Hro- 
madka: Az egyház feladatáról. Lp 1955, 206 kk)

Ebbe az összefüggésbe állíthatjuk az LVSZ ezévi ifjúsági nagygyű
lésének főtémáját is: „Krisztusban már itt a jövő” .

2. Az erő, a Szentlélek s a teljes bizonyosság emberei
A  thesszaloniki gyülekezetei nem egyszerűen szólva, hanem erővel 

érte el a hirdetett ige. Ez sosem emberek ereje, sőt Pál sokszor kifeje
zetten saját gyengeségéről beszél. Ez az evangélium ereje, a virtus 
evangelii, amelyről Luther egy helyen ezt írja: „Ha az egyház igehir
detése többé nem botránykő a nép számára, ez annak a jele, hogy az
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evangéliumot elárulta. . .  Krisztus keresztje a leghevesebben harcol a 
természetes értelem ellen . .. így lesz az evangélium botránkozás köve, 
skandalum. De a skandalumban van a virtus evangelii, az evangélium 
ereje. Az evangélium nemcsak scandalosum, hanem ,ipse scandalum’, 
nemcsak botrányos, hanem maga is botrány.”

Akik ilyen értelemben — s csak így! — az erő emberei, azok ké
pesek kitartani a várakozásban, mert hitük biztos alapokon nyugszik. 
S ennek az erőnek a birtokában lehet szembeszállni mindazokkal, akik 
a /fegyverek és a hatalom erejében bíznak: „nem hatalommal és nem 
erőszakkal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4,6). Akinek ez az erő meg
adatik, annak számára már nem bizonytalanul szól a trombita, hanem 
felriasztja, felébreszti, hogy vállalja a feladatokat embertársai javára 
ebben a világban, s az biztosan hallja majd azt a trombitaszót is, amely 
Jézus visszatérését kíséri, az eljövendő világ nyitányaként.

Jézus mennybement, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket: „Ha 
nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, 
elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, meggyőzi a világot a bűn, az 
igazság és az ítélet tekintetében: a bűn az, hogy nem hisznek énben- 
nem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok 
engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett” (Jn 
16,7—11)

Ez az Orra nézó gyülekezet bizonyossága.
Fabiny Tamás

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP

Róm 14,13—19

A textus mondanivalója
A keresztyén ember feladata a gyülekezetben az, hogy életvitelét 

a szeretet alapján vezesse és ezzel kerülje a testvérek botránkoztatását. 
Vétkezés ugyanis az is, ha valaki a másik gyülekezeti tag lelki életé
ben okoz kárt, hiszen ez a kártétele a kárhozatba taszíthatja azt, akiért 
Jézus Krisztus meghalt. De veszélyezteti a keresztyén szabadság ja
vait is: az igazságot, a békességet és az öröm valóságát. Pedig az Isten 
centrális terve, célkitűzése az , hogy így találjunk jótetszésre Istenünk 
előtt és megbecsülésre embertársaink között. Ezt jelentené tehát a bé
kességre és az egymás építésére törekvésünk.

Gondolatok az igehirdetéshez
A gyülekezetben ítélkezésre nincs jogunk — vonja le Pál apostol 

a következtetéseket, hiszen az Isten szolgái (Rm 14,4) erre nem kaptak 
egymás fölötti felhatalmazást az „atyai házban” . Mindegyikünk Urunk
nak tartozik számadással és az Űr ítélkezik fölöttünk. Ennek komo- 
lyanvétele is beletartozik az okos istentisztelet körébe (Rm 12,1). Ami 
mégis megítélni való van a gyülekezetben, az az, ami bármelyik gyü
lekezeti tag életében a testvérét megbotránkoztató (tehát elbuktató 
csapdába ejtő).

Mi lehet ilyen az életvitelünkben? Nemcsak a szabadosság botrán- 
koztathat, hanem az élet nélküli kegyesség is ezt eredményezheti. Aho
gyan megütközést kelthet a gyülekezetben az egyik tag harsánysága,
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éppen úgy az is, ha egy másik tag indokolatlanul mogorva, még mo
solyra sem rándul a szája, mert a keresztyén emberhez a komoly
ság illik.

Itt figyeljünk azonban fel arra, hogy ezt írja Pál: megszomorodik, 
és nem ezt: megszomorítod! Ezzel a hamisan értelmezett keresztyén 
szabadságot teszi a helyére az apostol, amikoris a szeretet és a szere- 
tetlenség felé viszi a gondolkodót (15. vers). Tény, hogy a megszűkített 
hit elveszíti a szabadságát és a bátorságát („vakmerőségét” — vő. Mt 
15,27—28). De a szabadjára eresztettség veszélye fenyegeti a hit sza
badságát hangsúlyozókat, ha nem ismerik a határokat, s ezáltal elvilá- 
giasodnak (szekularizálódnak!), s az Ürnak való szolgálat helyett sze- 
retetlenséggé válik az életvitelük a gyülekezetben testvéreik között!

Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a gyülekezet életében éppúgy, 
mint a gyülekezet tagjainak életében semmit nem lehet függetleníteni 
Krisztustól! A Krisztussal való közösség ugyanis ezt jelenti! Ezért a 
hit döntései nem vitatéma, rábeszélés ügye, hanem szolgálat. Szolgálat 
az is, hogy nem okozok botránkozást, de az is, hogy nem botránkozom!

Isten ügyéről van tehát szó a keresztyén életfolytatásban. Ez pedig 
természetesen nem „étrend” kérdése, hanem Krisztusnak való szolgálat 
— a legkisebbek között, a legkisebbekért (18. vers — vö. Mt 25,40 
és 45). — Ezt a szolgálatot meg kell, hogy előzze életünk alapos meg
újulása (19. vers). Békétlenül nem lehet békességet munkálni. Öröm 
nélkül nem lehet örömöt szerezni. Botránkozások ellen nem lehet úgy 
küzdeni, hogy magunkban hordozzuk a botránkoztatást.

Az apostoli ige hangot ad ezen keresztül a gyülekezet, de az egész 
egyház egységének megoldására: ugyanarra az alapra (ez Krisztus!) 
más-más módon lehet ráépíteni, anélkül, hogy a belső egység megbom
lana: hiszen Krisztus mindenkiért meghalt. Az erőset is, a gyengét is 
befogadta, egymást is be kell fogadnunk tehát (Hm 15,7). Zsákutca bí
belődni az Istennek tetsző „étrend” -del (botránkozva és botránkoztat- 
va) — helyette a járható út: törekedni az Istennek kedves „élet rend”-re 
(szolgálva, építve). Alapvető felismerésünk legyen: az egyetlen fun
damentum Jézus Krisztus. Ő halt meg értünk és benne kegyelmes az 
Isten irántunk. Ebből ágazik ki az építő keresztyén élet.

Ma nem az étrend a gyülekezet problémája. Inkább élesebben a 
nemzedékek kérdése vetődik fel a gyülekezetben. Előfordul, hogy az 
ifjúság viselkedése, vallási ügyekben való állásfoglalása botránkoztatja 
az idősebbeket. S aki hallgatja Pál igéjét, arra gondol, ez az ige csak 
az ifjúságnak szól, mely botránkoztatja így az idősebbeket. — De az 
idősebbek vallásossága (mely olykor-olykor netán babonával is keve
redett), kultúrát és életet tagadó jellege pedig a fiatalokat botránkoz
tatja. S ez az ige tehát azt jelentené, hogy az idősebbeknek szól, őket 
hívja más életre.

Másrészt gondolhatunk arra is, hogy a gyülekezetekben kialakult 
tradíciók átlépése is botránkozást okozhat. Természetesen, ahol tradí
ció nincs, ott nincs mit átlépni. Kialakult — örökölt — szokások fűződ
hetnek az úrvacsorázáshoz, a keresztelés, esketés, temetés alkalmá
hoz. Ezeket a szokásokat nem lehet botránkoztatás nélkül egyszerűen 
elhagyni. Törést okozhat az is, ha változik az istentiszteleti rend, vagy 
az új énekeskönyv bevezetése (új szövege és módosított dallama van 
a rég ismert és sokat énekelt éneknek). A szolgálathoz tartozik ez 
esetben is az örvendező használatra elvezetés, hangsúlyt téve a 18. 
versre.
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Az igehirdetés gondolatmenete
Kár lenne — még a bevezetésben is — a zsidó étkezési szokásokba 

belebonyolódni. Ezért a textus második feléből kiindulva kell prédi
kálni úgy, hogy az első részből a magunk számára levont tanulságokat 
beleépítjük a mondanivalónkba.

A keresztyén gyülekezet Jézus földön szolgáló gyülekezete. De ho
gyan szolgáljon? — ez az állandóan visszatérő kérdésünk.

1. Az alapállásunk (17. vers): nem idegen területen szolgálunk, ha
nem Isten világában tevékenykedünk.

2. Az ember-szemléletünk (15. vers): Krisztus meghalt értünk. Aho
gyan Krisztus fogad be, úgy mi i s . . .  „Úgy fogadd be a testvért, mint 
Krisztus tégedet” (474 ének — ez lehetne a főének).

3. Az életvitelünk (19. vers): felelős diakónia. Alapja a szeretet. 
Szólni kell arról, hogy mi teszi szeretetlenné az életvitelt. A beszűkült 
hit —, mely könnyen szomorodik, botránkozik, és nem ismeri a hit 
„vakmerőségét” . A szabadjára eresztett hit —, mely nem ismer határo
kat, korlátokat, s ezáltal könnyen elvilágiasodik, feloldódik. A szolgá
lat pedig az, hogy kölcsönös tekintettel vagyunk egymásra. A túlérzé- 
keny hitet az élethez kell edzeni (Jézus sose sértődött meg, s nem vo
nult el az emberektől sértődés miatt!). A nagyvonalú hitet pedig kor
dában kell tartania a szeretetnek. Így válik az életvitelünk „építővé” : 
Jézusra és mást is ráépít az alapra, „szolgálóvá” : Krisztusnak, Isten 
tetszésére a gyermeki jóérzéssel — embertársak megelégedésére a test
véri jóérzéssel és „békességben” : a családunk, a gyülekezetünk, a mun
kahelyünk, az embertársunk, népünk és a népek nyugalmára, örömére 
— s mindezt úgy mint aki megízlelte az Isten-adta békesség jóízét, 
s azt másokkal is meg akarja kóstoltatni!

4. Azért, hogy ne legyen hiábavaló és csak fáradozás: alapos élet- 
újulásra van szükségünk. Az építést csak felkészült emberek tudják a 
célnak megfelelően elvégezni. Békétlenül nem lehet békességet munkál
ni. öröm nélkül nem lehet örömöt vinni. Botránkozások ellen pedig 
nem lehet úgy küzdeni, hogy magunkban hordozzuk a botránkozást.

Így épüljünk Jézusra, az igazi alapra. Ez az egyház, a gyülekezet, 
a család egységének építése. Így szolgál Jézus gyülekezete ezen a föl
dön — kedvesként Isten előtt, megbízhatóként az emberek között.

Detre János

PÜNKÖSD ÜNNEPE
4Móz 11,24—29

Pünkösdi nehézségeink
„Pünkösd a legnépszerűtlenebb ünnepe az egyháznak, mivel nin

csen kapcsolópontja az emberi élet természetes valóságában.” (Káse- 
mann, id. Groó Gy. LP, 1976. 305.) Úgy gondolom, hogy velem együtt 
minden gyakorló lelkészttestvérem is érzi ennek a mondatnak az igaz
ságát; feszül bennünk a szándék, hogy ezen az ünnepen is „egy igazi 
nagyünnepi prédikációt” tartsunk, s heves bennünk a reménység, hogy 
a Szentlélek — szolgálatunkat is felhasználva — szép ünneppel, sőt 
igazi püskösddel ajándékozza meg gyülekezetünket. Talán nincs is még
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egy ilyen alkalom (hacsak, magam részéről legalábbis, a konfirmációi 
istentiszteletet nem sorolnám még ide), amikor ennyire átéreznénk te
hetetlenségünket és kiszolgáltatottságunkat, és ennyire sürgetően érez
nénk, hogy a Lélekért való imádság és a Lélek áldása nélkül legfel
jebb „pengő cimbalom-zenére’ ' telik.

Ehhez a mindenkori harchoz ebben az esztendőben egy másik gond 
és nehézség is társul, nevezetesen az, hogy az egyház születésnapját, ezt 
az újtestamentumi eseményt egy ótestamentumi textus prédikálásával 
kell megünnepelnünk. Maga a textus is először mintha elterelné figyel
münket Pünkösdről.

Ott mutatkozhat kiút e gondok közül, ha felfigyelünk a Niceai Hit
vallás szövegére. (Ez a gyülekezet számára az Evangélikus Énekes
könyv 11. oldalán ellenőrizhető.) A Niceanum szövege folyamatosságot 
és az Adományozót tekintve azonosságot fejez ki az ótestamentumi és 
újtestamentumi lelki ajándékok és a Lélek hatásai között. Az egy Lé
lek már a próféták által (is) szólt. Ez eloszlatja azt a hamis elképze
lést, hogy a pünkösdi esemény olyan eschatologikus jelenség, amelyhez 
hasonló sem volt annak előtte. Egy a Lélek (Ef 4,6) nemcsak a külön
féle lelki ajándékokban, hanem a különféle időszakokban is. E. Schwei- 
zer: „Már jóval azelőtt, hogy a Lélek egy róla szóló tanítás tárgyává 
lett, a Gyülekezet számára megtapasztalt valóság volt a Lélek munkája.”

Az egy Lélek munkájának vannak gyökeresen új, csak egyes ko
rokra érvényes és jellemző megnyilvánulásai, de vannak újra és újra 
visszatérő eredményei és eseményei is. Azt hiszem, hogy itt, Num 11- 
ben azokat az ajándékokat mutatja meg és ígéri igénkben a Lélek, 
amelyekre mindig, ma is szüksége van Isten népének. Bárcsak eljut
hatnánk a Lélek ajándékainak megismerésére és megtapasztalására is!

A textus
Ahol számomra elérhető volt a textus (elsősorban a német peri- 

kóparend V. sorozatában különféle feldolgozásokban), mindig más „ki
vágásban” található. Nem az általunk felolvasandó szakasz a szöveg, 
hanem a 11—>12. 14—17. 24—25. verseket kötik egy csokorba. így ért
hetőbbé válik a 24—25-ben leírt esemény; viszont a mi perikópánk 
gazdagabb tartalmú a Józsué féltékenységét (28. v.) és Mózes remény
ségét (29. v.) elmondó versek miatt.

Az az esemény, amelyről a 25. v-ben hallunk, szokatlan, meglepő, 
s minden bizonnyal, gyülekezetünk számára sem nagyon ismert. S mi
vel a 24. vers visszautal az előzményekre, s itt kezdve a felolvasást, 
kicsit „levegőben lóg” az egész történet, szükségesnek látom, hogy az 
igehirdetésben utaljunk a megelőző eseményekre, mondjuk is el a lé
nyeget.

A textusunkban elmondott esemény hátterében Mózes csüggedése, 
gyengesége és a húst kívánó nép elleni panasza áll (11—15. v.), s az, 
hogy Isten meghallgatja könyörgését, panaszát. Mózes feladja a küzdel
met (vö. Illés, Jeremiás, Jónás csüggedését), ezáltal a nép életében 
krízis-helyzet jön létre. Az egyetlen megbízott kidől, mi és ki a garan
cia arra, hogy a nép túléli ezt a megrázkódtatást és továbbra is meg
marad. A megoldást Jahve adja. A 70 kiválasztott vén kap Mózes lei
kéből, s prófétaként kezdenek viselkedni.

Miről is van szó? Mit akar mondani a szöveg, amely ebben a for
mában minden bizonnyal a fogság idejéből vagy még későbbről szár
mazik?
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Vajon azoknak van igazuk, akik azt a gyakori magyarázatot kép
viselik, amely szerint itt a Saul idejétől a fogságig terjedő időben gya
kori extatikus prófétaság utólagos hitelesítését olvasnánk (etiológia) ? 
Akik ezen a véleményen vannak, azok a nb’ hitp. alakjára hivatkoznak 
(elragadtatásba esik, extatikus jelenség, pl. lSám 10,5). Ez az elképzelés 
azonban a történet összefüggésébe nem illeszthető. Ez a jelenség se
gítséget jelentene-e a kétségbe esett, reménytelen helyzetben levő Mó
zesnek? S ha így lenne, akkor miért éppen a véneknek adatott ez az 
ajándék? Azoknak, akik létükben és szolgálatukban az egész Izráel 
tradicionális reprezentánsai (Ex 24,19)? (A 70-es szám emlékeztet Jákob 
családjára, Gen 46,27, és arra, hogy 70 napig siratták Józsefet Egyip
tomban, Gen 50,3).

Azoknak adok igazat, akik a fenti kérdésben a következőkben lát
ják a megoldást. Ebben a történetben éppen az a döntő, hogy a vének 
kapják a Lelket, és ők lesznek prófétákká. Rajtuk nyugszik meg a L é 
lek, ahogyan az ÓT-ban ezen kívül csak Illésé Elizeuson (2Kir 2,15), és 
az ÚRé az Eljövendőn, a Messiáson (Ézs 11,2). Olyan tartós állapotról 
van tehát szó, amelybe az extatikus jelenségek nehezen illeszthetők bele. 
Több írásmagyarázó utal arra, hogy a 25. versben nem „jasafu” (jsf — 
abbahagy), hanem „jasufu” (suf — folytat) olvasandó. A német szöveg 
így is fordítja „ . . .  und hörten nicht auf” . (A mi szövegünk az elsőt 
fordítja.) Pedig csak így „logikus”, hogy így lehetnek segítséggé Mó
zes számára. A nb’ is többet jelent sok helyen, mint elragadtatást, je 
lenthet beszédet és prófétai fellépést is (Jer 26,20). „Tehát nem az ex
tatikus prófétaság etilogikus megerősítéséről van szó, hanem abban jön 
a segítség Izráel ínségében, hogy Mózes leikéből részesülve prófétákká 
lesznek a vének, és mégis vének maradnak.” (Fr. Crüsemann). A het
ven vén a Lélek adományát annak a tehernek a hordozására kapta, 
amely Mózesnek már túl nehéz lett; részt kapnak a felelősségben, a 
közbenjárásban, a nép Isten előtti képviseletében. A hetven vén meg
bízatásában együtt van a tradíció és a karizmatikus ajándék, ez bizto
sítja a nép továbbélését. Ez lényeges, és sokat jelenthet a megújulásra 
vágyó, sokszor csüggedt egyház-népe és a hivatalos szolgálatban állók 
számára is.

A textus másik gyújtópontjában a Józsué féltékenységének leírása 
van. A nem minden humor nélkül elmondott „jegyzet” Eldádról és Mé- 
dádról önmagáért beszél. (Üjtestamentumi párhuzam is eszünkbe jut 
rögtön, Mk 9,38—39. pár.) S ez mintha mást mondana, mint amire fen
tebb jutottunk. Pedig azt jelenti csak, hogy a Lélek nem köthető meg. 
Ha néki úgy tetszik, a holt csontokat is megelevenítheti, a szolgálatban 
megfáradtakat is megerősítheti, a régieket is megújíthatja. Ott és azt 
teszi, amit akar. „A l élek fú a táborban is, és itt is, ahol nem vár
nánk, túl minden szakrális sátoron és körzeten.” (R. Lux) S jaj nekünk, 
ha mi akarjuk hatalmunkban tartani a Lelket, s nem engedjük, sőt, 
nem is kérjük, hogy Ő uralkodjék és dolgozzék rajtunk és közöttünk. 
Bohren: „Tönkremegyünk a Lélekkel kapcsolatos ostobaságunkban 
(Geistesdummheit), ha nem vesszük észre, ki Ö, mit ad és mit akar . . . 
A pneumatologikus gondolkodás olyan gondolkodás, amely úton van a 
szimfónia felé, amely alapvetően polifon!” (IKor 12,4 kk)

Végül arra figyelhetünk fel, hogy Mózes reménysége és kívánsága 
(válasz a féltékeny Józsuának: „Bárcsak az ŰR egész népe próféta vol
na, és nekik is adná lelkét az ÚR!”) beteljesedett és újra beteljesedhet. 
Pünkösd éppen azt adja hírül, hogy Isten Lelke mindenkinek adathat,
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és az egész gyülekezetei eltöltheti. Textusunkban még csak azt ol
vassuk, hogy a kiválasztottak kapják a Lélek ajándékát; Lukács arról 
tudósít, hogy a gyülekezetben nemcsak egyesek kapják, kaphatják azt. 
így textusunk éppen ezzel a „hiánnyal” mutat előre Pünkösd csodájára, 
ahol prófétálhat (=  értheti, betöltheti és élete példájával magyarázhatja 
és taníthatja az Isten útját — vö. Ottlyk E.: LP, 1976. 308 kk.) az 
egész gyülekezet. Mert a Lélek nem programot módosít (az irány ak
kor is, most is marad: az ígéret földje, ill. szolgálaton át az üdvösség
re!), hanem a régi program megvalósításához új embereket is elhív, és 
összegyűjt.

Tagadhatatlan, hogy ezekben a felsorolt eredményekben ill. kö
zöttük feszültség van. Nem hiszem, hogy ennek a kiküszöbölésére kel
lene törekednünk az igehirdetésünkben, hiszen akkor meghamisítanánk, 
amit üzenetként vettünk. Sőt, éppen így adhatjuk tovább az egyháztör
ténet gazdag tapasztalatát a Lélek erejéről, s így tehetünk bizonyságot 
arról a reménységről, hogy a Szentlélek minden korban, mindenkinek 
megadja azt, amire szüksége van.

Igehirdetésünk gondolatmenete a következők szerint is alakulhat:
1. Minden keresztyén ember, lelkész és gyülekezeti tag, közös ta

pasztalata az, hogy hitünkben, szolgálati lendületünkben, gyülekezeti és 
egyházi életünkben vannak mély hullámvölgyek. Amikor elfogy az erő, 
elmúlik a tűz és a lelkesedés, amikor fogadalmaink és ígéreteink sem 
számítanak (konfirmációi, presbiteri, lelkészi ígéret és eskü pl.), olyan 
elesett, gyenge és enervált keresztyén életünk és szolgálatunk, amilyen 
Mózes is volt. Gyülekezetünk gondjával-bajával magukra maradt lel
késztestvérek is átélik ezt sokszor. S ilyen állapotban gyakori kísértés, 
hogy az egész „megfáradt társaságot” , időnként magunkat is közéjük 
számítva, teljesen használhatatlannak és reménytelennek tartjuk. Igénk 
éppen azt hirdeti meg elsősorban, hogy ahol a leélek munkálkodik, ott 
a vén csontok is felfrissülhetnek, szolgálatba állíttathatnak. Egy-egy 
gyülekezet számára milyen megrázó csoda lehetne megtapasztalni, hogy 
megfáradt lelkész, szétzüllött presbitérium, a megszokás útján csoszogó, 
kiégett gyülekezeti törzsgárda is megújulhat, s lehet magjává, kezdetévé 
a Szentlélek munkájának. Az ilyen megújulás tanúsítaná Isten Lelkének 
erejét igazán, s bizony ámulnának sokan, kész csoda! És az!

A Szentlélek csodája, a meghallgatott imádságé, mert most igazán 
biztatást kaptunk, hogy „kérjetek, és adatik” !

2. Meg kell hallanunk igénk másik üzenetét is: a Lélek munkáját 
nem korlátozhatjuk. Szuverén Űr Ö! Hatalmát csodálhatjuk, erejét kér
hetjük, de hol és mikor és kiket mozgósít, azt mi nem szabhatjuk meg. 
Ahelyett, hogy a másutt megelevenedő gyülekezet örömét savanyúan 
kritizálnánk, ahelyett, hogy olcsó mentségeket keresnénk magunk szá
mára gyülekezet és környezet ridegségét okolva, pedig csak mi magunk 
vagyunk „lelketlenek” , higgyük el, hogy máshol is munkálkodhat a Lé
lek, s könyörögjünk, hogy végre bennünk is és közöttünk is zendüljön 
meg a pünkösdi szél.

3. Mózes reménysége, Pünkösd csodája, s az egyháztörténet sok erő
sítő tapasztalata bárcsak meggyőzne bennünket is. A  Szentlélek nem 
egy-egy csoporté, nem egy-egy felekezeté, nem is a papoké, vagy egy
házból kivonult közösségeké. Ö senkié sem, de az Övé mindenki lehet, 
aki könyörög áldásáért, meghallja az evangélium hívó szavát, enged
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Jézus vonzásának. Mert így teljesedik be a reménység, hogy a Jézus
ról való bizonyságtétel szolgálatába élettel és szóval bekapcsolódik az 
egész gyülekezet!

Ittzés János

PÜNKÖSD 2. ÜNNEPE

Zsolt 51,12—15

Néhány gondolat az ünnep jellegéhez
Pünkösd 2. napja már nem tartozik kifejezetten az ún. nagyünnepek 

közé. Nem is munkaszünet, inkább számít hétköznapnak, mint ünnep
nek. Nincs már „ünnepi hangulat” . Valószínű, hogy az istentiszteletein
ken is csak a leghűségesebb igehallgatók vesznek részt, akik valóban 
élni akarnak az igéből és nem csupán a tradíció hozza őket a temp
lomba. Ez az igehirdetés szempontjából egyáltalán nem jelent hátrányt, 
hanem inkább előnyt. Jó kapcsolópontot kínál ugyanis arra, hogy a 
Pünkösdnek a hétköznapokban való jelentőségéről, a Szentlélek min
dennapi munkájáról szólaltathassuk meg Isten igéjének tanítását.

A textus helye az 51. Zsoltáron belül
Az 51. Zsoltár Dávid bűnbánati zsoltára, amelyet akkor írt, amikor 

Isten Nátán próféta által felébresztette alvó lelkiismeretét és felismerte 
bűnének mélységét. (Érdemes az igehirdetésre készülve felidézni a. tör
ténetet, vö. 2Sám 11—12.) A zsoltár első része, a 2—11. versek bűn
vallás és bűnbánat, a 12—15. versek, textusunk pedig ehhez kapcsoló
dóan könyörgés az új életért. A megtérő ember imádsága ez, aki fel
ismerte és megbánta bűnét, bűnbocsánatot kért múltjára, most pedig 
Isten segítségét kéri, hogy az Ő akarata szerint tudjon élni. 1

Néhány exegetikai megjegyzés
12. vers: Teremts! A bűn olyan pusztítást, rombolást végzett Dávid 

életében, hogy a Teremtőt kell segítségül hívnia, mert saját erejéből 
képtelen lenne új életre. Ez a teremtés a semmiből való életrehívás. 
Dávid ugyanazt a szót használja itt, mint amelyet a teremtéstörténet
ben az ég és a föld teremtésénél olvasunk. Ez a teremtés Isten Szent- 
leikének munkája a bűnös emberben, akiben nincs semmi jó (lásd 
Róm 7,18), és ezért arra van szüksége, hogy Isten teremtse meg benne 
ezt a jót. Ez az újjáteremtés, amelyet Isten Lelke a Jézus Krisztusban 
való hit által végez el bennünk nem a saját erőinknek a megtámoga- 
tása, nem erkölcsi törekvéseinkhez nyújtott isteni erőforrás, hanem új
jászületés. Dávid nem a „megjavuláshoz” kéri Isten segítségét, hanem 
új szívet, azaz új természetet kér, hogy azt teremtsen benne Isten.

„Tiszta szív” . A személyiség, a gondolkodás centruma a „szív” . Az 
ember nem a körülmények hatására fordul el Istentől, nem a külső be
hatások viszik bűnre, hanem a „szíve”, természetének alapbeállított
sága. Ezzel a bűnös szívvel születtünk a világra, és ezért „ném tudunk 
nem vétkezni” . (Vö. lMóz 8,21. Az ember szívének szándéka a gonosz 
ifjúságától fogva, és Mt 15,19: a szívből származnak a gonosz gondola
tok, gyilkosságok, házasságtörések . . . stb.) Isten tud egyedül új, tiszta
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szívet teremteni az emberben, és ez mutatja hatalmát. Ö képes arra, 
hogy belülről, szándékainkban újítsa meg életünket, ez a Szentlélek 
munkája. Enélkül nincs új élet. A Szentlélek által teremtett új szív 
azonban az egész embert, életének minden viszonyulását, Istenéhez és 
embertársaihoz való kapcsolatát megújítja.

,Erős lélek” . A  megújított ember Isten melletti kitartását is a Szent
lélek munkálja. A magunk erejéből nem tudnánk hitben megállni. 
Ezért van szükségünk arra, hogy a Szentlélek minden nap újra és újra 
megerősítsen minket a Krisztus követésében, az Ige iránti engedel
mességben.

13. vers. „Ne dobj el.” Bár értéktelen vagyok, mégse vess el ma
gadtól — kéri Dávid. Bűnöm miatt megérdemelném, hogy száműzz szí
ned elől, hogy megszakíts velem minden kapcsolatot (ezt jelzi a kérés: 
„szent lelkedet ne vedd el”) mégis, mutasd meg hűségedet és szeretete
ket azzal, hogy továbbra is közösséget vállalsz velem. Ne hagyj ma
gamra, mert én magamban ki vagyok szolgáltatva a bűn hatalmának.

14. vers. „Vidámíts meg.” A bűn mindig szomorúsággal jár, mert 
Isten Szentlelke szomorodik meg bennünk. (Vö. Ef 4,30. Meg ne szo- 
morítsátok az Isten Szentlelkét.) Dávid már előzőleg ismerte azt az örö
möt, amit az Istenhez tartozás jelent. Ezt veszítette el bűnének követ
keztében, és most újra szeretné megkapni. Mert bár a bűnben is örö
möt keresett, de most tudja már, hogy az igazi öröm nem a bűn útján 
van, hanem Isten útján. Hogy ezen az úton tudjon járni, ehhez kéri 
Isten Lelkének segítségét.

15. vers. „Hogy taníthassam utaidra a hűtleneket.” Az Istenhez 
megtérő ember bizonyságtétele az egész zsoltár. Dávid nem titkolja bű
nét. Bizonyságtétele éppen ezért hiteles, mert ő maga átélte, amit mond. 
Nem is fölényeskedő, kioktató, ahogyan szól, hiszen ő is egy a bűnösök 
közül, akin Isten könyörült. Tudja, hogy semmivel sem különb azok
nál, akiknek Isten szeretetéről fog beszélni. Azt is tudja azonban, hogy 
Isten az ő bukását felhasználhatja, hogy másokat is megmentsen. Ezért 
vállalja a bizonyságtevő szerepét, és lemond a szégyen takargatásáról. 
Ugyanakkor azonban a bűnére is emlékezik, és szüntelen figyelmezte
tőül szeme előtt van, hogy el ne felejtse, kicsoda is ő valójában, Isten 
újjáteremtő és megtartó lelke nélkül.

Gondolatok az igehirdetéshez 

Szentlélek a hétköznapokban
A Szentiélekről az első Pünkösd csodái jutnak eszünkbe és tudva 

vagy tudatlanul ezeket igyekezünk „lemásolni” . Látványos megnyilvá
nulások, nyelvekenszólás, gyógyulások és egyéb „szentlelkes” jelenségek, 
a túlfűtött érzelmek volnának valóban Isten lelkének a munkái? Pün
kösd második napja túl szürke hétköznapnak tűnik ehhez. Mégis, éppen 
ez a szürke ünnep hívja fel figyelmünket arra, hogy Isten lelke a min
dennapjainkban munkálkodik, nélküle nincs keresztyén élet. A Szent
lélek a hétköznapjaink „szürke eminenciása” , aki nem látványos cso
dákkal akarja elkápráztatni a világot, hanem a Krisztust követő életet 
teremti bennünk. Nem a rajongás, a „feldobottság” lelke, hanem a sze
retet által munkálkodó hit lelke.
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Tiszta szív. A keresztyén élet megújult élet. Isten a Jézus Krisz
tusban felkínált bűnbocsánattal megadja az új kezdés lehetőségét. Vá
gyat és hitet ébreszt bennünk, hogy Jézust kövessük és tiszta életet él
jünk. Ezt az új életet Ő maga teremti meg bennünk. Ennek az életnek 
a jellemzői a tiszta gondolatok. Cselekedeteink rugói az önzés és emiatt

Miben mutatkozik meg a hétköznapokban a Szentlélek munkája?
mindig vannak „hátsó gondolataink” . Isten Lelke megtisztítja gondol
kodásunkat, és új „rugót” teremt bennünk, a képmutatás nélküli sze
retetek

A tiszta szív a tiszta beszédben is megnyilvánul. A  keresztyén em
ber számára természetes, hogy nem beszél trágárul. A Szentlélek azon
ban a kétértelműségtől, a képmutatástól és mindenfajta hazugságtól is 
megtisztítja szavainkat. A tiszta szívből tiszta, egyértelmű beszéd fa
kad, amelyben az igen igen, és a nem nem. A tiszta szívből származ
nak a tiszta cselekedetek is, elsősorban anyagi dolgaink tisztaságára 
figyelmeztet minket Isten Lelke, de — és ez a zsoltár összefüggésében 
is aktuális — a házasság tisztaságára is. A Szentlélek által teremtett 
tiszta szív tehát úgy jelentkezik hétköznapjainkban, mint tiszta gondol
kodás, tiszta beszéd és tiszta cselekedetek.

Erős lélek. Ez a Szentlélek másik „hétköznapi” ajándéka. Szüksé
günk is van rá, hiszen a mindennapokban sorozatosan olyan hatások, 
ha úgy tetszik kísértések érnek minket, amelyek Istentől eltávolítani, 
útjáról letéríteni akarnak minket. (A Kísértő is ismeri az „eltérítés” 
módszereit.) Ahhoz, hogy megálljunk a hitben, szükségünk van az erős 
lélekre. Ki ne tapasztalta volna, hogy milyen könnyű megfáradni Krisz
tus követésében, milyen könnyű kompromisszumokat kötni és engedni 
Isten igéjéből. A Szentlélek ereje nélkül nem tudnánk ellene állni a 
Kísértőnek, és újra elbuknánk a bűnben.

Vidám élet. Isten Lelke az öröm forrása. Ez nem az állandó feldo- 
bottságot, a szüntelen ráerőltetett mosolyt jelenti, hanem a megelége
dett és boldog életet. Hétköznapjainkban is szeretnénk boldogok lenni. 
A Szentlélek úgy ajándékoz meg minket ezzel a boldogsággal, hogy Is
ten útjain vezet, az Ő Igéjét adja nekünk, hogy azt cselekedjük. Dá
vidnak is rá kellett jönnie, hogy nem a bűn útján, Istentől függetle
nítve magát találja meg az örömöt, hanem a Vele való szoros közösség
ben, zavartalan kapcsolatban, Isten akaratának, rendjének való alá
rendeltségben.

A Szentlélek a hétköznapok lelke. Aki rá figyel és neki enged, az 
minden nap átélheti a hétköznapi csodákat, úgy, ahogy Turmezei Er
zsébet írja:

„Nem egy, hanem száz és számtalan, 
mindennap új csoda 
van útban feléd!
Hogy letörölje könnyed,
hogy kútja legyen erőnek, örömnek,
szolgálatnak, bizakodásnak,
teherbírásnak,
megbocsátásnak,
megoldhatatlan kérdéseidre
váratlan megoldásnak!

Balicza Iván
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SZENTHÁROMSÁG ü n n e p e

Jn 17,1—10

1. Az ünnep és mondanivalója.
„Az egyházi esztendő többi ünnepe Istent tulajdon csodatetteibe 

takartan mutatja meg. Karácsonykor látjuk, ahogy Krisztusban emberré 
lett, húsvétkor, ahogy halottaiból feltámad, pünkösdkor, ahogy a Szent
leikét adja s a keresztyén egyháza alapítja és így tovább. Mindezek az 
ünnepek valamely cselekedet ruhájába öltöztetve prédikálnak Istenről. 
Szentháromság ünnepe azonban cselekedetek leple nélkül, úgy mutatja 
meg Öt, ahogy önmagában van, tiszta isteni lényében. Itt az embernek 
minden teremtményt maga alatt hagyva, magasan az értelem fölé kell 
lendülnie s csakis arra hallgatnia, amit Isten mond önmagáról s legbel
sőbb lényéről” (Luther).

„III. Sándor pápa azzal a klasszikus indoklással tiltakozott a 12. szá
zadban Szentháromság ünnepének általános bevezetése ellen, hogy nem 
szükséges ennek a tanításnak külön ünnepet szentelni, mivel a itrinitá- 
rius doxológiákbian minden istentiszteleten úgyis megvalljük hitünket a 
a Szentháromságban. Ez így teljesen helyes is. Csak annyit tehetnénk meg 
hoizzá, hogy nemcsupán a Szentháromság kifejezett említése, hanem a 
a keresztyén istentisztelet egész struktúrája csak trimitérius módon értel
mezhető. Ez különösen is az úrvacsorára áll, amely trinitárius karakter 
nélkül egyáltalán nem érthető” (Stahlin).

Ezen az általános és minden istentiszteletet természetesen átható tri
nitárius jellegen túl azonban szükséges és jó, hogy ezen a vasárnapon 
radikálisan szembekerüljünk az Isten-kérdéssel. A feladat persze nem az, 
hogy ennek az alapvető kérdésnek egy különös, speciálisan keresztyén, ma
gasabb rendű és kifinomult formáját, a Szentháromság-tant ismertessük, 
hanem az, hogy a megoldatlan és megoldhatatlan Isten-kérdésben eljus
sunk Jézus Krisztus által és a Szentlélek munkája révén az Atyáig (1. V.. 
Az Űjtestamenitum bizonyságtételén alapuló Szentháromság-tan neim ne
hezíti, bonyolítja az Isten-kérdést, hanem az egyetlen „lehetetlen lehe
tőséget” tárja fel, amelyben az ember részesedhet Isten örök életet adó 
szeretétébem (2. v.).

„Istenem, köszönöm, hogy valamennyire ismerhetlek téged. Oly jó 
tudnom rólad, hogy vagy, hogy élsz. S azt is, hogy nem vagy magányos. 
Egyetlen vagy, de háromságos. Te vagy számomra a kezdet, aki magad 
sohasem kezdődtél. Te légy számomra a vég, akit nem ér el soha a vég. 
Az a valaki vagy számomra, kiért érdemes lelkesedni és rajomgani.” 
(Augustinus).

2. Titok, kinyilatkoztatás és hit
A  Szentháromságisten hozzáférhetetlen és megfejthetetlen titok 

(mysterium abisolultum) az ember számlára. A ráció, ha valóban „értel
mes” és nem abszolutizálja magát, nem kezd titokfejtegetésbe, hanem fel
ismerve korlátáit megmarad a maga illetékességének területén. A hit sem 
hatolhat be ennek a titoknak megfoghatatlan és kikutathatatlan mély
ségeibe (Róm 11,33). A hit nem megfejti, hanem vállalja a titkot és imádja 
a Felfoghatatlant. (Luther: Ezt a titkot nem szabad firtatni, hanem féle
lemmel és rettegéssel imádni kell, mint a felséges Isten mélységes, szent
séges titkát, amelyet egyedül magának tartott fenn.)

252



„Isten elérhetetlen gondolkodásunk és 'képzeletünk számára. Ez azt 
jelenti, hogy az ember sohasem jut a nyitjára. Mert amint nyitjára jön
nénk, mint mesterek uralkodnánk is felette. Isten azonban az, aki so
sem engedi, hogy „mesterekké” legyünk felette. Aki Istenről úgy beszél, 
mintha a nagybácsija volna, akiről természetesen mindent (tud, az egyál
talán semmit sem tud Istenről. Az első és legfontosabb, amit Istenről 
mondhatunk, mindig az, hogy mi róla semmit sem tudunk, csak amit Ő 
tudtul ad nekünk” (E. Brunner). Istent megismerni csak önmaga által le
het. Olyan Isten, aki másként, mint önmaga által, azaz másként, mini 
saját kijelentése által lenne megismerhető, már ezáltal is elárulná, hogy 
nem Isten. Isten nem is akar ismeretessé válni senkinek másként, mint 
csak önmaga által” (Barth).

„S hogy kicsoda Ő, azt nekünk Jézus Krisztusban maga isten jelenti 
ki. Ám nem úgy, hogy egy képet állít elénk, egy varázstükröt, egy abla
kot, melyen keresztül minden dolgok központjába, Isteninek titkaiba len
nénk képesek belátni. A bámészkodó ember sem láthat, csak az, aki igent 
mond rá, ami azit jelenti, aki hisz” (E. Brunner).

„Cselekedeted, szemed nem ragadhatja meg, csak szíved. Nem gon
dolatokkal, hanem csak élő hittel ragadhatjuk meg. Gyermeki módon 
tehát Jézusra tekintsünk és tartózkodjunk a spekulációktól. Mert Isten 
Jézusban mutatta meg, hogy mit kell tudnunk róla és mit nem. Aki nem 
veszi őt figyelembe, hanem a maga spekulációit és gondolatait követi, 
azt Isten fensége összetöri. Isten jön előbb hozzánk, Fiát küldte a világra 
és nem mi kapaszkodunk fel az égbe. Jézus ezt mondja: Testvér, az Atya 
bennem van és én az Atyában. Tartsd szemed szilárdan rajtam, mert 
csak rajtam keresztül lehet az Atyához jutni” (Luther).

A Jézus Krisztusban való kinyilatkoztatás Istent nem önmagában, 
nem statikus módon és nem filozófiai absztrakcióban mutatja meg, ha
nem szeretetének „mozgásában” és értünk cselekvő jelenlétében. „Mi
csoda vigasztalás ez! Vidámítsa is ez meg szívünket. Hiszen lám a teljes 
Szentháromság mindegyik személye azon van, hogy a szegény, nyomo
rult embert bűnből, halálból, ördög hatalmából megigazulásra, örök élet
re, Isten országába segítse” (Luther).

Öröktől ismer az Időtlen, 
s roppant mélységét föl se éred: 
szédülve sejted az Egészet, 
ki jövevény vagy az időben.

Balássy L.
3. Gondolatok a textushoz.

Az égre emelt tekintet nem a naiv „három-emeletes” világkép ki
fejeződése, hanem annak a hitnek ősi jelképes mozdulata, amely túl akar 
látni önmagán és a világ szűk korlátain, amely Istenre néz, szomjas szív
vel vágyódik utána, tőle várva, kérve, remélve azt, amit semmi és senki 
más meg nem adhat. Nem üres bámészkodás ez, hanem a léleknek feszült 
koncentrációja, olyan „eljött órának” kezdete, amelyben új elszánások, 
döntések és ezek nyomán új tettek születnek. — Bűnöktől riadt, veszé
lyekre meredt, kincsekre sóvárgó, csak a percet figyelő szemek, éle
tek . . .  Jézus követésre hív: tekints az égre! Nem üres: van Atyád (1. v.), 
az egyedül igaz Isten (3. v.), övé az életed (10. v.).

A mennyei Atya nem távoli és megfoghatatlan. Közelébe lehet ke
rülni, meg lehet ismerni, mert Jézus bemutatta (kinyilatkoztatta nevét,
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6. v.). Nemcsak beszélt róla, hanem szavában Isten szólt, cselekedeté
ben Isten cselekedett, aki Öt látta, az Atyát látta, s aki az Atyát kereste, 
annak nemcsak útmutatója volt, de Istenhez vezető útja is. Jézusban 
Isten szerető atyai közelsége és dicsőséges hatalma (1. v.) egyaránt nyil
vánvalóvá lett. Isten „leleplezése” megtörtént. De megismerésére csak 
azok jutnak el, akik befogadják, felismerik, elhiszik (8. v.) ezt a Jézus
ban kapott kinyilatkoztatást. Befogadás, felismerés és hit nélkül idegen, 
hozzáférhetetlen és felfoghatatlan marad számunkra Isten.

Az örök élet is ebben a benső ismeretben válik valóra (3. v.). Az 
„örök” jelző nemcsupán végtelen élet-hosszabbítást, hanem élet-minő
séget jelent, amelynek futuruma már a jelent is meghatározza, minősí
ti. Az örök élet részesedés az örök Isten jelenlétében, ajándékaiban és 
oltalmában, olyan kezdet, amelynek folytatását és beteljesedését a halál 
sem akadályozhatja meg. Az élet minőségét tehát nem a körülmények, 
nem is benső emberi adottságok biztosítják, hanem az Istenhez tartozás, 
az igaz Isten igaz ismerete.

A Szentlélek névszerint a textusban nem szerepel. Ügy készüljünk és 
úgy imádkozzunk, hogy igehirdetésünkben „szerephez jusson” .

(A textus előző feldolgozását lásd LP 1976. 313 lpk.)

Madocsai Miklós

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 1. VASÁRNAP
Rom 10,12—17

Amíg a hit megszületik . . .

A Krisztushit születéséről szól ez a szakasz, de olyan csattanóval, 
amire ritkán figyelünk. Nem bíbelődik a hit „belső fejlődéstörténetével” , 
nem az emberben lezajló belső mozgás stációinak egymásutánját figyeli, 
hanem Isten mozgását a Krisztushit születése érdekében.

1. A bőkezű Isten indul el hitet teremteni. Hogy nagy, hatalmas és 
gazdag, azt sokan és sokszor emlegetjük. A keresztyén szókészlet igaz, 
de mintha megkopott fényű jelzői lennének ezek Istennel kapcsolatban. 
Nem hazudunk velük, csak bátorítás, vigasztalás és elkötelezés fakad rit
kán belőlük. Hogy bőkezű, azt ritkábban emlegetjük. Pedig enélkül min
den igaz nagysága, hatalma és gazdagsága ítélet lenne rajtunk. Nem 
lenne szegényebb nélkülünk, ha összezárná markát és otthagyna ben
nünket, ahol vagyunk: istentelenségünkben és embertelenségünkben. 
Még példát is mutatna velünk ön- és közveszélyes magányunkban. Ö 
azonban megindokolhatatlanul bőkezű. Bőkezűsége ezer jeléből Pál itt 
azt emeli ki, hogy a mindenki közös Ura elindul legyőzni a „saját hit” 
gőgjében egymással összebékíthetetleneket. Ezt nem úgy teszi, hogy az 
egyiktől elvesz, a másiknak még ad, az egyiket lenyomja, a másikat meg 
felemeli, hanem úgy : mindenkinek ad. A bőkezű Isten olyan hitet teremt, 
amelynek az örömével mindenki egysorban, nem egymás mögött, vagy 
egymás fölött, hanem a másik mellett köszönheti meg a közös üdvös
ség ajándékát. A „görög” nem azért békül meg a „zsidóval” , mert ön
magától belátja, hogy a különbözőségek elhanyagolhatóan kicsinyek és 
az ellentétek játszi könnyedséggel áthidalhatók. Ezzel a belátással álta-
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Iában baj van, még akkor is, ha valóban a nevetségesség határát súrol
ják a különbözőségek. Hátha még igazán komoly ellentétekről van szó! 
Mintha különleges adottságunk, képességünk lenne fokozni és dramati
zálni a különbözőségeket. Igaz, hogy így indokolni tudjuk, miért nézzük 
idegenként vagy egyenesen ellenségként a másikat. „Görögöt” „zsidó” 
felé nem a végül mégis csak ocsúdó, belülről jövő nemes ösztön fordít, 
hanem a kívülről nógató ösztöke késztet: az Isten bőkezűsége. Nem mi 
egyesülünk, hanem Ő egyesít, amikor valódi és vélt különbözőségeinket, 
egymást közelíteni' nem hagyó vétkeinket és mulasztásainkat a bőkezű, 
közös Úr győzi le.

•
2. A „mindenki Ura” Jézus Krisztus szeretetében bőkezű. Ezzel győzi 

le bennünk mindazt, ami az iránta való bizalmat és a másik iránt való 
szeretetet, türelmet, felelősséget tönkreteszi. A bőkezű Isten nem köl
csönös jóindulatra és belátásra hív, hanem közös bűnbánatra és Jézus 
Krisztus személyválogatást nem ismerő szeretete elfogadására. Ez a hit 
fog össze. Ennek a hírnek az igazát Pál a maga személyén és életén 
szemlélteti. Ő, a Krisztus szeretetével megragadott rabbi, a pogányok 
apostolaként szerette volna gyülekezeti „közvéleménnyé” tenni, hogy a 
Jézus Krisztus szeretetében bőkezű Isten nem visel el szűkmarkú, csak 
a maga igazát valló, a másikkal kapcsolatban csak vétket, mulasztást, 
erkölcsi alacsonyabbrendűséget emlegető önteltséget. Az Ür nevét segít
ségül hívó száj a testvér nevét is megtanulja. A feléje emelt kéz oldalra is 
hajlik és társat is talál. Pál mondanivalója különös visszhangot válthat 
ki az ökümenizmusnak abban a stádiumában, amelyben — kicsit fárad
tan és ironikusan — arról beszélünk, hogy eddig minden keresztyén egy
ház legfeljebb önmaga azonosításáig jutott el, sokszor a maga igazolásá
nak szándékával és igényével.

Visszhangot válthat ki ez az igeszakasz, amikor családi, baráti, tár
sadalmi vagy akár nemzetközi távlatait, illetve következményeit keresi 
a „mindenki Ura” , a Jézus Krisztusban bőkezű Istenben való hitünknek.

3. A hit teremtésére induló, bőkezű Isten nem az égből szólva nyűgöz 
le, nem a szív „tisztább érzései” -ből üzen, hanem az igehirdetőn keresz
tül. Itt érkezünk az ige csattanójához: igehirdető nélkül nincsen hit! Ez 
nem az igehirdető személyének a klerikális felértékelése, nem egy „kaszt” 
önhitt fontosságának a hangsúlyozása, hanem Isten megmásíthatatlan 
szándéka, akarata. Isten bőkezűségéhez az is hozzátartozik, hogy az em
berhez ember szájából szól. Az igehirdetői szolgálat nem vezethető le a 
„papnak született” ember szándékából, gyülekezeti kívánságból, vagy 
átruházásból. A szeretetével elhívó és szeretete hírével küldő Jézus 
Krisztus áll mögötte, sőt benne. Ez a rend nem ma kezdődik: az ige
hirdetőknek is voltak és vannak igehirdetői.

Az igehirdetők nem idegen területről érkeznek. A gyülekezetből ke
rülnek ki. Ez sokszor nem olyan magától értődő. Hányszor vették a gyü
lekezetek kötekedésnek, amikor sokszor türelmetlen lelkész-kérésükre 
ez a kérdés hangzott el: az egyháztörténet során, vagy a reformáció 
óta hány igehirdetőt adtak? Hogy adni is lehessen, ne csupán igényelni, 
ahhoz bátorítani és késztetni kell a gyülekezetei, hogy a bőkezű Isten 
hívjon el és tartson meg a hitben, mások hitéért is hűséges igehirdető
ket. Ebben az időszakban, amikor a lelkészavatások ideje közeledik, de 
vasárnapról vasárnapra imádkoznunk kellene a lutheri litánia könyörgé
sét: „Egyházad minden szolgáját, püspököt és lelkészt üdvözítő igédben
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és a szent életben őrizd meg!” Gyermekeinkkel kapcsolatban is kérdez 
bennünket ez az igeszakasz: a „bőkezű” Istenben való hitnek van-e 
olyan vetülete is, hogy kenyere is lesz annak, aki hívásának és küldé
sének enged?

4. Az igehirdető hite a gyülekezet, a mostani és az eljövendő gyüle
kezet hitéért van. Az Ágostai Hitvallás 5. cikke: „Isten azért rendelte az 
evangéliumhirdetésnek és szentségkiosztásnak szolgálatát, hogy erre a 
hitre eljussunk.”

A bőkezű Isten ma is dolgozik, hogy szülessék Krisztushit, hogy to
vább dolgozhassák, hogy erre a hitre sokan eljussanak és ne Ézsaiás ke
serű-igaz kérdése visszhangozzék.

Fehér Károly
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