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E G Y H A Z U N K  Ú t j á n

£ L E T J E L
evangélikus konfirmandusok könyve

Hála, öröm és szorongás
Isten iránti hálával, örömmel és némi szorongással tesszük 

le kollégáink asztalára egyházunk új konfirmációi tankönyvét 
Hála és öröm van bennünk, hogy lehetőséget kaptunk ennek a va
lóban új könyvnek az elkészítésére, és az igazán korszerű nyom
datechnikai feltételekkel jelenhet meg Ugyanakkor van bennünk 
nem kevés szorongás is, hiszen átérezzük, hogy milyen felelős
ség egy ilyen könyv kézbe adása a pedagógia, a katechetika mai 
forrongó, válságoktól terhes világában Tudjuk, hogy a konfirmá
ciói oktatás területén egy kicsit minden kolléga szakembernek 
érzi magát, hiszen talán már évtizedek óta végzi ezt a nagyon 
nehéz, de egyben izgalmas és szép munkát Meggyőződésünk, hogy a 
megjelenő új könyv csak lelkésztestvéreink aktív közreműködésé
vel, segítségével, az új iránti nyitottságukkal töltheti be szol
gálatát. Ezt a segítőkész nyitottságot kérjük, és ennek reményé
ben született ez az írás. Nem akarunk "használati utasítást” ad
ni a könyvhöz, hiszen annak végén úgyis található néhány prakti
kus tanács a használatra nézve, valamint egy javasolt tanmenetet 
is közlünk. Mostani célunk a könyv koncepciójának kicsit részle
tesebb ismertetése, és a gyakorlati bevezetés, használat megköny- 
nyítése, segítése.

A könyv címének jelentése és jelentősége
Az új konfirmációi tankönyv címe egyszerre szeretne érdeklő

dést felkeltő hitvallás és ugyanakkor műfaj megjelölés is lenni. 
Reménységünk szerint a címlap szimbólikus képe világosan utal ar
ra az alapmeggyőződésünkre, hogy konfirmációban az élő Isten ke
res minket szeretetének újabb és újabb jeleivel. A jelneK igen 
mély bibliai értelme van, és ugyanakkor reméljük, hogy a modern 
technika világában élő fiataljainknak is jól "fogható" kép.

Másrészt ez a cím kicsit a könyv műfajára is utal. Ez a könyv 
a hagyományos káté, a hittankönyv és a korszerű munkafüzet öt
vözeteként jelzéseket akar adni a tanításhoz Mai egyházi hely
zetünkben jelentős eltérések vannak az egyes gyülekezetek kate- 
chetikai ellátottságában. Vannak nagyobb gyülekezetek, ahol már 
óvodás kortól folyik a gyermekbibliakön munka, és a gyermekek 
több éves iskolai hittanoktatás után érkeznek el a konfirmáció
hoz. Máshol viszont, nemcsak szórványokban, sok esetben a kon
firmáció jelenti az első találkozást az egyházzal a keresztség 
óta. Ilyen helyzetben nyilvánvalóan nem lehet olyan könyvet ké- 
szítani, amely mindenütt egyformán jól használható, csak éppen 
kézbe kell adni. Könyvünket egyfajta részletesebben kidolgozott 
vezérfonalnak is lehet tekinteni, amelyet a helyi szituációk is
meretében kell a katechétának alkalmazni, le- vagy éppen feitransz- 
formálnia az adott konfirmandus csoport szintjéhez mérten

"Bekonfirmálás" a gyülekezet életébe
Könyvünk alapvető célkitűzése, hogy a ránk bizott konfirman

dusok ne "lekonfirmáljanak", vagy "kikonfirmáljanak" a gyüleke
zetből, hanem éppen ellenkezőleg "beleerősödjenek" a gyülekezet 
életébe, az egyház közösségébe. Ezt a célt szolgálja többek kö-
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zött a könyv egész tanmenete Hat hónapos, októbertől húsvé- 
tig tartó oktatást tételezünk föl. ahol az első két hónap egy
fajta bevezetés abba a világba, közösségbe, ahová szeretnénk "bekonfirmálni" a fiatalokat. Így az első hónap egyházismere
ti alapokat ad kezdve a megtapasztalható valósággal, az adott 
gyülekezet megismerésével épületek, templom, gyülekezet jele
ne, múltja stb.,. Majd tágul a kör és képet kaphatnak a fiata
lok hazánk és a világ evangélikusságáról. valamint az ökumené- 
ről.

Miután egy hónap alatt remélhetőleg sikerül egy kicsit el
helyezni térben a keresztyénség megtapasztalható valóságát, a következő hónap feladata az idő, a történelem távlatában való 
tájékozódás elősegítése üdvtörténeti összefüggésben tömör egy
háztörténeti keresztmetszetet adunk hangsúlyt adva a magyar ke
resztyénség, illetve az evangélikus egyház születésének Ez az 
anyag az adott konfirmandus csoport képességeitől, helyi egy- háztörténeti vonatkozásoktól függően elmélyíthető. Ehhez se
gítséget adhatnak hittankönyvek, egyéb egyháztörténeti kiad- 
nyok, de még az iskolai történelemkönyvek, világi kiadványok 
is.

Biblia a kézben
Hagyomány gyülekezeteinkben, hogy a Biblia konfirmációi aján

dék. Ez a tradíció azonban nem akadályozhat abban, hogy már az 
oktatás elején a Bibliát kézbe adjuk, mert ha a konfirmációi 
oktatás során nem sikerül rávezetni a fiatalokat a bibliaolva- 
sős értelmére és örömére, akkor az ajándék Biblia megmarad pol
con őrzött kedves emléknek, szent "ereklyének", s talár soha 
nem nyílik ki többet.

Könyvünk tanmenete szerint éppen a reformáció környékén 
adunk először Bibliát a konfirmandusok kezébe, ami egyben uta
lás is a reformáció máig is egyik legnagyobb ajándékára. Köny
vünk végig erősen épít a Biblia használatára. Igyekszik mindig 
feltárni az egyes dogmatikai, etikai tanítások bibliai gyöke
rét, forrását. A legfontosabb bibliai idézetekből vizsgaanyagként, memoriterként közlünk igéket.

A tanmenet szerint novemberben külön témaegységben foglal
kozunk a Biblia keletkezésével, felépítésével, praktikus hasz
nálatával. Majd első lapjait fellapozva kerül elő az első hit
ágazat tematikája külön kitérve a hit és tudás problematikájára .

Az egyházi esztendő ritmusában;
A két hónapos bevezetés, tájékozódás, egyházi, gyülekezeti 

aklimatizálódás után december elején térünk rá a tulajdonkép
peni klasszikus kátéanyagra. Adventtól igyekszünk erősen kö
vetni az egyházi esztendő ritmusát, ami újra meg újra lehető
séget ad a gyülekezet életébe való szerves bekapcsolódásra. 
Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egyházunk egyik legősibb 
és mindmáig legnagyszerűbb katechetikai eszköze maga az egyhá
zi esztendő, melynek segítségével évről évre újra és egyre mé
lyebben átélhetjük a legjelentősebb üdvtörténeti eseményeket. 
Az egyházi esztendő ünnepeinek felfedezésével vezethetjük be 
a fiatalokat a rendszeres istentiszteleti élet egészséges ritmusába és örömébe.



Így decemberben első sorban a második hitágazat első fe
lét tárgyaljuk, az inkarnáció eseménye kerül elő. Januárban 
a Tízparancsolat feldolgozásával indulunk az új esztendőbe, 
majd február a Miatyánk hónapja. Márciussal, böjt idején visz- 
szatérünk a második hitágazat folytatására, s végül megérke
zünk a konfirmáció küszöbén a harmadik hitágazathoz, a Szent
lélek munkájához.

Ennyit vázlatosan könyvünk tartalmi felépítéséről. Most pe
dig térjünk át az egyes témaegységek, órák struktúrájára, a

könyv gyakorlati használhatóságának néhány praktikus kérdésére.
Látvány és láttatás
Az emberek többsége vizuális típus a mai elvont, fogalmi gon

dolkodás, technizáltság fejlettsége ellenére is (vagy épp ezért) 
Nem véletlen a TV, Videó, film népszerűsége. A látvány ragadja meg 
kelti fel érdeklődését, s a látott dolgok rögződnek jobban az em
lékezetében. Ezt a tényt ma fokozottan figyelembe kell vennünk ka- 
techetikai munkánkban. Ezért elengedhetetlen a konfirmációi okta
tásban legalább egy tábla, melyre rajzolhatunk, térképek, amelye
ken területeket, helyeket mutathatunk meg stb.

Könyvünkkel a vizualitás tényét messzemenően figyelembe igyécez- 
tünk venni. Egyfelől külső megjelenésében is már egy, a szó szoros 
értelmében színes, érdeklődésfelkeltő könyvet terveztünk. Sárga ho 
rítón fekete ábrával és piros cím-szöveggel jelenik meg. Ugyanez
zel a hármas színhasználattal találkozunk végig a könyv egészén, 
ha belelapozunk. Másfelől hetvenkét /!/ ábra, rajz, illusztráció 
egészíti ki a szövegeket.

A piros és a sárga szín használatához nem csupán a szinesség el 
véért vagy a "díszesség” kedvéért ragaszkodtunk. Az egész könyvön 
konzekvensen "tanítástechnikai" szempont szerint jelentkezik, ne
vezetesen a piros színű "alányomás" /piros keretben vagy piros me
zőben megjelenő szöveg/ a legfontosabb, mindenképpen megtanulandó, 
"bevágandó" definíciókat, tudnivalókat emeli ki és jelzi, a sárga 
mezőben raegjelenü szövegek többnyire illusztrációk, magyarázatok, 
idézetek, melyek a helyi lehetőségek szerint kívülről is megtanul
hatók a pirossal kiemelt szövegek mellett, azok fontos elmélyíté
sét, megértését szolgálják. Ezzel a nyomdatechnikai megoldással a 
katechétáknak akartunk segíteni a helyi konfirmandusoktatás szük
ségleteihez igazodásban: már a színjelzés alapján lehet redukálni 
vagy bővíteni a tanítás anyagát úgy, hogy az egész könyv és anyag 
struktúrájából, koncepciójából, célzatos logikájából ne essen ki 
a csoport és tanítás függetlenül a megtanítható anyag mennyiségé
től.

Az elhelyezett ábrák, rajzok sem öncélúan kerültek a könyvbe, 
és épp oda, ahol vannak. Szeretnénk leszögezni: egyáltalában nem 
törekedtünk minden szempontból "művészi", hibátlan rajzokra és 
rajzolásra. A rajzokkal és rajzolással a célunk az volt, hogy a 
korosztály rajzolási szintjéhez közel az adott témaegység megér
tését segítsük a lényegre utalva. Ez annyit jelent, hogy minél 
egyszerűbb, világosabb rajzokra, ábrákra törekedtünk (még néhol 
talán az "egyoldalúság" vagy a "primitívség" esetleges vádját is 
vállalva), melyek többször a karikatúra műfajához állnak talán a 
legközelebb. Szándékunk egy adott kérdés, fogalom frappáns megra
gadása volt, az adott téma továbbgondolását is célozva. /Ez per
sze nem jelenti azt, hogy ennél frappánsabb rajz, ötlet nem léte
zik./
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A rajzokon, illusztrációkon kívül egy-két ábráról is szót kell  
ejteni. Bizonyára meglepő (esetleg megbotránkoztató) lesz a kol
legáknak, hogy az üdvtörténeti és egyháztörténeti keresztmetsze-  
tét, istentisztelet-felépítést egy-egy ábrával "intéztük" el, az 
elbeszélés, leírás helyett. Ez nem az egyháztörténet vagy üdvtör-  
téneti utunk szimplifikálása vagy degradálása, hanem olyan össze
foglalás, mely a legkiemelkedőbb eseményeket rágzíti a történelmi 
események párhuzamaként az idő vonalán, s melyeket - részleteivel - 
a katechétáknak kell "kitölteniük". Mi a koncepciónkból következő
en (és terjedelmi okokból is) nem tettünk mást, mint azt vázoltuk, 
honnan, milyen kiemelkedő eseményeken keresztül jutottunk a mába, 
s szóban csak annyit teszünk hozzá, hogy ennek a történeti útnak 
mi volt a leglényegesebb, máig érvényes tanulsága, mely ma is kö
telez.

"Beszélni nehéz"
A formai vonatkozásokat tekintve szólnunk kell könyvünk nyelvé

ről, nyelvezetéről is. Úgy gondoljuk, hogy Péczy Blanka rádióműso
rának címét jó, ha komolyan vesszük. Tudjuk, hogy a legtöbb lelkész 
számára a beszéd rutin kérdése, már, s úgy gondol rá, melynél mi 
sem egyszerűbb. De épp ezért kell meggyőződésünk szerint általá
ban a szolgálatunkban, de különösen a katechetikai munkában komo
lyan vennünk az idézett alcímet. A mi "könnyű" beszédünket ugyanis 
sokaknak nagyon nehéz hallgatni. Sablonokkal, előregyártott "pane
lekkel", fordulatokkal, általunk jól ismert fogalmakkal van tele, 
s a baj az, hogy ezeket rajtunk kívül alig ismeri, érti valaki. 
Legkevésbé a szekuláris, vagy félszekuláris háttérből jött gyere
kek. Meg kell próbálnunk "lefordítani" mai magyar, érthető fogal
makra mindazt, amiről beszélünk, mert gyakorlatilag az összes egy
házi és keresztyén alapfogalom érthetetlen a fiataloknak. 
Könyvünkben ezért tudatosan próbáljuk kikerülni, vagy “átfogalmaz
ni" a teológiai szakkifejezéseket, az egyházi "zsargont". Tudato
san a legegyszerűbb, sallangok nélküli, a lehető legtömörebb fogal
mazásra törekedtünk. /Munkánknak egyik legnehezebb pontja épp ez 
volt!/ Ott pedig, ahol a teológiai-egyházi fogalmak, kifejezések 
kikerülhetetlenek voltak /mivel a keresztyén alapismeretekhez egy 
alapszókincs is tartozik/ megmagyarázzuk, értelmezzük azokat.
- Mindez azt jelenti, hogy sok esetben a kollegák talán furcsa, 
meglepő, nem megszokott fogalmazással találkoznak az adott témák
kal kapcsolatban. Az a reménységünk azonban, hogy a tanító és ta
nítandó testvéreink tartalmában jól fogják megérteni mindazt, ami
ről a könyvünkben szó van.

Könyvünk nyelvéhez tartozik az is, hogy egy-két mai költő lé- 
nyegremutató versidézetén kívül tulajdonképpen csak két idézet-for
rásunk van, melyekből sűrűn merítünk: s ez a Biblia és Luther. Az 
a meggyőződésünk, hogy egy-egy teológiai igazság megvilágításánál, 
értelme feltárásánál a bibliai szentíróknál és Luthernél tömöreb
ben, világosabban és modernebbül nem lehet fogalmazni! Hozzátétel
lel azt csak elrontani lehet. - Ez egyben jelzi egész könyvünk és 
mondanivalónk biblikus és lutheri alapállását.

Témaegyséqek, órafelépítés
Tanítandó anyagunkat - ahogy szó volt már róla - egy katecheti

kai évbe sűrítettük, lévén ez a minimális konfirmációs tanítási idő 
egy gyülekezetben. E tanítási évet hat hónapnak /október elejétől 
március elejéig/, ezen belül általában négy hétnek feltételezzük, J
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heti egy konfirmációi órával. Ennek megfelelően alakul könyvünk 
témafelosztása: hat darab egyhavi témaegységre oszlik, melyeket 
négy-négy órai feldolgozásban bontunk ki. /Kivétel a december, 
melyben az ünnepek miatt három órai a feldolgozás./ Minden téma
egységet rá vonatkozó, megfelelő igével, s azt kifejező teljes
lapos rajzzal indítunk, mely így elválasztója is az egyes szaka
szoknak. Minden hónap végén pedig tizenkét összefoglaló kérdés 
található piroskeretű lapon, éspedig úgy, hogy minden kérdés után 
helyet hagytunk arra, hogy a válaszokat mindenki maga írja be a 
könyvbe a kérdések után. E kérdések az órák és témaegység leglé
nyegesebb tudnivalóira, többnyire az órabevezetőkben piros mezők
kel kiemelt definíciókra kérdeznek rá. összességében a teljes anya
got tekintve 72 kérdést jelent ez, melyek a konfirmációi vizsga 
kérdései, illetve a vizsgakérdések támpontjai lehetnek.

Egy-egy óra tanításának a feldolgozása három rétegben történik.
Az első réteg a címmel, és egy-egy illusztrációval vagy pár monda
tos bevezetável indított rövid témaelőadás, melyben a pirosmezős 
kiemelések adják a lényeget. Végeredményben rövid, tömör összefog
lalásról van itt szó. A második réteg a "Jegyezd meg" fejléccel in
dított rovat, mely lexikon-szerűen magyaráz meg fogalmakat, jelen
ségeket, melyek egyrészt a témaelőadásban előkerültek, másrészt 
melyek a továbbgondolás kapcsán hozzákapcsolódnak. A harmadik ré
teg a "Gondolkodjunk" címszót viseli, mely végülis feladatgyűjte
mény, tartalmazva keresztrejtvényeket, bibliakutatási és egyéb föl
adatokat. E feladatok sem csupán a témaelőadás anyagának az elmé
lyítését szolgálják, hanem az ahhoz, és a "Jegyezd meg" rovat anya
gához kapcsolódó további ismeretek felé vezetik a konfirmandusokat. 
E feladatok feladhatók házi feladatként, de jelenthetik az órán tör
ténő közös munka alapját is. A feladatok után üres lapok következ
nek a könyvben, ahol e munka megoldását elvégezhetik a konfirmandu
sok. Ezen órafelépítésre vonatkozóan - talán a leírtakból is vilá
gos - nagyon lényeges komolyan vennünk mindhárom réteg egyenrangú
ságát 1 Egyformán fontos mindegyik, hiszen nem függelékviszonyban 
vannak egymással, hanem egymásra épülő koncentrikus körök a téma 
kitágításában és elmélyítésében. A leírt teljes óraanyag állandó 
használata adja csak meg azt a reményt, hogy a gyermekek lényeg- 
centrikusán és összefüggéseiben megértik és megjegyzik az evangé
likus és keresztyén alapismereteket.

Ezzel együtt kell komolyan vennünk azt a már említett lehető
séget is, hogy a gyülekezeti élet ritmusához, ünnepeihez, vagyis 
az élethez kötötten végezzük a tanítást. A témabevezetéstől kezd
ve mindenütt a fő célunk az volt, hogy a keresztyén alapismerete
ket a mindennapi élethez kössük, az oda szóló útmutatást kiemeljük. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy Isten életjelei nem csupán egy elvont 
hit, intellektuális vallásosság, hanem mindennapi életünk útmutató 
jelzései, melyek a mi kiteljesedő, boldog életünk zálogai.

Ezen írásunk tájékoztató jelleggel fogant, azzal, hogy konfirmá
ciói könyvünk koncepcióját, felpítését, használhatóságának lehető
ségeit vázoljuk lelkésztestvéreink számára. Az a reménységünk, tud
tunk segíteni könyvönkkel és e tájékoztatással kollégáinknak és egy
házunk konfirmandusainak. Kérésünk az, hogy katechéta testvéreink
- mielőtt a konfirmandusaiknak kézbe adnák - tanulmányozzák át ala
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posan a már kézbevett könyvünket, s azzal párhuzamosan olvassák 
el újra e tájékoztatásunkat. Mert az a meggyőződésünk, hogy csak 
az alaposan megismert eszköz használható jól arra a célra, amely
re készítették.

Gáncs Péter 
dr. Foltin Brúnó
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E G Y H Á Z  A V I L Á G B A N  
KARL RENTICH: EVANGÉLIKUS MISSZIÓ A HARMADIK BIRODALOMBAN

Már 1933-ban, a nemzeti szocialista hatalomátvétel kezde
tén kérdésessé vált, hogyan viszonyuljon az evangélikus misz- 
szió a nemzeti szocializmus ideológiájához. "Abban az órában, 
amelyben német népünknek megadja Isten, hogy átéljen egy nagy 
történelmi fordulatot, a német evangélikus egyházak egyetlen 
Német Evangélikus Egyházba fognak tömörülni." - állapítja meg 
a Német Evangélikus Egyházak alkotmányának előszava. /1933. 
július 11./ Ennek az alkotmánynak a harmadik fejezetében az 
"összegyházi értelemben vett szabad egyházi munkára, különösen 
is a kül- és belmisszió területére" vonatkozó követelések áll
nak, melyeket az egyháznak kell pártfogolnia. Ezalatt a misz- 
szió és az egyház egyesítését értették a Deutsche Christen ve
zetésével. E követelés konzekvenciája magában foglalta vala
mennyi missziós társaság, mint önálló egység fölszámolását, és 
ezek beépítését a birodalmi püspök vezetése alatt álló egyházi 
szervezetbe. A missziónak tehát már 1933-ban feleletet kellett 
adnia a DC kihívására, egy év állt az egyház előtt e döntő kér
dés megválaszolására. Hogyan reagáltak erre a missziós társasá
gok?

Ahogy más körökben, úgy a missziós csoportokban is nagy volt 
a lelkesedés mindaz iránt, ami ezidőtájt Németországban történt. 
A többnyire német-nmezeti befolyás alatt álló misszióvezetők 
örömmel üdvözölték az új kezdetet. A nagy egységmámor magával 
ragadta a missziós társaságok vezetőit is, és némelyek Hitler
ben a Vezérben a nemzet Istentől küldött megmentőjét látták.
Még egy olyan ember is, mint Johannes Warneck a Wuppertali 
Rajnai Misszió tagja, “örömmel és hálás bizodalommal" állt "az 
Istentől nekünk adott Vezér Adolf Hitler mögé".

Isten cselekvését látták abban, hogy megmenekülnek a bolse
vista káosztól, felszabadulnak a németellenes Népszövetség szo
rításából, és visszaáll a haza becsülete.

1933-ban sok teológusnak és keresztyénnek volt az a vélemé
nye, hogy a Harmadik Birodalom létrejöttével az egyházak szá
mára is új lehetőségek nyílnának. Egyházi harcra akkor még ke
vesen gondoltak, még kevesebben az evangéliumért való szenve
désre. Volt azonban alapja a fokozottabb figyelemnek. Már 
1931-ben hangsúlyozta Karl Barth Knakhoz, a Berlini Misszió 
igazgatójához címzett írásában a nacionalizmusra vonatkozóan, 
hogy itt mindenek előtt teológiai megfontolásra van szükség, 
mégpedig abból az egy Istenből kiindulva, aki nem engedi meg, 
hogy egyik nép a másik fölé emelkedjen, és Jézus Krisztus evan
géliumából kiindulva, amit nem szabad önkényesen, egyoldalúan 
magyarázni. Kari Barth-ra azonban akkoriban még nem sokan hall
gattak. Teológus körökben korábban veszélyes különcnek számí
tott, és némelyek, mint az új szövetséges Adolf Schlatter is, 
óva intettek eretnek teológiájától. Csak lassan ismerték el 
Kari Barth teológiáját a későbbi "Barmeni Hitvallás ősei".



335

Az egyház és misszió integrációja ellen
Ebben az időben, amikor olyan nagy volt a lelkesedés min

den területen az egység iránt, a német evangélikus misszió 
hirtelen azzal a kérdéssel állt szemben, hogy helyesli-e az 
összes missziós társaság feloszlatását az egyház és misszió 
egységének érdekében. Majdnem mindenki, aki a misszióban el
kötelezett volt, szabad missziót akart, ami az egyház egyik 
életmegnyilvánulása, anélkül, hogy egyházi gyámkodásra lenne 
szüksége. Jóllehet, a birodalmi egyház részéről csábítóak vol
tak az ajánlatok. A misszió éppen megoldandó anyagi problémái 
is megoldásra leltek volna a birodalmi egyház segítségével.
Az addig megvetett misszió most, mint a hivatalos egyház ré
sze, jobb státust nyerhetett volna. A birodalmi püspök pie- 
tista körökben "kegyes ember"-nek számított, különböző beszé
deiben hangsúlyozta is mindig újra, hogy közel áll a pietiz- 
mushoz. A misszió pártolóinak legnagyobb része, ahogy koráb
ban is, szintén a pietizmushoz tartozott.

Másrészt azonban attól féltek, hogy a missziónak az egyház
hoz való túlságos közelségéből károk származhatnak. Meg akar
ták őrizni önállóságát. Ezt az önállóságot hét fő vonalban de
finiálták, melyekhez "valamilyen módon tartanunk kell magun
hat, hogy szem előtt tartsuk: Isten akaratának vagyunk elkö
telezettjei" /Hartenstein/. "A német evangélikus missziónak 
küldetésénél fogva az egyház területén belül ragaszkodnia 
kell a társaságok határozottan kinyilvánított önállóságához, 
hasonlóan a katolikus egyházban működő közösségekhez és ren
dekhez. “

Továbbá hangsúlyozták a missziós szolgálat lelki /önkéntes/ 
jellegét, az önkéntes adakozást, és az "akadálytalan... belé
pést a gyülekezetbe" valamint a misszió és az egyház közti 
szorosabb együttműködést olyan formában, melyet mindkét fél 
önként helyesel".

A "fő hivatalban álló teológusokat maguk akarták meghívni", 
és meg akarták tartani a "nagy hívő hazai gyülekezetét, amely 
nélkül a front kívülről beláthatatlan károkat szenvedne". Vég
leges választ az 1933. október 17-20-i barmeni missziós gyű
lésen adtak a misszió képviselői.
A  misszió és az ökumene elválaszthatatlan

Ez a gyűlés mérföldkővé vált a német egyház és misszió 
történetében. A nacionalizmus idején első alkalommal jött itt 
szóba az egyház és misszió létének kérdése. A Baseli Misszió 
igazgatója Karl Hartenstein ügyvezetése alatt dolgozták ki a 
misszióról és ökumenéről szóló Barmeni Emlékirat fő vonalait. 
Ebben a következő áll:

"A misszió, mint az egyház hitvalló tevékenysége a világ 
előtt, a népek számára a Krisztusban megvalósuló üdvösség 
orömüzenetének hordozója." A Német Evangélikus Egyház alkot- 
mányávai ellentétben ez nem a német egyház gondolata, hanem 
Krisztusé. Ezzel kapcsolatban utaltak az "una sancta“-ra, az 
egész világon szent egyházra. Visszautasították a német biro- 
dalmi egyházat, mint egy népi-nacionalista ideológia termékét, 
és helyette a világtávlatú egyház került előtérbe: "A német
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evnagélikus misszióban a Német Evangélikus Egyház nyíltan 
kifejezését adta az "una sancta"-hoz való kapcsolatának."
/Az ökumenikus közösség kérdése ismét előkerül a Barmeni Te
ológiai Nyilatkozat 6. tételeként./ A missziónak az egyházba 
való bekebelezése helyett a misszió és egyház integrációját 
bibliai értelemben, az egyház létéből kiindulva alapozták 
meg. Ennek "mindenben a misszió legjavára kell irányulnia". 
Elutasították a misszióra vonatkozó árjatörvényeket.

K e z d e t é t  v e t t e  a D C  e l l e n i  
h a r c .  Érthetőek azonban ennek határai is. A misszió 
képviselői nem ismerték föl a dolgok mögött álló rasszizmus 
problémáját. A Hitvalló Egyház képviselői sem a misszióban, 
sem az azt követő években nem foglaltak állást a zsidók mel
lett. N e m  t e t t e k  m é g  v i l á g o s a n  
k ü l ö n b s é g e t  a DC, i l l e t v e  a n á c i  
k o r m á n y z a t  i d e o l ó g i á j a  k ö z ö t t .  . 
Mégis érthetővé vált, hogy a misszió megbízatása az Úrtól 
magától van, és munkáját a hivők gyülekezetének megbízottja
ként végzi. A misszió és az ökumene elválaszthatatlanul ösz- 
szetartozik. Tény, hogy Németországban ezidőben két egyház 
áll egymással szemben: egy uniált államegyház és egy Hitval
ló Egyház a maga területén. Hogy hova tartozunk, azt mindazok 
után, ahogy a délnémet püspökkel egyetértésben léptünk a hit
valló front felé, nem lehet kétséges" - tájékoztatta Harten- 
stein a kiküldött misszionáriusokat.

A misszióra, "mint teológiai problémára" /Hartenstein/ 
adott'.: tehát felelet: "A misszió a Hitvalló Egyházak engedel
mes bizonyságtevő szolgálata, amennyiben a pogány világ felé 
fordul, és ezt az egyházba vetett hittel, és az Isten orszá
gára irányuló várakozással teszi." Ezután a Német Evnagélikus 
Missziói Tanács tübingeni ülésén a missziót a Hitvalló Egyhá
zak részévé nyilvánították. Ebben az órában a "német evangé
likus misszió szava" azt jelentette, hogy megtették a döntő 
lépést a Hitvalló Egyházak felé.

E. Reinke, a DC képviselője, úgy látta, hogy ez visszaélés 
a misszióval, és "a missziós élet pusztulását jelenti itthon 
és külföldön". Hartenstein ezzel szemben írt az akkori Világ
missziói Tanács főtitkárának Joseph Oldhamnak. Eszerint a 
Hitvalló Zsinattal vállvetve az egész német missziói gépezet 
"egyértelműen azon az egyetlen lehetséges helyen áll, ahol ma 
a német keresztyéneknek állniuk kell, ha nem akarnak lelkiis
meretük ellen naponként erőszakot elkövetni."
A misszionáriusok magatartása a missziós területeken

A német evnagélikus misszió a missziói területeken nem ta
núsított éppen dicséretre méltó magatartást. Paul von Tucher 
/Nationalism: "Case and Crisis in Missions" 1939-1946, Erlan- 
gen, 1980/ mutatja be az indiai német misszionárius példáján, 
hogy egyes misszionáriusok sokkal inkább kötelező erejűnek 
érezték német voltukat, mint az evangéliumot. A Harmadik Biro
dalom vezetői a német missziós társaságok jó nevét használták



föl saját céljaiKra. Némely misszionáríusok lelkes Hívekként ' 
dolgoztait velük - minden bizonnyal a náci kormányzat kezde
ti éveiben. "Bizonyára a nácik legjobb fegyverei voltunk. 
Nyilván oekalkuláltak bennünket az NSDAP programjába. A Nagy | 
Német Birodalom terve egészen Indiáig ért." - emlékezett visz- 1 
sza egy misszionárius. Tucher S.

A DC elleni elszánt küzdelem azonban semmi esetre sem volt 
azonos a Harmadik Birodalom politikájával szembeni ellenállás
sal.

A Baseli Misszió igazgatója Karl Hartenstein azt írta az 
indiai misszionáriusoknak 1933. júliusában: "Politikai téren ’ 
nemcsak alapvetően egyetértek az eseményekkel, hanem hiszem, 
hogy azok az öreg Európa számára döntő jelentőségűek."

Hartensteinhez hasonlóan gondolkodott a misszió számos támo
gatója. A misszionáriusok sem képeztek kivételt. Sőt arra is 
hivatkozhattak, hogy Baselban új tag került a missziós bizott
ságba, aki tagja volt az NSDAP-nek. Megválasztásának indoka: I 
"közel áll a néphez”. Mégis, ez nem jelenti mindenképpen, hogy 
a párt tagja egyúttal a DC mozgalmához is tartozott volna.

Ahogy a Baseli Misszió, úgy ő is csatlakozott a Hitvalló 
Egyházhoz. A misszionáriusok tehát nagyon is jól megkülönböz
tették az egyházon belüli viszonyokat a politikaiaktól. Lehe
tett valaki az NSDAP tagja, aki ugyanakkor a Hitvalló Egyház
hoz tartozott.

A baseli misszionárius E Ruff viszont egyre inkább az NSDAP 
ellenzőjévé fejlődött, és szónoki és előadó tevékenységével 
olyannyira gyanússá vált az állami titkosrendőrség szemében, 
hogy több alkalommal is letartóztatták. A misszionáriusok - 
ahogy hazájukban, úgy a missziós területeken is - erősen ki
szolgáltatva érezték magukat a pártpropagandával szemben. 
Odakint még többen látták a "Vezér"-ben Németország megmentő- 
jét. Ez különösen Indiában volt nagyon érezhető. De Afrikában 
is voltak kórházak és missziós állomások, amelyek fölött a 
horogkeresztes zászló lobogott.

Egy lelkes misszionárius azt írta: "Aki ma a horogketrsz- 
tes zászló alatt utazik három tengeren át, az hazájának újból 
elnyert nagyságába vetett bizalommal tudhatja, hogy népe kö
zösségének javáért különös felelősséggel ruházták fel. A Har
madik Birodalom népének tagjaként új szemlélettel járja az 
ember a világot."

A Harmadik Birodalom ideológiája egyes misszionáriusoknak 
a dolgok új látását adta, ugyanakkor ismét felszínre kerültek 
a régi gyarmati időkre utaló visszaemlékezések. A horogkeresz
tes zászló addig a láda fenekén volt. A szomorú órákban elő
húzták, hogy láttára új erőt merítsenek. A zászló a nép szo
ros összetartozásának jele volt, és a német vérre emlékezte
tett, harcra lelkesített.

Hosszú időbe került, mire a Baseli Misszió vezetősége meg
tiltotta, hogy felhúzzák a horogkeresztes zászlót a missziós 
állomásokon, és nem minden missziós társaság utasította már 
1934-ben, ahogy azt a Baseli Misszió tette, a misszionáriuso
kat, hogy "a missziói megbízatás tisztasága érdekében tartsák
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távol magukat a nemzeti szocialista párttól. Csak 1939-ben 
szerzett érvényt a Baseli Misszió annak a szándékának, hogy 
a Mangolorei Misszió Nyomdája vezetőségének szembenállása 
ellenére a mindinkább a párt felségvizeire jutó lap: "A né
met Indiában" - amit addig ott nyomtak és adtak ki - más kéz
be kerüljön.

A német misszionáriusok és a hazai gyülekezet nagy része, 
a misszió vezetőségében helyet foglaló vezetőikhez hasonlóan, 
hosszú ideig még pozitív hozzáállást tanúsított hazájának 
bel- és külpolitikai fejlődésével szemben. Ez mégsem jelen
tette azt, hogy az ideológiával kapcsolatban sem gyakoroltak 
kritikát. Az egykori baseli misszionáriussal Hauerrel szem
ben távolságtartóan viselkedtek, és erőteljesen hadakoztak a 
tőle kiinduló "Német Hitmozgalom" ellen. A zsidókérdésben a 
misszió mégis tartózkodó maradt. C s a k  k e v e s e n  
i s m e r t é k  f ö l ,  h o g y  a m i n d i n k á b b  
n ö v e k v ő  z s i d ó g y ű l ö l e t  k e r e s z 
t y é n e l l e n e s  v o n á s o k a t  h o r d o z o t t
Noha a zsidótörvényeket megtagadták, mégsem gátolta ez az 
ismert pápua-misszionáriust Chr. Keyssert, hogy a következőt 
írja: "Általában a zsidók átkot jelentenek a földön. Amióta 
királyukat, Jézust megfeszítették, s ahogy azóta még mindig 
gyűlölik, nem szűnt meg hatni ez az átok." /Evangelisches 
Missionsmagazin, 1933. szept./ Harcoltak egyrészt a faji őrü
let ellen, és semmi esetre sem akartak lemondani az ótesta- 
mentomról, mégis mindez elsősorban "misszionárius alapokból” 
kiindulva történt meg, és a zsidókeresztyének védelmet élvez
tek.
A régi gyarmati misszió álma

Egyes misszionáriusok még mindig a régi gyarmati biroda
lomról álmodoztak. A német gyarmatok alapítása, és az ezzel 
beindított kultúrmisszió, új virágzását élte. 1884-hez ha
sonlóan egyes misszionáriusok "Kamerunban németeket" akar
tak nevelni. Az alvó oroszlán a kelet-afrikai Guardafui fo
kon egy misszionárius számára az új jövő szimbólumává lett.
Az elnyúló oroszlán feje emlékeztette egy bennszülöttel foly
tatott beszélgetésére, amikor az a kőkolosszusra tekintve 
azt mondta: "Hát így áll a dolog a Németországgal. Ma még 
alvó oroszlán. De hallottál-e már valaha olyan alvó oroszlán
ról, amely nem ébred föl?"

Mindenekelőtt a hajdani német gyarmatokon éledtek újra 
ezek a gondolatok. Az angol és holland gyarmatosítók fenn
hatósága alatt dolgozó német misszionáriusok ellen e ponton 
különösképpen is megszólítottnak érezték magukat. Az usamba- 
rai missszionáriusok legtöbbje Tanzániában tagja volt az NSDAP- 
nek. Nem láttak ellentmondást a párttagság és a missziós szol
gálat között. Vezető állásokat vállaltak a pártban, és mégis 
azt hitték, hogy jó misszionáriusok tudtak lenni.
Ez persze nem érvényes minden missziós társaságra, sem min

den missziós területre, de voltak ilyen misszionáriusok. A 
Bétheli Misszió vezetősége, melynek misszionáriusairól itt 
szó volt, az egyének lelkiismeretére bízta, hogy akarnak-e 
a pártban ilyen állást vállalni, vagy sem.
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Ellenállás a fajelmélettel szemben
A másik oldalon voltak misszionáriusok, akik a hazai misz- 

sziós vezetésnél bátrabban álltak ki a fajelmélettel szemben.
Az 1934. júliusában Bumbuliban tartott missziós konferenci

án így nyilatkozott L. Kelber misszionárius a faji kérdéssel 
kapcsolatban: "A faji elkötelezettség és az Isten iránti el
kötelezettség között mindig kell, hogy maradjon távolság és 
különbség. A keresztyén teremtéshitnek, amely az emberi nem
nek mint egésznek az egységét vallja, ellen kell állnia az 
uralomra jutó fajelmélet azon törekvésének, mely ezt az egy
séget megbontani igyekszik. Isten országa minden faji hova
tartozás felett áll. Mit használna a világnak, ha a fajok 
tisztasága valósággá lenne, de lelkében további károkat szen
vedne? Megítélésünk szerint minden faj Isten egyházához tar
tozik. Határozottan hiszünk az egymás megértésének lehetősé
gében, és a faj idegenek Krisztusban megvalósuló közösségében, 
amit a missziós tapasztalatok bőségesen igazolnak."

A németséget, mindenek előtt Afrikában, kijátszották a misz- 
szió ellen. A misszionáriusok szemére vetették, hogy túl ke
vés érzékük van a németséghez, és túlságosan az afrikaiak ol
dalára álltak. A faji kérdés 1934-ben alapjává vált annak a 
rágalmazási kampánynak, melyet a Német Szövetésg indított a 
Lwandai Bétheli Misszió ellen, és ami a missziót létében fe
nyegette.

Friedrich von Bodelschwingh-nek, a Bétheli Misszió elnöké
nek több ízben kellett levélben állást foglalnia a vádakkal 
szemben.

"A néger fehér értelemben nem ember, és soha nem is lesz 
az, mert értelmi képességei, és minden, ami ezzel összefügg, 
egész mások, és semmiképpen sem változtathatók meg. Ezzel ne
künk fehéreknek teljes mértékig tisztában kell lennünk, és 
számolnunk kell ennek következményeivel." /Schönfeld/

Bodelschwingh írásában azt válaszolta, hogy "a fajok Is
tentől adott különbözőségét áttörni a missziónak nem felada
ta", de hozzáfűzte: "misszionáriusaink tapasztalatai - békében 
és háborús időben - egészen más képet adtak a fekete keresz
tyének hűségéről, mint ahogy azt ön levelében vázolta."

Az első német birodalmi püspök, Friedrich von Bodelschwingh 
állásfoglalásánál érthetőbb Kari Hartensteiné, amit egy In
diában működő misszionáriusnak szóló tudósításában olvasha
tunk: "Mondjátok meg indiai testvéreinknek, hogy a hazai misz- 
szió nem ismer kétféle embert, árját és nem árját, fehéret és 
színeset, hanem mi az "unum corpus christianum"-oan hiszünk 
Ef 2 szerint."

A misszionárusok túlnyomó része korábban várakozó álláspont
ra helyezkedett a Harmadik Birodalom ideológiáját illetően. 
Néhányan határozott ellenzői voltak a náci kormáyzatnak. Ők 
jobbnak látták a misszióban kivonni magukat a hazai vitákból. 
Sőt némelyeknek ezt tanácsolták, mert hazájukban a Hitvalló 
Egyház tagjaikért nehézségeik támadtak, "a legtöbb német misz- 
szionáriusban ugyanaz a nemzeti érzés élt, mint a német lelké
szek többségében azidőben. A patrióta szellem ápolását polgá
ri egyházi körökben az első világháború csak kis mértékben 
rendítette meg. Ez ténylegesen csak a második világháborúval
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következett be. A német misszionáriusokéhoz hasonló nemzeti 
érzülettel találkoztam akkor az angoloknál, amerikaiaknál 
vagy svájciaknál. Minden nacionalizmusnak megvolt a maga e- 
gyéni színezete. De alapjaiban véve mind ugyanaz a jelenség." 
/Th. Lorch/ Theodor Lorch maga is misszionárius volt Indiá
ban, és ahogy a többi német misszionáriust, a második világ
háború idején őt is internálták. Az igazságtlanokkal együtt 
szenvedtek az igazságosak.

A misszionáriusoknak nagy árat kellett fizetniük magatar
tásukért. Csak kevesen maradhattak a háború után is a missziói 
területen. A háború idején legtöbbjüket internálták, és hosz- 
szú ideig - vagy az egész háború idejére - családjuktól el
szakították. Nacionalizmus nemcsak német részről volt tapasz
talható. A svájci testvérek elérhették volna, hogy a Baseli 
Misszió német misszionáriusai - ahogy a többi német misszi
onárius - legalább időnként visszatérhessenek missziós állo
másukra. Ezt nem tették meg, mivel bennük is volt nemzeti büsz
keség. Isten országának érdekei már nem álltak magasabban a 
mindenkori nemzeti érdekeknél. A tizenkét indiai német misz- 
szionárius közül 1945 után csak egy maradhatott a területén.
A többieket a svájci testvérek visszautasították, noha az 
indiai egyház vezetőinek többsége szerette volna, ha a német 
misszionáriusok a területen maradnak. A szinte vallásos nacio
nalizmus a missziói munka nagy hátráltatójává vált. Máig szen
vedik ezt az egyházak az egykori missziós területeken.
Szolidaritás, bfln és megtisztulás

Lutheránus teológusok- és a Baseli Missziónak majd minden 
misszionáriusa az volt - a kétféle kormányzás teológiája alap
ján nem tudtak eljutni a náci kormányzattal szembeni ellenál
lásra. Karl Hartenstein a szenvedésre való készséget tekintet
te a keresztyének feladatának. Hasonlóan gondolták ezt az ő 
befolyása alatt álló misszionáriusok is. Apolitikusan visel
kedtek, s ezáltal mégis politikussá váltak azzal, hogy az ural
kodó rendszert akaratuk ellenére is támogatták. A német evan
gélikus missziónak 1945-ben minden alapja megvolt rá, hogy 
ökumenikus testvéreivel szemben alázatos magatartást tanúsít
son. Ebből sajnos mégis kevés volt érezhető. Voltak kivételek. 
Egyikük volt Karl Hartenstein.

(Megjelent: Lutherische Monatshefte 24. évf. 1985. jan. 
Fordította: Puskás Sára/
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T A N U L M Á N Y O K

SZÜKSÉGES-E A KERESZTSÉG AZ ÜDVÖSSÉGHEZ?

Az elsajátított ismeretanyag értékelésében, a tények 
után kutató munkában, mind nagyobb jelentőséget kapnak a 
tesztek. A címben adott kérdést, ilyen teszt kérdésnek le
het tekinteni. A legegyszerűbb teszt kérdésnek, amire csak 
két választ lehet adni: igen vagy nem.

Kezdjük a "nem”-mel. Akik az üdvösséget nem tartják 
az ember életében döntő jelentőségűnek, azok a kérdésre 
nemmel válaszolnak. Akit nem érdekel az örök élete, az nem 
foglalkozik avval, hogyan lehet megszerezni az üdvösséget. 
Vannak keresztyén közösségek is, amelyek nem ismerik és 
gyakorolják a keresztséget: Quakerek, üdvhadsereg. Számol
nunk kell avval, hogy vannak, akik a keresztség kérése e- 
lőtt végiggondolják ezt a kérdést: - Ráerőltethetem gyer
mekemre az én felfogásomat?: Kérdezheti joggal a szülő 
gyermeke megkeresztelése előtt. Fel kell figyelni a szem
lélet változásra is. Vannak szülők, akik az első gyerme
küket még megkereszteltették, de a másodikat már nem. Így 
adtak választ a kérdésre.

Vannak, akik "igen"-nel válaszolnak a kérdésre. Ez az 
IGEN, nem egészen egyöntetű. Vannak, akik elvetik a gyer- 
mekkeresztséget: baptisták, mennoniták, több szabadegyház 
és szekta.A gyermekkeresztséget gyakorló egyházakban sem 
egységes a keresztségről vallott tanítás. A címben adott kérdést így kell pontosítani: Milyen jelentősége van a ke- 
resztségnek, az üdvösség elnyerésében és megőrzésében.

I.
Szükséges-e a keresztség az üdvösséghez?
A kérdés felvetésének oka és szükségszerűsége

A keresztség elveszítette sokak számára belső tartal
mát. D.Kapi Béla az 1936-ban kiadott Belmissziói Munkaprog
ramban a keresztségről készített előadássorozatában így írt: 
"Az emberek nagyobb része régi, hagyományos szokásnak tart
ja. Nem tulajdonít neki nagy jelentőséget, de azért megtart
ja. A szülői kötelességek közé sorolja, őket is megkeresztel
tették a szülők, ők is megkereszteltetik saját gyermeküket.
Se nem árt, se nem használ - mondják maguk között.”

Scholz László a "Keresztyén Igazság"-ban 1938-ban meg
jelent tanulmányát így kezdte: "Immár alig akad olyan, aki 
észbe venné, hogy meg vagyon keresztelve - panaszkodik Luther 
1520-ban. Azután hozzáfog a keresztség magyarázatához, ír ró-
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la külön, ír róla mással kapcsolatosan, prédikálja a szent
ség értelmét, viaskodik igazi használatáért egész életén 
keresztül. Bizonyos benne, hogy megváltozik a rút tudatlan
ság, s visszanyeri a keresztség is elveszített értékét az 
egyházban.S talán volt is munkájának eredménye. De hová tűnt? 
Ha felébredne Luther s végigjárná gyülekezeteinket, nem kel- 
lene-e újból megkeserednie: "Immár alig akad valaki, aki 
észbe venné, hogy meg vagyon keresztelve!?" Állítását pél
dával igazolja. "Egyik templomunkban évekkel ezelőtt reno
válás kapcsán az oltár elől elvitték a keresztelőkövet, 
mert útban volt s oldalt félreállították. Ez a félreállí
tott keresztelőkő, a mai helyzetünk szimbóluma. Tartalmilag 
így mondhatnék ezt: nem szentség már közöttünk a keresztség.! 
Legyen ismét azzá!" (Keresztyén Igazság" V. évf. 278-282.lap)

"A keresztség szentsége" (Bp.1946) című tanulmányában 
Zulauf Henrik ezt írta: "Sajnos, általános tapasztalat sze
rint, a mi híveink részéről a keresztség szentsége meglehe
tősen mostoha elbánásban részesül. Nem igen törődnek vele.
A keresztség "széltében elvesztette kritikus jelentését az 
emberek szemében és ártalmatlan konvencióvá süllyedt."Nem 
sokba veszik. Annyira semmi az sokak szemében, hogy ezért 
"vetekedni", arról vitázni nem érdemes. És ha valaki a ke- 
resztségről, mint problémáról mégis szólni mer, vagy pláne 
a keresztség miatt "vetekedésre" vetemedik, szőrszálhaso
gatónak, békességbontónak tartják. A keresztséggel szembe
ni ezen közömbösségre rávilágít az egyházból kitértekkel 
szembeni felelőtlen magatartása azoknak, akik bentmaradnak 
az egyházban: ezeknek nagy része teljesen figyelmen kívül 
hagyja, hogy a kilépettek mégis csak meg vannak keresztel
ve, és semmi lelkiismereti furdalást nem érez velük szem
ben. "(4.1.)

D.Dr.Prőhle Károly a "Hit világa" (Győr,1948)"A ke- 
resztségben sokan nem látnak mást, mint az egyház közössé
gébe való felvétel ünnepies szertartását, amelyhez mint be
vett szokáshoz illendőségből alkalmazkodnak, hacsak egészen 
meg nem vetik és mellőzik. Sajnos, még a hívő keresztyének 
soraiban is nagy számmal vannak olyanok, akiknél csak a ke
resztelési anyakönyv őrzi megkeresztelt voltuk emlékét.(265.o.)

Ez volt a múlt. Történt azóta valami változás? Igen!
Mind kevesebb a magánháznál, kórházban történő keresztelés.
A családi ünnepből mind inkább gyülekezeti alkalom lesz a 
keresztelés. Beleépült szervesen a gyülekezeti istentiszte
letbe. A keresztelést kérők két csoportra oszthatók. Vannak, 
akik tudatosan építenek arra, ami a keresztségben történik.
Azt kívánják, hogy a Krisztussal való élő közösségük aján
dékából gyermekük is részesüljön. Vállalják gyermekük ke
resztyén hitben történő nevelését. Igénylik a gyülekezet, 
gyermekek közötti szolgálatát. Azon fáradoznak, hogy a 
Szentlélek hitet ébresszen gyermekükben. Vannak a keresz
telést kérők között ma is, akik előtt tisztázatlan a ke
resztség jelentősége. Talán valami módon még az üdvösségre 
is gondolnak. Az, a sokak számára ma is tisztázatlan, hogy
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mi köze a keresztségnek az üdvösséghez. Talán a lélek mé- 
lyen méq valami mágikus hatásra is gondolnak, arra, hogy 
varázslatosan, gépiesen hat a keresztség. Sok minden tör
tént a tudatlanság felszámolására. A Szentháromság ünnepe 
utáni 6. vasárnap igéi, valamiféle formában kapcsolatban 
vannak a keresztség szentségével. Már énekválasztási gon
dunk sincs ezen a vasárnapon. Énekeskönyvünk "Keresztség" 
feliratú énekei között találunk olyat, amelyik nemcsak a 
keresztelés alkalmával énekelhető. A 299. ének világos, 
tiszta tanítást ad a keresztségről közvetlen, meleg han
gon. Az énekeskönyv imádságosrészének 3. szakasza a "Ke
resztelés" feliratot viseli. Keresztelési imádságokat ép
pen úgy találhatunk, mint a saját keresztelésünkért való 
hálaadó imádságokat.

Változás figyelhető meg a qyermekkeresztelésben. Ré
gebben csecsemőkeresztelésről beszéltek, mert közvetlen 
a születés után megtörtént a keresztelés. Az utóbbi évek
ben a gyülekezeti anyakönyvek tanúsága szerint mind job
ban kitolódik a keresztelés ideje. Keresztelünk 2 vagy 3 
éves gyermekeket. Megtörténik, hogy a legkisebb. gyermekkel 
együtt keresztelhetik meg a szülők az addig még meg nem 
keresztelt gyermeküket is. Ebben a tényben nagy kateche- 
tikai lehetőség rejlik. A gyermekbibliakörben, amikor a 
keresztelésről szó esett, megszólalt az egyik gyermeken, 
osztályos) - Én emlékszem még arra, amikor megkeresztel
tek! Ott volt a gyermekbibliakörben az a IV. osztályos fi- 
ú, aki karácsony ünnepén kereszteltetett meg. Testvére 
most konfirmál, őt a szülők nem keresztelhették meg. En
nek ellenére 6 éves korától járt a gyermekbibliakörbe. Ka
rácsony előtt odaállt a szülei elé és kérte, hogy keresz
telhessék meg. Az utóbbi években, mind több teológus fog
lalkozott avval a gondolattal, hogy a gyermekkeresztelés 
idejét azokra az évekre kellene tenni, amelyekben a gyer
mek tudatosan átélheti azt, ami vele a keresztelés során 
történik. Lehetséges, hogy a jövendő útja, a keresztelés 
időpontja tekintetében, ebbe az irányba vezet majd. Annyi 
már most bizonyos, hogy a keresztyén életfolytatás tekin
tetében, nem elhanyagolható tény annak tudata, ami a ke
reszteléskor történt.

Az előzőek bizonyítják, hogy elindultunk azon az úton, 
amely a keresztség belső tartalmának, gazdagságának felis
meréséhez vezet. Elindultunk, de nem vagyunk még az út vé
gén. A keresztelés felől való bizonytalanság okai között 
számon kell tartanunk a feleketetek tanításbeli különbö
zőségét. Ez sokakban bizonytalanságot ébreszt. Melyik a 
helyes: a gyermekkeresztség, vagy a felnőttkeresztség? I- 
gaz a polemikus vitatkozások kora lejárt. Senkit nem lehet 
bizonytalanságban hagyni egyházunk tanítása felől. Ez teszi 
időszerűvé a keresztségről vallott tanításunk tudatosítását.

1943-ban jelent meg Kari Barth "Die kirchliche Lehre 
von dér Taufe" című könyve. Oscar Cullmann ezt írta róla:
"Ez a legalaposabb tanulmány, amit eddig az egyháztörténelem 
folyamán a gyermekkeresztség ellen írtak." Babos István:
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"A szentségek általában - Keresztség és bérmálás" című, Ró
mában 1975-ben megjelent könyvében ezt írta: "Karl Barth 
szerint, az ember a bűn következtében teljesen képtelen ar
ra, hogy Istent megismerje. Különben is Isten a teremtés 
feletti mindenható Ur, aki teljesen szabadon, az embertől 
függetlenül cselekszik. Ezért a vertikálisan összekötő vonal 
teljesen az ember hatáskörén kívül esik, de mégis tu
domása lehet róla. A szabadon cselekvő Isten, tudtunkra 
adta Jézus Krisztus jóhírét, hogy bűnös volta ellenére ki
választotta az embert, és irgalommal van iránta. Amint egy 
régen írt végrendeletet olvasva rájön az ember, hogy tud
tán és érdemén kívül örökössé tették, ugyanígy a Krisztus 
által közölt jóhírre figyelve, az ember rájön arra, hogy 
Isten kiválasztotta, anélkül, hogy ezt\alami módon kiérde
melte volna. Ezen a horizontális síkon jut szerephez a 
keresztség, amely a hit aktusának a kifejezése az ember 
részéről; kifejezi benne, hogy "felismerte" Isten jóhírét, 
amely szerint Isten kiválasztotta és üdvözíti. Éppen ezért 
Barth úgy tekintette a gyermekkeresztséget, mint "mély se
bet az Egyház testén", és küzdött ellene. A gyermek, akinek 
értelme és akarata még kifejletlen, képtelen az ilyen fel
ismerés kifejezésére a keresztségben. Erre csak a felnőtt 
ember képes."(96.oldal)

Kari Rahner Teológiai kisszótárában(Bp.1980.)"Gyermek- 
keresztség" címszó alatt utal Barth könyvére. Utal arra, 
hogy K. Barth negatív állásfoglalása nyomán, a teológiában 
vitakérdéssé lett (a katolikus teológiában is), hogy meg 
lehet-e keresztelni a gyermekeket, akik a hit megvallására 
még nem képesek. A maga álláspontját így összegezi: "Döntő 
fontosságú az a felismerés, hogy a szabad és üdvösséges 
cselekvés lehetősége, a kegyelem működése következtében, 
tisztára Isten adománya, amely tárgyilag,(ha nem is szükség
képpen időrendben) megelőzi az ember cselekvését. A kereszt
ség, Istennek ezt az individuális értelemben vett akaratát,
- amely előbb oda kell, hogy ajándékozza az embernek az é- 
letet, mielőtt az realizálódhatna és kibontakozhatna - tör
ténelmileg megfogható, egyházi alakjában Ígéri meg a gyer
meknek adományként és kötelezettségként. Ez azért lehetsé
ges, mivel egyik sem attól lesz valósággá, hogy a gyermek 
hittel beleegyezik. Ám ezzel még nem alapoztuk meg a gyer- 
mekkeresztség mellőzhetetlen teológiai szükségességét. A 
gyermekkeresztséggel kapcsolatos aggályokat komolyan kell 
vennünk. A "helyettesítő hit" kifejezése nem korrekt, mi
vel senki sem pótolhatja másnak a hitét. A közvetlen ha
lálveszélytől eltekintve, az Egyház tiltja az olyan gyer
mek megkeresztelését, akinek keresztyén nevelésére nincs 
biztosíték."(243.o.)

Korunkban nemcsak gyermekkeresztség gyakorlata lett 
kérdésessé. Mind nagyobb hangsúlyt kap a "Lélek-keresztség", 
"Szentlélek keresztség","Szent Szellem keresztsége(bemerí
tés)". Az utóbbi két évtizedben, a karizmatikus megújulás, 
fontos tényezője lett korunk vallásos életének. Egyesek
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vagy a Wesley-féie ébredéshez hasonlítható. A megújulás ha~ 
tása egyre nő. Tagjai között, szinte valamennyi felekezetiül 
valékat találunk A tanbeli eltérés nem akadály abban, hogy 
valaki a megújuláshoz csatlakozzon - mondják - mert mindnyájan osztoznak a közős élményben: a lélek keresztnévében. 
Emlékeztetnek minden keresztyént arra, hogy a hívő szemé
lyes életében, súlyén fontos a Szentlélek munkája

A Keresztségről vallott tanítás kérdésében, a karizma
tikus megújulásban résztvevők felfogása két csoportra oszt
ható. Egyik csoportba sorolhatók azok, akik a katolikus egy
házban élnek, másfelől azok, akik azon kívül_ A katolikus 
egyházban, le© Jozef Suenens személyisége és teológiai ál
lásfoglalása határozza meg, a karizmatikus megújulást "Új 
Pünkösd?’ című könyve 1976-ban jelent meg magyarul a Prugg 
Verlag kiadásában Eísenstadtöan. A katolikus karizmátikusok 
felfogását e sorok tükrözik; ”A keresztség "a Szentiélekben 
való újjászületés és megújulás fürdője, mint Tit 3,5-ben 
áll, A keresztsedben meghaltunk Krisztussal, elfogadtuk 
saját halálunkat és meghaltunk a bűnnek /vő.Ka 6/." "megke- 
resztelkedés a Szentiélekben (Csel 1,5.8;11,16;Lk 3,361 
Ebben Isten megígéri és nekünk ajándékozza a léleknek azo
kat az adományait, amelyek mások szolgálatára képesítenek. 
Jézus keresztsége, ennek a folyamatnak ősképe."(Berbert 
Mühien:“Újuljatok meg lélekben* Prugg Verlag Eísenstadt. 
1978.1.

A katolikus egyházon kívüli karizmatikusok felfogá
sát, tanítását nem lehet olyan könnyen összefoglalni. A 
lélek keresztségét a vízkeresztség mellé helyezik ígyer- 
mekkeresztség, bemerítés). Beszélnek első és második ke- 
resztségről. A második a Lélekkeresztség. Az első a víz
keresztség, ami nem más, mint a gyermek bemutatása Isten
nek. Teljes képet nehéz alkotni, mert a karizmatikus meg
újulás könyveinek többsége, élménybeszámoló. Különböző, 
vagy eltérő szóhasználattal. Ezeket nem lehet teológiai 
mérce alá állítani.

II.
A keresztség szükséges az üdvösséghez!

Ennek az állításnak az igazolásához, a lutheri re
formáció egyházában élve, csak egy módon lehet neki kezde
ni. Arra kell figyelni, Jézus mit mondott ebben a kérdés
ben. Egyedül az ő szava a döntő, az ige, a kijelentés.

Nikodémus Jézus elé lépve ezt mondotta: "Mester, tud
juk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tudja 
megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs 
vele az Isten." Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom 
néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem lát
hatja meg az Isten országát." A későbbi beszélgetés során



Jézus kijelentette "Bizony bizony mondom nékea a <a 
laki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet Dt- az 
Isten országába " Víz és Lélek keresztségérőj neszei Jézus 
Csak ezen a kapun át léphetünk be Isten országába A ire 
resztség az örök élet kapuja A bűn világából. a kegyelem 
világába lép át az. aki előtt feltárult a kapu

A Nikodémussai való beszélgetést megelőzte Kereszteli 
János működése ő vízzel keresztelt Arról tanúskodott , 
hogy aki utána jön. az majd Szent lé lékkéí es- tűzze: ke 
résztél Ez a bejelentés. Jézus keresztségében elkezdődött 
íXavier Léon-Dufour Biblikus teológiai szótál Róma 
753. oldal.) A teljes megvalósulás pünkösdkor történt Pé 
tér a keresztség felvételének szükségességét, prédikálta 
hallgatóinak Így nyerik el, bűneik bocsánatát és a Szent 
lélek ajándékát. Péter nem a pillanatnyi ihletettség. vagy 
lelkesültség hatása alatt ajánlja fel a keresztséget Pré
dikációjában tudatosan épít Mestere szavára- a missziói pa 
rancsra.

Jézus rendelkezését. Máté és Márk evangélista őriz 
te meg írásában Máté a keresztelés trimtárius foimuláiát 
őrizte meg. Emiatt egyes exegéták úgy gondoiják,hogy ez a 
parancs nem pontosan úgy hangzott el, ahogy Máté megoro 
kitette. Csak az első keresztyén közösségek értelmezése 
adta ebben a formában Jézus ajkára. Ha ez így történt voi 
na, akkor is bizonyítaná, hogy a keresztséget Jézusra ve
zették vissza. Ezt a János-féle hagyomány is igazi,.,a 
Jézus Nikodémusnak a vízből és Szentlélekből történő új
jászületésről beszél. /Dr.Előd IstvániKatolikus dogmatika 
Bp.1978.538.0 ./ A szentháromsági formulát nem teheti vi 
tássá az a tény, hogy az írás nem egy helyen csak "Jézus 
ra”, a "Krisztus nevére vagy nevében" történt kereszteiés- 
ről beszél Viktor János így érvelt .A keresztség szimbo 
lizmusa.Bp. é.n.i2.o. "Mivel Jézus Krisztus áltai náru,- 
fel hívei előtt a teljes Szentháromság valósága, a Fiúban 
jelentetvén ki magát az Atya s a Fiú által részesülvén 
hívei a Szentiélekben is. Krisztust ismerni annyi, mint 
ismerni az Atyát, a Fiút és a Szentleiket. Ezért "Krisztus 
nevére keresztelni" és "az Atya,Fiú,Szentiélekre keresztel 
ni ugyanazt jelent."

Miért rendelte Krisztus a keresztséget? Márk evangé
liuma: "aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” Exegéták 
emögött a kijelentés mögött, a missziói munkát végző gyű 
lekezet bizonyságtételét értik Vagyis ákkoi fogalmazódott 
meg amikor Jézus üdvösséggel ajándékozta meg azokat akin 
befogadták az Evangéliumot. Ez a tény növeli a keresztsét: 
ről őrzött kijelentés nagyságát. Bizonyossággal állíthat 
juk, hogy a keresztség műve, ereje, értelme és haszna ab
ban áll, hogy üdvözít. Ezt így kell érteni: Közli Krisztus 
üdvözítő tettét Személyessé teszi számunkra Krisztus ha
lálát és feltámadását, üdvözülni annyi, mint megváltatn. 
bűntől, haláltól, sátántól és a Krisztus országába vtn. 
Vele örökké élni
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Krisztusnak határozott szava van a keresztségről, pa
rancsa, rendelkezése. Parancs! Nem az egyháztól függ, hogy 
keresztel vagy sem. Krisztus követeli a keresztelést, mert 
a keresztséget szentséggé tette. A világból távozó Jézus, 
parancsában munkájának két eszközét jelölte meg. A tanítást 
és a keresztséget. Krisztus tanítása és a keresztség teszi 
az embert Krisztus tulajdonává. A keresztség által Krisztus 
belép az ember életébe. Az embert hatalmába veszi és örök 
életközösségbe fogadja.

A Krisztus tanításából és az Egyház gyakorlatából for
málódó keresztség tanítást, Pál apostol mélyítette el. Azt 
hirdette, hogy a keresztségben a test meghal a bűn számára, 
és a Krisztusban megjelent isteni élet részese leszíRm 6,6.111 
A vízzel való lemosás, meghintés Krisztus vérével. Egyesülés 
feltámadásával és megdicsőülésével. Valósággal feltámadunk 
a Krisztussal együtt új életre. Pál ezért nevezi a kereszt
séget az újjászületés fürdőjének. A keresztséggel bekövet
kezett gyökeres átalakulást, képpel szemlélteti az apostol.
A megkeresztelt, régi életéből kivetkőzött, új embert öltö
zött fel. Isten képmását hordozza az új teremtés.

Luther, Krisztus parancsé' és Pál tanítását magúévá 
tette, ezekre építette a keresztségről vallott hitvallását.
A Nagy Kátében ezt írta: "...üdvözölnöm kell és testem-^el
keni elnyeri az örök életet. Mert azért történik \ kereszt
ségben mind a kettő, az is, hogy a testemet leöntik, mint 
amelyik nem tud mással érintkezésbe jutni, csak a vízzel, 
meg az is, hogy elhangzik az ige, amit viszont a lélek tud 
megragadni. Mivel pedig a kettő: a víz és az ige egy kereszt
ség, ~ehát mind a kettőnek, a testnek és a léleknek egyaránt 
üdvözölnie kell és örök életet nyernie. A lélek az ige ál
tal, amelyben hisz, a test pedig azért, mert össze van kap
csolva a lélekkel."

Luther tanítását a keresztségről, a reformáció népe 
magáévá tette, tovább gazdagította. Az Ágostai Hitvallás 
IX. cikke: "A keresztségről azt tanítják, hogy szükséges az 
üdvösséghez, és Isten a keresztség által kegyelmét adja.To
vábbá, hogy a gyermekeket meg kell keresztelni. Mikor eze
ket a keresztség által Istennek felajánljuk. Isten őket ke
gyelmébe fogadja."

A gyermekkeresztség kérdését, hazai teológiai irodal
munkban legrészletesebben Scholz László tárgyalta: "Vezér
fonal a konfirmációi oktatáshoz" című könyvében (Bp.1948.). 
Végig tekintette a kérdést dogmatikailag, történetileg, 
exegetikailag. Vizsgálódását így zárta: "Mindezek alapján 
mi hasznosnak és szükségesnek tartjuk a gyermekkeresztséget, 
és nem látjuk a hit követelményeivel szembenállónak. Az 
újrakeresztelőket a leghatározottabban elítéljük. Viszont 
elismerjük, hogy a gyermekkeresztség gyakorlása a hit 
szempontjából különleges feladatokat ró az egyházra. Eze
ket az egyháznak vállalni kell.” (29.o.) Agendánkban ezt 
olvashatjuk: "...a gyermekkeresztség helyesen fejezi ki 
azt a tényt, hogy Isten kegyelme megelőzi hitünket és hogy
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nem a mi hitünk, hanem Krisztus parancsa és kegyelme a 
keresztség alapja." "A gyermekkeresztség nem teszi feles
legessé, hanem sürgetően követeli, hogy a gyermek eljusson 
a Krisztusban való hitre és ebben meg is maradjon. A hit 
pedig az evangélium hallásából van. Ezért a szülők és ke
resztszülők és az egyház feladata, hogy a megkeresztelt 
gyermekkel megismertessék az evangélium tanítását. A szü
lők és a keresztszülők, ezt a keresztyén hitükből folyó 
kötelezettségüket ismerik el azzal, hogy akarják gyerme
keik megkeresztelését és hívő keresztyénné nevelkedését" 
(249.o.) .

A katolikus teológiában mind erőteljesebb hangsúlyt 
kap a felnőtt keresztelés bevezetésének sürgetése. "Hogy 
a keresztség valóban hitvallás legyen, és hitvalló élet 
kövesse, felmerült a kérdés, nem lenne-e jobb vissza
állítani a hitújonci időt, és csak felnőtteknek kiszol
gáltatni a keresztséget. Ez az irányzat katolikus teoló
gusoktól jön, akik elismerik a gyermekkeresztség dogma
tikai értékét, sőt azt is megengedik, hogy régebbi ko
rokban volt pasztoralis értéke; a mai szociális, történel
mi és kulturális helyzetet figyelembe véve azonban,a fel
nőtt keresztség mellett érvelnek.(Babos István: i.m.136.0.)

A gyermekkeresztség gyakorlata, felveti a keresztség 
és a hit kérdését. Az Ágostai Hitvallás XIII. cikke: "A 
szentségekkel élés. A szentségekkel élésről azt tanítják: 
a szentségek nemcsak azért rendeltettek, hogy ismertető 
jegyei legyenek a hit megvallásának az emberek közt; ha
nem inkább azért, hogy jelei és bizonyságai legyenek,
Isten irántunk való jóakaratának, s felkeltsék és erősít
sék a hitet mindazokban, akik élnek velük. A szentségekkel 
ezért úgy kell élni, hogy vele járjon a hit, amely bízik 
a szentségek által nyújtott és szemünk elé tárt Ígéretek
ben." Az üdvösség ajándéka, csak hit által nyerhető el.
A hit nem létrehozza, hanem elfogadja, megragadja a ke
resztséget. Hit nélkül a keresztség, amely önmagában nagy 
isteni érték, hiábavaló volna, üdvösségbe nem segítene.
Isten cselekszik a keresztség szentségében. Hit nélkül 
nem a mienk az, amit Isten cselekedett értünk. Kari Heim, 
egy hasonlattal szemléltette ezt. A keresztségbén, Isten 
igen nagy összegről szóló csekket helyez a bölcsőnkbe, de 
a nagy összegről szóló csekk értéktelen marad számunkra, 
ha nem váltjuk be. Ezt a csekkbeváltást jelenti a hit.
(Das biblische Recht dér Kindertaufe. Stuttgart. 1938.) 
Mindez azt is magában foglalja, hogy a hit nem a kereszt- 
séghez kell, hanem az üdvösséghez. A hit nem az agyunkban, 
gondolatunkban székel. Nem cselekedet, amit mi tudunk felé 
mutatni. Nem ajándék, amit Istennek nyújthatunk át. Ha Isten 
belénk .önti Szentlelkével kegyelmét, akkor születünk újjá, 
akkor nyerjük el az örök életet.

Azt is világosan látta és hirdette Luther, hogy a hit 
nélküli keresztségnek következményei vannak. Még pedig sú
lyosak! Ezt írta: "Ahol ilyen hit nincs, vagy nem keletke
zik, ott a keresztség nem hogy használna, ellenkezőleg, árt,
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még pedig nemcsak akkor, amikor részesülünk benne, hanem 
egész életünkön át." Luthernek ezekben a soraiban felismer
hetjük azt, amit a keresztség elkötelezéséről vallott. Sze
rinte a keresztséget élnünk kell, állandóan gyakorolnunk.
A keresztség nem egy lezárt kegyelmi ténye az Istennek, ha
nem állandó életfolyamat. A bűn a keresztségtől való elsza
kadást jelenti. A bűnbánat a keresztséghez való vissza
térést. Visszatérést Krisztushoz, akivel eggyé lett az é- 
letünk a keresztségben. A keresztségben elkötelezzük ma
gunkat, hogy az Atya gyermekeként, Krisztus Testének tag
jaként, a Szentlélek templomaként akarjuk leélni az éle
tünket. Bizony ez küzdelmes életet jelent! A bűnnel való 
küzdelmet. Ez a harc a halálunkkal ér véget. A keresztség 
ennek a sírig tartó küzdelemnek az eszköze.

A címben adott kérdésre ezt a választ kaptuk:
A keresztség szükséges az üdvösséghez! Ki kell egészíteni 
ezt az állítást.

Már az Ószövetségben láthatjuk, hogy Isten az üdvözü
lés útját senki elől nem zárja el, aki hitben, reménységben, 
szeretetben közeledik hozzá. Még Ninive számára is van meg
menekülés. Akkor is, ha ezt Isten szolgája nehéz szívvel 
fogadja el, mert nem érti Isten végtelen kegyelmét. Kereszt
ség nélkül üdvözült a bűnbánó lator. Kornélius megkereszte- 
lése előtt megkapta a Szentlelket. Isten irgalma megkíván
ja, hogy figyelembe vegyük: Jézus életét adta minden ember
ért. Azokért is, akiknek nem volt módjukban megkeresztelked- 
ni. Ezért nincs jogunk senkit kizárni az üdvösségből. Tudo
másul kell venni, hogy az ember üdvözítése Isten titka. Jo
ga és lehetősége van bármit fölhasználni abban, hogy üd
vösségre hívja az embert, akit megteremtett és akiért Jézus 
halálba ment, feltámadt. A titkok az Úréi. Mi csak a Kije
lentésre építhetünk. Annak örvendezhetünk, hogy a mi szá
munkra a keresztségben megadatott az üdvösségbe érkezésnek 
a lehetősége. Keresztség nélkül számunkra nincs üdvösség.
A keresztségben nyertük el Krisztus Urunk megváltó művének 
gyümölcsét: az örök életet!

III.
Feladataink.

A Keresztség szükséges az üdvösséghez. Márk evangéliu
mában olvassuk: "aki nem hisz, elkárhozik". "Krisztus Urunk 
szavai szerint a keresztség hit által visz üdvösségre. Ezért 
a keresztyén szülők és keresztszülők feladata, hogy else
gítsék gyermeküket a Jézusban való hitre."(Agenda 251.o.)
A szülők, keresztszülők mellett a keresztséget kiszolgáltató 
Egyháznak is van feladata. Egyfelől segíteni kell a csalá
dot, amelyik a keresztség kiszolgáltatását kérte. Másfelől 
azon kell fáradoznia, hogy a gyülekezet közösségében felnő-
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vekvő megkeresztelt gyermek eljusson a Jézusban való hit
re, illetve ha hitben él, hite megerősödjék.

1 . A z  E g y h á z b a n  a k e r e s z t e l é s i  
g y a k o r l a t  k i a l a k u l á s a  h o s s z ú  f o 
l y a m a t  e r e d m é n y e  v o l t . Jézusnak a keresz
teléssel kapcsolatos szavait az apostoli gyülekezet igehir
detése formálta. így kerültek be ezek az igék az evangéliu
mokba. Pál a keresztséget a húsvéti eseménnyel kapcsolta 
egybe. Ilyen módon gazdagította a "parancsot". "Az első ke
resztyén gyülekezetek történetéből tudjuk, hogy az apostolok 
csak küzdelmek árán jutottak el, a minden néppel szemben 
elkötelező missziói parancs megértésére."(Karner Károly:
Máté evangéliuma.Sopron. 1935.195.0.). A felnőtt kereszte
lést követte a gyermekkeresztelés kialakulása. Jelentős 
változást hozott a keresztelésről formált tanításban, a 
reformáció. Kiderült, hogy a három történeti egyház: kato
likus, evangélikus, református, a gyermekkeresztelést gya
korolja ugyan, de mindegyik mást tanít a keresztségről. A 
baptizmus erősödésével egyre növekedett a felnőtt kereszt
séget (bemerítést) gyakorlók tábora. Barth könyve megjele
nése után kérdésessé lett a gyermekkeresztség gyakorlatának 
helyessége, úgy tűnik, abba a helyzetbe érkeztünk, amikor 
tudatosítanunk kell egyházunknak a keresztségről vallott 
tanítását.

Az elmúlt évtizedekben egyetlen könyv jelent meg a 
keresztségről: Zulauf Henrik: A keresztség szentsége Bp. 
1946. Az író nem rejtette véka alá, hogy a keresztségről 
vallott evangélikus tanítás összegezése mellett válaszolni 
akar a Barth által felvetett kérdésre. Ennek az ad különös 
jelentőséget, hogy ifj. Almási Mihály bemerítésről írott 
könyvében ("És tovább ment az ő útján örömmel." Bp.1976.) 
ezt irta: "A magyar nyelvű teológiai folyóiratok nem ismer
tették Barth könyvét, s a később megjelent hasonló tárgyú 
könyveket sem."(95.o.) Zulauf, könyvében válaszolt az éb
redés felvetette kérdésekre is (keresztség és megtérés, ke
resztség és újjászületés). A helyzet azóta jelentősen meg
változott. Ma már más oldalról kell megközelítenünk keresz
telési gyakorlatunkat.

Pár évvel ezelőtt a Gyakorlati Teológiai Szakcsoport 
felmérést végzett keresztelési gyakorlatunkról. A néhány 
gyülekezetbe kiküldött válaszokra visszaérkezett feleletek
ből lehetetett az eredményt megállapítani. Kiderült, hogy 
a lelkészek felelősséget éreznek a keresztség kiszolgálta
tásakor. Mindegyik más módon igyekszik felelősen kiszol
gáltatni a keresztséget. Kívánatos lenne átfogó képet kapni 
arról, hogy milyen módon történik gyülekezeteinkben a ke
resztség kiszolgáltatása.

Évenként a lelkészi hivatalok rögzítik a keresztelések 
számát. Talán azt is figyelni kellene, hogy hány éves kor
ban történik a keresztelés. Az így nyert adatok alapul szol
gálnának egyházszociológiai kutatás számára. Ha a vizsgá
latból kiderülne, hogy valóban országosan növekszik a ke
resztelési életkor, akkor ennek megfelelően a keresztelési
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rendet ts át Kellene formálni. Hiszen l vagy 3 éves kortól 
kezdve már a megxerssztelendő gyermekhez szólhat az ige
hirdetés. ö mondhatta ei a Hitvallást és az imádságot. A 
tudatos korban gyakorolt gyermekkeresztség bizonyos érte
lemben az őskeresztyén Egyház katechumenátusának gyakorla
tához hasonlítható. A keresztelésre jelentkezettek, az elő
készítés alatt a szentségekről nem kaptak magyarázatot. A 
szentségeket az apostoli egyház titokként őrizte, mert azt 
tartotta, hogy a szentségeket, a misztériumokat, a szent 
titkokat senki meg nem képes érteni anélkül, hogy előbb ne 
tapasztalta volna meg őket (Miklósházy Attilát Benedicamus 
Dommo. Eisenstadt 1984 95.0.)

2. A k e r e s z t s é n  m e g b e c s ü l é s é  - 
n_ e k  e g y i k  j e l e, h o g y  h a n g s ú l y t  
k a p ó  t t k é r é s e. Mind inkább eltűnőben van a gya
korlat, hogy beüzennek a lelkészi hivatalba: "Vasárnap ke
resztelünk!” Kérik a keresztség kiszolgáltatását. A talál
kozás katechetikai lehetőséget rejt magában. Az adatfelvétel 
mellett lehetőség nyílik a keresztelési rend ismertetésére. 
Annak tudatosítására, hogy a szülők döntését megelőzte Krisz
tus váltsághalála. Isten elvégezte üdvözítésünk művét. Ennek 
gyümölcsét nyeri el a gyermek a keresztségben. Az esketés e~ 
lőtti jegyesoktatás mintájára próbálkozni lehetne a keresz
telés előtti oktatással. A bejelentésnél legtöbbször csak 
egy családtag van jelen. Nem is mindig az, aki a gyermeket 
a templomba hozza. Ennek a keresztelést megelőző oktatásnak 
eredményességét segíthetné elő az, ha át tudnánk adni írás
ba foglalva egyházunk keresztségről vallott tanítását. Ez 
tudatosíthatná a szülői, keresztszülői felelősséget. A ke
resztelést megelőző kérdésekre, csak ennek tudatában lehet 
elkötelezően válaszolni.

Énekeskönyvünk az istentiszteleti rendekben két hit
vallást közöl: az Apostolit és a Niceait. Ez lehetővé te
szi, hogy a keresztelés alkalmával a gyülekezet először a 
Niceai Hitvallást mondja el, a keresztelés során az Aposto
lit, mely eredetileg keresztelési hitvallás volt.

3. A g y ü l e k e z e t  a m e g k e r e s z  - 
t e l t  g y e r m e k e k e t  6 - 1 2  é v e s  k o r a - 
k i g, a k o n f i r m á c i ó i g  a g y e r m e k  - 
b i b l i a k ö r ,  a h i t o  k~~t a t á s  és az i s  - 
t e n t i s z t e l e t e k  a l k a l m a i n  v e z e t 
g e t h e t i  a h i t  u t j á n . Arra a kérdésre, hogy 
ezek az alkalmak mennyire épülnek a keresztségre, mennyiben 
segítik a gyermekek hitre jutását, csak a szolgálatot vég
zők tudnak válaszolni. Erről nincsenek adataink. Azt sej
teni lehet, hogy katechetikai munkánkat, a gyermekek isten- 
tiszteletre járását, tudatosabban kellene a keresztségre 
építeni. Az istentiszteletre járás fontosságát külön is 
ki kell emelni. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a 
gyermekek, ifjak maradtak a megkereszteltek közül élő tag
ként a gyülekezetben, akik kicsiny koruktól kezdve rend
szeresen istentiszteletre jártak. Luther a keresztyén ne
velésben igen erősen hangsúlyozta a szoktatást.
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4. A k o n f i r m á c i ó i  o k t a t á s  h á  - 
r o m  p i l l é r ű  h í d h o z  h a s o n l í t h a t ó .
E három pillér: Keresztség, Ige, Úrvacsora. Mivel a konfir
mandusok között mindig vannak olyanok, akik megkeresztelé- 
sük óta tanításban nem részesültek, hitüket nem gyakorló 
szülők gyermekei, ezért kell különös hangsúlyt kapnia az 
oktatásban a keresztségnek. Az elmaradtaicat pótolni kell."
A konfirmáció a gyermekkeresztség felől nézve az az alka
lom, amelynél a felnőtt gyermek vallást tesz arról, hogy 
megismerte a keresztségben nyert kegyelmet, és hogy ebben
a kegyelemben akar járni. A gyermekkeresztség szempontjából 
tehát nagy hangsúly esik a konfirmációi oktatás hitébresztő 
és hitben erősítő jellegére, hiszen a keresztség hit által 
üdvözít. A konfirmáció ugyancsak a gyermekkeresztség felől 
nézve a Szentlélek vételének alkalma, bár nem egyetlen és 
nem is feltétlenül első alkalma. Ezért a konfirmandusok 
vallástétele után következik a Szentlélek segítségül hívá
sa a gyülekezet énekében, az imádságban és az áldásban"/A- 
genda 270.o./. Ezek a sorok is bizonyítják, hogy Egyhá
zunk tanítása határozott és világos a gyermekkeresztség 
kérdésében. A gyermekkeresztség és hit, a gyermekkeresztség 
és Szentlélek kérdésében is biztos választ kapunk. Ennek a 
válasznak tükröződnie kell katechetikai munkánkban.

5. I g e h i r d e t é s . Az egyházi esztendőben min
den évben egy vasárnap a Keresztség hangsúlyosan előtérbe 
kerül. Mivel a Keresztség és az üdvösség szorosan össze
függnek, ezért elképzelhetetlen az, hogy az igehirdető egy 
évben csak egyszer szól a keresztségről. A bűntől való sza
badulás boldog lehetőségét felkínálva, az új életben járás 
elkötelezését hangsúlyozva, lehetetlen a keresztségről hall
gatni. Emellett hangsúlyozni kell azt is, hogy Egyházunk ta
nításában erőteljes hangsúlyt kap a keresztség vigasztaló 
jellege. Az önmagukkal vívódók, az életküzdelmüket keményen 
megharcolók számára boldogító evangéliumként hangzik az, a- 
mit Isten velük a keresztségben cselekedett. Ezt az Evangé
liumot meg kell hirdetni! A megfáradtakat, erőteleneket visz- 
sza kell vezetni a keresztségben kapott kegyelemhez.

6. T e m e t é s . Pál apostol írta: "A Lélek maga tesz 
tanúságot lelkűnkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pe
dig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisz
tusnak társörökösei." (Rm 8,16.17.). Isten gyermekségünk a 
keresztségben kezdődött. Akkor vettük át az örökség egyik 
felét. Akkor kezdődött bennünk Isten üdvösséges munkája. Ez 
tart egészen a halálunkig. Az ítéletben az derül ki, hogy 
mennyiben gátoltuk Isten bennünk végzett munkáját, mennyi
ben segítettük azt, milyen formában adtunk lehetőséget ar
ra, hogy Krisztus elvégezhesse bennünk a megváltás művét.
A temetés Isten felől nézve nem a családi búcsúzás alkalma. 
Hiszen a halál csak a földi életet zárta le. Utána jön a 
folytatás. Ha a keresztyén ember életét Isten művének te
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kintjük, akkor a temetés alkalmával a kezdetre is kell 
gondolni, az indulásra. Elhangzik az Apostoli Hitvallásnak 
ez a néhány szava is: "...testnek feltámadását és az örök 
életet..."(A Niceai Hitvallás ennél személyesebb:"...várom 
a halottak feltámadását és az eljövendő örök életet.") Mi 
az alapja annak, hogy a halál hatalmával szemben állva val
lani merjük a feltámadás és az örök élet bizonyosságát? E- 
gyedül az, hogy akinek földi életét lezárta a halál, az 
megkereszteltetett. Ez az egyetlen bizonyos tény, amire a 
temetési szolgálatra készülve építhetünk. Minden más bizony- 
t a l á n .  Módunk lemérni az emberi életet. Arról tanús- 
kodhatunK, mit cselekedett Isten az emberrel, akinek életét 
megrontotta a bűn - halála a bűn büntetése - akiért Jézus 
életét adta, így szerezve meg az üdvösségét.

Visszajutottunk e felvetett kérdéshez: Szükséges-e a 
keresztseg az üdvösséghez? Válaszunk egyértelmű, határozott 
I G E N . Ez magában foglalja azt is, hogy örömmel, boldogan, 
aggalyoskodás nélkül szolgáltatjuk ki a Keresztséget gyer
meknek és felnőttnek egyaránt. A gyermekkeresztséget a re- 
formációban kapott örökségnek tekintjük. Megerősít bennün- 

ket Krisztus Urunknak a “gyermekségről" mondott igéje. Urunk 
így imádkozott: "Magasztallak Atyám, menny és föld Ura, hogy 

elrejtetted ezeket  a bölcsek és értelmesek elől és kijelen-
teted a gyermekeknek." Amikor a tanítványai arról vitáz- 
tak , hogy ki a nagyobb a mennyek országában, a Mester oda

hívott egy kis gyermeket. Közéjük állította és ezt mondta.
" B i z o n y  nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem 

lesztek, mint kis gyermekek, nem mentek be a mennyek or-szágába."

Ferenczy Zoltán
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AZ ISTENHEZ KÖTÖTT LELKIISMERET LEHETŐGÉGÉI 
ES HATÁRAI

A l e l k i i s m e r e t  f o g a l m á n a k  
k i a l a k u l á s á r ó l

A lelkiismeret fogalmát a görögök és a rómaiak alkal
mazták először. Mindenütt, ahol e két kultúrkör befolyát gya
korolt fontossá vált ez a fogalom. így azokon a területeken 
is, ahol a keresztyénség terjedni kezdett.

A szó alapjául szolgál a görög syneidenai /együtt tud
ni, vagyis önmaga tanújának lenni/. Ahogy Tillich rámuta
tott, ez a kifejezés a köznapi nyelvben már szerepelt még 
mielőtt filozófiai terminussá vált volna. Az önmegfigyelés 
aktusára használták, de jelentette az önmegitélést is. A fi
lozófiai gondolkodásban azután e fogalom lett az öntudat meg
határozója is /pl. a sztoikusoknál/. Ehilo, részben az ószö
vetség hatására is, a morális önmegfigyelést hangsúlyozva, 
vádoló, rábizonyító funkciót is tulajdonit neki.

A latin nyelv összekapcsolja az öntudatosság teoretikus 
és az önmegitélés gyakorlati mozzanatát a consciencia fogalmá
ban. A filozófusok azután, mint pl. Cicero és Seneca az eti
kai szférára alkalmazva önitéletnek értelmezték, akár önmaga 
vádjaként, akár önvédelemből használta is az ember.

A l e l k i i s m e r e t  é r z é s é t  e l ő s e g í 
t e t t e  a z  "én" t u d a t  k i a l a k u l á s a .  Az 
individuális felelősség, az egyén döntéskényszere váltotta 
ki a lelkiismeretet. Ott ahol erős kollektiv tudat dominál és 
ahol az egyén nincs döntésre kényszeritve és úgy érzi ezért, 
hogy helyette döntenek, ott elhal a lelkiismeret. Döntésre 
kényszeritett""Én"-tudat kialakulása nélkül nem beszélhetünk 
lelkiismeretről? Még nietzsche is, aki szenvedélyesen veti 
el az Ítélő lelkiismeretet, még ő is a vádoló lelkiismeret
ből vezeti le a belső ember születését. Miközben utal a vé
tek és a büntetés személytelen karakterére a primitív kultú
rákban, aközben a lelkíismeretet, mint az emberiségnek maga
sabb sikra történő emelkedését dicséri. Mivel a lelkiismere- 
ret, az öntudatra ébredés, a bűn megtapasztalásától függ, 
melyet az ember vagy individumként, vagy egy közösség tag
jaként él meg, ezért főként a rossz lelkiismeret, a lelki- 
ísmeretfurdalás szerepel a teoretikus elméletekben és az 
irodalmi alkotásokban is a leggyakrabban. Ilivel az "én" tu
data és a lelkiismeret egymástól kölcsönös függőségben fej
lődött ki, és mivel az "én" azáltal fedezi föl magát, hogy 
megtapasztalja ami és aminek lennie kellene, a lelkiismeret 
legfőbb jellemzője a bűntudat lesz.

Shakespeare drámájában III. Richárdnak, aki még beve
zető monológjában ezt mondta: "agy döntöttem, hogy gazem
ber leszek", a döntő csata előtti éjjelen sorra jelennek 
meg áldozatainaK szellemei, s egymás után jósolják meg su-
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lyos bukását. Richmondot viszont áldásuk kiséri. Ekkor a 
lelkii3meret szava megszólal Richárdban. A király igy tépe- 
lődik: "Hogy kinzol gyáva lelkiismeret!...

Magamtól félek? Kincs itt senki más.
Én én vagyok, Richárd Richárd barátja.
Tán gyilkos van itt? Nem Dehogynem: én.
Hát fúrni! Magamtól? Van okom erre;
Különben bosszút állok. Magamon?
Szeretem magamat. Miért? Talán 
A jóért, amit én tettem magammal?
Kern, sajnos nem. Gyűlölöm magamat 
Minden elkövetett gaztettemért.
Gazeiaber vagyok. Nem, nem! Hazudok...
Sok nyelve van a lelkiismeretemnek 
És minden nyelve más mesét mesél,
S gazembernek mond mindegyik mese.
Ez legnagyobb mértékben árulás.
A legszörnyübb gyilkolás 
Kétségbeesem. Senki sem szeret."3

/V. felvonás 3.szin. Fordította: Vas István/
A király azonban a bűntudatot ébresztő lelkiismeretet elfojt
ja magában. Gúnyosan mondja: "Lelkiismeret - a gyáva mondta 
ezt először, hogy bátrat sakkban tartsa!"

A " l e l k i i s m e r e t "  a B i b l i á b a n

A görög környezettel való érintkezéstől kezdve alkalmaz
zák a Szentirás .irói a syneidesis kifejezést a lelkiismeret 
jelölésére. Az Ószövetségben kétszer fordul elő. Préd.10,20- 
ban e^y belső fórumot jelöl, Péld.l7,10-b^n a gonosz lelkiismeretének hiányáról olvashatunk.4 Bár az Ószövetségben maga 
a fogalom hiányzik, mégis a lelkiismeretiurdalás élménye,a 
lelkiismeret szava többször is előfordul. Gondoljunk csak 
Adám, Káin, Dávid vagy akár Jób történetére. Az Úrral megkö
tött szövetség után ezzel a ténnyel függ össze minden lelki
ismereti urdalás. A törvénytől eltávolodóban megszólal a lel
kiismeret vádló szara. Hiszen Jahwe ítéli meg a királyok cse
lekedeteit /lKir 16,7/, Isten a vesék és szivek fürkészője 
/Jer 11,20; 17,10. Zsolt.7,10/ aki előtt nyilvánvaló az em
ber minden cselekedete /Zsolt 135,2/. Jób könyve arról is 
tanúskodik, hogy nemcsak törvénytől való eltávolodottságban 
szólalhat meg a lelkiismeret. Hiszen Jób vádlóinak ezt mond
ja: "Igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom, egyetlen napomért sem 
gyaláz a szivem." /Jób 27,6/ A lelklismeret tehát igazolhat is emberi cselekvést.

az Újszövetségben a fogalom is és a lelkiismeret érzé
se is megtalálható. Különösen Pálnál, aki a hellenista etika
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elemeit gyakran vette át írásaiban és aki emelett a korabeli 
vallásos terminusokból is sokat merített. lelkiismeret fo
galma ekkor már közismert volt, hiszen alkalmazták a vallá
sos és profán használatban is. az Újszövetségben a lelkiis
meret fogalmának elsősorban etikai jelentése van. Hiszen az 
evangélium üzenetének elfogadása nem a lelkiismeret, hanem 
a hit döntésének következmenye. Ugyanez érvényes a törvény 
vagy a Hegyi beszéd elfogadására is. A lelkiismeret nem ad 
törvényt, de vádolja azt, aki a törvényt nem tölti be. Ah
hoz, hogy láthassuk, a lelkiismeret nemcsak a keresztyénség 
jellemzője, elég, ha elolvassuk Fái apostol szavait Rm 2,14- 
-15-ben. Arról, hogy a törvény mindenki szivébe be van Írva, 
arról lelkiismeretünk és egymást vádló vagy védő gondolata
ink együtt tanúskodnak majd. így a lelkiismeret igazolja a 
törvényt, akár a tízparancsolatot, akár a természetit, de 
a lelkiismeret önmagában nem tartalmazza a törvényt.

Pál apostol beszél egy "gyenge", tradícióhoz kötött 
konformista lelkiismeretról, amikor azoknak a keresztyének
nek a magatartását Írja le, akik attól félnek, hogy a pia
con vásárolt hús a pogány áldozati állatok húsa, azért in
kább zöldségfélét esznek. Az apostol kritizálja ezt a maga
tartást, de hangsúlyozza, hogy akár egy tévedő lelkiismeret
nek is engedelmeskedni kell és óvja azokat, akik erősnek, 
vagyis szabadnak érzik magukat lelkiismeretűkben, nehogy 
Ítéletükkel megbotránkoztassák a "gyengéket". Nehogy olyan 
valamit tegyenek, mely nekik nyugtalan lelkiismeretet okoz
na. Pál nem azt mondja Rm 14-ben, hogy a lelkiismeretet a- 
zért kell követni, mert igaza van, hanem azért, mert e lel
kiismerettel szemben cselekedni az üdvösség elvesztését je
lenti. "Boldog aki önmagát nem Ítéli el abban amit helyesel." 
/Rm 14,22/. Az ember elveszítheti - Pál szerint - az üdvös
ségét akkor, ha azt ami bár objektíve helyes, mégis rossz 
lelkiismerettel teszi. A keresztyénség fenntartotta az egyén 
teljes etikai felelősségét, Ugyanúgy, ahogyan azt a páli le
velek moralitásából is érezhetjük. Luther wormsi szavaira 
is gondolnunk kell, aki arra hivatkozik, hogy nem jó a lel
kiismeret ellen cselekedni, vagyis visszavonni külső hatá
sára, tanításbeli elképzelésünket.

Az eretnekségnek a tisztátalan, nyugtalan lelkiismeret 
a következménye. lTim 1,19-ben és 1Tim 4,2-ben Pál a liberti- 
mietákat és az aszkétákat támadja. Ezekkel szemben mondja az 
apostol Timóteusnak: "Tartsd meg a hitet és a jó lelkiisme
retet.” Hiszen az eretnekség egyik nagyon fontos következ
ménye az, hogy a morális én-t megtöri és rossz lelkiismere
tet teremt. Ezért kell fölvenni ellene minden korban a har
cot .
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A k e r e s z t y é n  e m b e r  
l e l k i i s m e r e t e

A keresztyén ember lelkiismeretét meghatározza az az erő
tér, melyben él. 'vagyis az Istenhez való kapcsolata. Minden 
élethelyzetben a keresztyén ember Istennek felelősen kell, 
hogy éljen. Hiszen etikája nem lehet más, mint az Isten sze 
retetétől motivált erika. Isten az, aki megélesíti a kérész 
tyén ember látását, lelkiismeretét. Őneki tartozunk száma
dással. A benne hivőnek tudnia kell, hogy élete nem lehet 
más, mint "válasz Isten kérdésére és hivására" /Bonhoeffer/ 
Igy nem saját hasznát keresi majd, nem is az átlag morálja 
köti őt, nem is az emberi diktatúrától való félelme /Heiüeg 
ger/, sem a keresztyén lelkiismeret humanisztikus ideálja, 
hanem csakis és kizáróhg Isten parancsa /Luther/. Éppen az 
evangéliumban megnyilvánuló isteni akarathoz való kötődés 
ad a keresztyén embernek szabadságot. Természetesen ez az 
állapota sem lesz mentes konfliktusoktól. Ezért a keresz
tyén embernek újra és újra figyelni kell Istennek személy 
szerint rá vonatkozó akaratára, küldésére.0

A hivő ember lelkiismereti konfliktusai az életben oly 
sokszor előforduló éles etikai döntéshelyzetekből adódnak. 
Tillich beszél egy "transzmorális lelkiiameretről", amely 
nem egyszerűen egy erkölcsi törvénynek való engedelmessé
get jelent, hanem a mindennapok adott konfliktushelyzetei
ben való lelkiismereti döntést. Túl kell lépnie az embernek 
oly sokszor a konvencionális moralitáson. A lelkiismeret
nek ilyen döntéssorozata a mindennapi életben Istennek Jé
zusban történt önkinyilatkoztatása által lehetséges. Az in- 
karnáció óta a keresztyén ember lelkiismerete csak egy ab
szolút normát ismer: Jézus Krisztust, a törvény betöltését 
természetes minimumnak tartja, de hallja Jézus parancsát, 
hogy a keresztyén ember igazságának messze felül kell múl
ni a a törvény tiltásain tájékozódó akaratot.

A krisztocentrikusan értelmezett isteni akaratból ki
indulva az emberi lelkiismeretet kétféle állapot jellemzi 
majd, ahogyan Pál apostol ás Luther tapasztalatai is tükrözik ezt:

1. / Az Isten haragjától megrémült lelkiismeretetullép 
a törvény kétségbeesésbe kergető bünfeltárásán és meghall
ja Krisztusban, a törvény betöltőjében jelenlévő gyógyitó 
szót. Törvény és evangélium az ami egymástól elválasztha- 
tatlanul nemcsak felrázzák a lelkiismeretet, de megmutatják 
a továbblépés útját is.

2. / A megszabadult lelkiismeret számára annyiban van 
szabadság amennyiben elismeri önmaga fölött Krisztus ural
mát. Ezzel a lelkiismeret idealista autonómiája helyére
a hit engedelmessége lép,mely Isten előtt a felebarátért való döntési felelősségben szabad.
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E o n h o e f f e r  m e g h a t a r o z á s a
7e g y i k  e l ő a d á s a  s z e r i n t

A lelkiismeret emberét sokszor az a döntés, mely megha
ladja erejét tönreteszi. Az a megszámlálhatatlan félreveze
tő, tisztességesnek tűnő álarc, amelyben a gonosz közelit fe
léje, lelekiismeretét félénkké, bizonytalanná teszi, mig vé
gül az adott helyzetbe beletörődik, Elvesziti ezzel jó lel
kiismeretét, mert inkább becsapja önmagát is, csakhogy meg
meneküljön a kétségbeeséstől. Pedig egy rossz lelkiismeret 
üdvösebb, mint egy megcsalt, álharmóniába fojtott lelkiismeret.

t. leheteéges döntések félrevezető sokaságából úgy tű
nik, hogy a kötelesség biztosítja a kivezető utat. ügy tű
nik, hogy ami parancsként hangzik az a legbiztosabb, hiszen 
azt is mondhatja az ember, hogy a parancsért a felelősséget 
a parancsoló viseli és nem a végrehajtó. Azonban a kötelesség 
teljesítésére való korlátozásban soha sem kerül sor a fele
lősséggel való cselekvés bátorságára. A kötelesség embere 
még az ördög kívánságát is teljesiti, ha az kötelességként 
szólal meg. Lelkiismereti döntéseinek hiányában képtelen a 
gonoszsággal fölvenni a harcot.

Aki azonban vállalkozik arra, hogy a legsajátosabb sza
badságban éljen, aki a szükséges cselekedetet is többre ér
tékeli, mint a leiKilsmeretét, aKi a gyümölcsöző kompromisszu
mért kész mindent odaadni, őrizkedjék attól - szólit föl 3on- 
hoeffer - nehogy őt éppen a vélt szabadsága buktassa el. Az 
ályen ember sokszor beleegyezik a rosszba, hogy a mégrosszab- 
bat elkerülje és eközben nem lesz többé képes arra, hogy fel
ismerje, az lett a rosszabb, amibe beleegyezett. Ebben van az emberi tragédiáknak a lényege.

Kiközben menekül az ember a nyilvános összeütközések
től, elérkezik egy privát erkölcsiséghez és eközben becsuk
ja szemét, hogy ne is lássa azt, ami körülötte van. Csak ön
csalással tudja tisztántartani magát attól, hogy a felelős 
cselekvés befeketitse. Sohasem fogja megnyugtatni az ilyen 
embert az, amit már megtett. Az bántja, őrli, amit elmulasztott. 
Ebben a nyugtalanságban azután vagy tönkremegy, vagy farizeussá válik.

Ki az, aki helytáll? - teszi föl a kérdést Bonhoeffer. 
Egyedül az, akinek a számára nem a saját értelme, saját el—  
ve, nem saját szabadsága, saját erkölcsössége a végső cél, 
hanem mindent kész föláldozni akkor, amikor Istenhez való 
kötöttségében felismeri Istennek felelős cselekvésre szólí
tó akaratát. Csakis úgy élhet teljes életet a keresztyén em
ber, ha élete nem akar más lenni, mint válasz Isten hivására.

l e l k i i s m e r e t
c s a p d á i

e r k ö l c s i



Hankiss Elemér gondolkodtató televíziós sorozata az 
"Erkölcsi csapdák" kiélezett helyzetekben veti föl a kér
dést: I.'elyik viselkedési formát utasítjuk el, ki az akivel 
azonosulni tudunk? Mit tennénk az adott helyzetekben? Konk
rét példák alapján hangoznak a kérdések: Hogyan döntenénk?
Kit Ítélünk el? lényt, aki azért, hogy szerelméhez, a fiú
hoz átkelhessen a folyón kénytelen odaadni magát a bankárnak, 
aki a révésznek szükséges pénzt csak így hajlandó a lánynak 
biztosítani? Vagy a fiút, aki bár tudja, hogy ez volt az egyet 
len mód, hogy megtartsák egymást- hiszen utolsó lehetőség 
volt ez a találkozásra - mégis szakit a lánnyal, hogy azt 
tette. Az Írott törvény, a hogyomány és egy másfajta törvény 
a lelkiismereté, ütköznek egymással. Kiélezett a szituáció, kiélezett a kérdés, de a lelkiiemeretnek, a szeretetnek i- 
lyen helyzetekben kell elsősorban döntenie.

A normák az egyes emberrel először külső követelésként 
állnak szembe. A lelkiismeretet nagyban befolyásolják az a- 
dott társadalmi szabályok. Az igazán lényeges döntések sem 
kivételek ezalól. Egy követelés azonban akkor válik morális
sá, ha már a nemcsak külső követelésként jelentkezik, hanem 
belső akarattá is változik. Kant éppen abban látja az embe
ri erkölcs non plus ultráját, hogy valaki abszolúte belső kö
vetelés alapján cselekszik, tehát számára semmiféle külső kö
vetelés sem létezik. Érezzük azonban, hogy a Kant által el
képzelt ember nincs. A filozófus viszont azért tekintette a 
pusztán csak belső követelésre cselekvő embert az erkölcsi 
tökély egyértelmű megtestesítőjének, mert szerinte minden 
erkölcsi törvény belső eredetű, szubjektív a priori erköl
csi törvényből ered. Bonhoeffer gondolataira figyelve azonban azt mondhatjuk: a vél abszolút szabadság is csapdává 
válhat egy ember életében.

a keresztyén ember életében egy külső követelményrend
szer, mellett belső moralitássá kell, hogy váljék, az eliga
zító. Nem más ez - Bonhoeffer szavaival élve - mint válasz 
Isten hivására. A szabályrendet Isten szeretete adja. Ha ez 
nem igy lenne, akkor egy megcsontosodott külső törvény alapján Ítélnénk el mi is a lány viselkedését.

Lelkiismereti döntés kérdése az is, hogy a külső követel
ményrendszerből mit fogad el fenntartás nélkül az ember. 
Döntenie kell, hogy az adott külső rendhez a valóban, számá
ra is elfogadható etikai követelmények miatt ragaszkodik e, 
vagy pedig a törvényt kimondók kedvéért. Mert, ha az utóbbiért 
teszi akkor véglegesen beleesik a csapda lefelé huzó ördögi körébe.
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A z  e m p á t i a  s z e r e p e  l e l k i 
i s m e r e t i  d ö n t é s e i n k n é l

Ahogy Buda Béla rámutat, az empátiáról szóló alapvető 
munkájában, a kifejezés eredeti jelentése: erős érzelem, 
szenvedély, a hétköznapi görög nyelvben azonban már alig 
használatos az empátia kifejezés. Alfred Adler veti föl azu
tán újra a fogalmat a harmincas években megjelent munkájá
ban, aki egy múlt századi angol szöveg szerint igy határoz
za meg a fogalmat: "empatizálni annyit jelent, mint látni a 
másik ember szemével, hallani a másik ember fülével, és érez
ni a másik ember szive szerint."

Pontos ez a lelkiismereti döntések szempontjából is, 
hiszen a döntésre szólitó helyzetekben nem egy elvont, arc
nélküli idea az amit elvetünk, vagy igenlünk, hanem az em
berrel és életünkkel kapcsolatos nagyon konkrét dolgok. Az 
azonosulás, a másik ember gondolkodásába való belehelyezke- 
dés elengedhetetlen döntéseinknél. Csak akkor amikor az em
ber mélyrehatóan megértik alakulhat ki különleges lelkikapcsolat. 

Buda Béla a beleélés fokozatiról ír. Az első fokozat, 
az, amikor a másik ember helyzetét átgondoljuk logiakai he
lyettesítés révén. Ez megteremtheti az empátiás megértés 
alapfeltételeit, a  következő fokozat a másik ember érzelmi 
viszonyulás-sémáinak a megértése. Ehhez már empátia kell. 
Magasabb fok már amikor a másik fél rejtett üzenetét, me
lyet közvetlenül nem akar közölni megpróbáljuk felfogni. 
Csaknem teljesen empátiás szint az, amikor érzelmi ellent
mondásokat és kettősségeket próbálunk a beleéléssel megér
teni. Nagy érzékenységet kiván azután, ha a lelki folyama
tok egyedi összefüggéseit is meg akarjuk érteni. Bonyolult 
értelmezés tárgyát képezi már a másik eber lelki folyamatai
ban rejtőző történetiség megértése. Ez már a pszichoanalizis 
területe.

A mindennapi életben el kellene jutnia az embernek vala
melyik értelmezési szintig, hogy valóban felelősen, lelkiis
meretesen tudjon dönteni emberi kapcsolataiban. Többet ki
van ez, mint szimpátiát. Hiszen a szimpátia döntései bár 
látványosabbak, mégis alkalomhoz kötöttek és igen felszíne
sek. Nem tud az ember szimpatizálni azzal, akit gyűlöl, ha
csak a másik fájdalma valamilyen részvétet nem kelt benne.
Az empátia, a mélyebb gondolati, sokszor elemző beleélés, 
döntéseiben azonban már benne van a "szeresd felebarátodat, 
mint magadat!" - Krisztusi parancs. Hiszen lelkiismeretünk 
nem dönthet akkor, amikor énközpontúan próbáljuk megítélni 
a másikat. Ilyenkor még az objektív törvény is sokszor szub
jektív megvilágitáet kap, eltorzult Ítéletet eredményezve.
Csak a másik ember helyzetének, gondolatának megértése után 
dönthetünk lelkiismeretesen, erkölcsösen.

Azoknak, akik igy sóhajtanak föl:"Bárcsak ne lenne éle
tünkben kényelmetlen, döntésre szólitó helyzet!" Vagy akik
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ezt mondják: "Bárcsak ne gyötörne a lelkiismeret, bárcsak 
más lenne a feMős és nem én!" - hadd idézzen befejezésül 
Toldalagi Pál versét, aki így kérlel: "

"Gyötörj csak engem, üdvözítő 
és konok lelkiismeret.
Gyötörj csak addig, míg nem élek 
oly tisztán, mint a kisdedek.
A holdvilágos éjszakában 
suhanj utánam és riassz 
fel olykor édes álmaimból, hadd kérdezzem: ki az? ki az?
A fák alatt a kertek árnyas 
során jöjj szembe énvelem.
Ügyelj minden szivverésre, 
mint árulóra, éberen.

Figyelmeztess és ints a jóra.
Mondd: földre hull a lombos ég 
s a fürge szél a ködbe mossa 
a rózsák rothadó szagát.
Vagy börtönözz be, hogyha látod, 
hogy ellenállni nincs erőm, 
az őrület nagy klastromába, 
szilárdan s mégis szenvedőn."

Jegyzetek:
1.7 Paul Tillich: Das religiöse Fundament des mcralischen Han- 

delns. Gesammelte V.erke III. Evangelisches Verlaeswerk. Stuttgart /1965/ 57. old.2. / Tillich : i.m. 58. old.
3. / Shakespeare összes drámái I. kötet. Uj Magyar Könyvkiadó.1955. 1100 old.
./ Biblikus Teológiai Szótár, Róma 19762 8 6 3. old../ Tillich: i.m. 59. old.
./ Theologisches Begriffslexikon zum 1,'euen Teetament, Theo- 

logischer Verlag, E.Brockhaus wuppertal. Studien-Auseabe. /1977/ I. köt. 559. old.
7. / Bietrich Bonhoeffer: Viderstand und Ergebung.EvangeiischeVerlagsanstalt, Berlin /1977/. 13. old.
8. / 3uda Béla: az empátia- a beleélés lélektana. Gondolat1978. 22-23 old..
9. / Buda Béla: i.n. 78-81 old.

hagy László
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EMLÉKEZÉS

P o d m a n i c z k y  P á l  e m l é k e  
s z á z a d i k  s z ü l e t é s n a p j á n

lapozgatom a budavári gyülekezet anyagkönyveit. Az e- 
gyik vaskos keresztelési kötetben, az 1885 évi rovatok 39-  
-ében olvasom Podmaniczky Pál nevét. Március 16-án szüle-" 
tett s 22-én keresztelte meg Scholz Gusztáv. Szülei: aszó
di báró Podmaniczky Ármin koronauradalmi igazgató ev. és 
neve szül. Egyessy Etel r.k. Lakásuk Budapest III. Fő tér
4. Keresztszülei: aszódi báró Podmaniczky Elemér és Sréter 
Istvánná szül. Eajthényi Alice,

Alig egy hetes volt tehát, amikor a keresztségben Krisz
tus hozza lépett s néven szólította. Bár ő ezt még igen sokáig nem tudta, nem értékelte.

Amikor a soproni evangélikus temetőben utolsó földi 
útjára kisértük, elhangzott a magaválasztotta ige. Ebben 
intett búcsút a földi életnek, szeretteinek, s nekünk, egy
kori tanítványainak: nékem az élet Krisztus, a maghalás 
nyereség.

Ami e két esemény között lepergett, az szinte nyomon 
kisérhetetlen gazdag élet. Korántsem kell hangsúlyoznom,hogy 
nem földiekben, de annál inkább lelkiekben.

A l a k j á t  h á r o m  k é p  i d é z i  
f e l  b e n n e m

Őrzök egy fényképet róla. Két tanítványával jön le a 
soproni lőverekből, s magyaráz. A felvétel a háta mögött ké
szült. Arcvonásai hát nem látszanak. De ő az, több mint 
fénykép módon. Fekete keménykalapja kissé hátraosuszik magas 
koponyáján. Vállát pellerin boritja, s felemelt kézzel ma
gyaráz. A b e s z é l g e t ő  l e l k i  e m b e r .  Ka 
igy tetszik: a z  i g e h i r d e t ő .

A másik kép: karikatúra. Volt egy kiemelkedő évfolyam- 
társunk: ítévéez István. Kitünően rajzolt. Egyszer a soproni 
teológiai fakultáson az auditórium maximum - amit mi maxi
tóriumnak mondtunk - táblájára gyors mozdulatokkal rajzolta 
le "Podi bácsif'j amint a fújva róható Ápisz bika hátán ül
ve kergeti az előtte kétségbeesetten futó alakot. Kezében 
esernyő. A s z í n e s e n  é s  é l e t e s e n  o k -  
t a t ó t a t a n á r .

A harmadik kép: magas iróasztalpult, ferde tetővel. 2- 
mellett dolgozott, rendszerint állva. Ha már nagyon elfáradt, 
alul kihúzta a pódiumot, széket tett rá s ülve folytatta. A 
m i n d i g  j ó l  k o n c e n t r á l ó  t u d ó s .
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I. A  p e r i p a t e t i k u s  e v a n g é 
l i u m  - h i r d e t ő

Tudósnak indult, s egy életen át mozgó evangelizátor 
volt. Igen sanyarú gyermek és fiatalkorában szenvedélyesen ol
vasott és tanult. Mégis egy életre szólón szüntelenül igét hirdetett. Nem a szószék határozta meg, s nem a "prédikáció" 
volt az, ami pap-voltát meghatározta. Hanem a külső formák 
nélküli, szüntelen bizonyságtevő igehirdetés. Séta közben, 
villamosmegállóban, otthoni csendes beszélgetésekben, kol
lokviumokon, katedrán, szüntelenül igehirdető volt. Misszi
onárius itthon és mindenütt, aki azonban nem tévesztette 
össze a missziót az agresszióval.

Préaikációs-kötet nem maradt utána. A szálló szó embe
re volt, aki azonban tudta, hogy a bizonyságtevésnek nem sza
bad üresen elillannia, mert az olyan, mint az eső: nem tér 
vissza üresen, termékenyitő erejű.

Fiatal korában aránylag rövid ideig volt Felsőszeli lel
késze. Hosszú professzori évek követték, s már régen a sopro
ni temetőben várta feltámadott Urát, amikor egyszer lent 
Baranyában egy szórványfaluban kerestem egy fentről odate- 
lepitett embert. Nem ismrték néről, mígnem egyszer valaki
nek felcsillant a szeme: "Ja, az a dupla-luteránus?!" Hogy
hogy dupla - kérdeztem. "Hát úgy, hogy nem elég, hogy lut
heránus, de még bibliádzik is" - volt a válasz. Podmaniczky 
Pál egykor megébredett felsőszeli hivének utosarjadéka volt. 
Igehirdető szava nem szállt el üresen!

Nem szégyellem bevallani, hogy nem emlékszem egyetlen 
prédikációjára sem. Különben is ritkán jutottunk hozzá, hogy 
szószékről hallgassuk. De emlékszem bibliaóráira, amelyeket 
lakásán tartott hetente a növendékeinek. Szemet, szives, fe
jet tágitó alkalmak voltak. Olyan légkört tudott teremteni 
maga körül, amelyben jó talajjá őrlődtek a lelkek az ige be
fogadására.

P e r i p a t e t i k u s  i g e h i r d e t ő  volt, 
mondottam. Ez annyit is jelent, hogy Felsőszeli kivételével 
nem volt amolyan saját gyülekezete. Nemcsak otthona, kated
rája, tanári szobája vált szüntelenül szószékké, hanem bejár
ta az evangéliumi világot, mozgalmakat, szövetségeket, egye
sületeket itthon és külföldön. Mi, akik Tahiban kaptuk az in
dításokat, abban a rro Christo körben, amelyet Németh László 
úgy jellemzett, hogy a két világháború közötti időszak ma
gyar ̂ ifjúságának progresszív elitje tömörül, gyakran hallgat
tuk őt előadásban is prédikálni és prédikációban is tanítani.

Tőle hallottam Söderblom svéd evangélikus érsekről azt 
a történetet, hegy némelyek kárhoztatták azért, mert olykor 
elment szektások összejövetelére is prédikálni, s ő igy fe
lelt: "végtére őket is tanitani kell, sőt talán őket legin
kább". Hogyha volna hát érthető, ha Podmaniczk.. megfordult 
a Betániában, CE-ben, Soli Leó Glóriában, KIE-hen, Alliansz- 
ban, s ki tudja még hol, de mindenüvé vitte határozott lu-
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teránus identitását, Azárt tudott ökumenikus fcizonys&gtevő 
lenni, mert szilárd volt a luteránus identitáea.

II. Ke ütközzék meg senki, ha a második képem karika
túra. C maga ie értette a tréfát, még akkor is, ha ő került 
a középpontjába. Rajta kezdett épülgetni az a meggyőződésem, 
hogy azok az erős emberek, akik ismerik a tréfát. Sőt, akik 
önmagukról is mernek tréfálkozni. Az érzékeny emberek gyengék. 
Örökké eajnálom, hogy azt az Apisz-blkáa rajzot akkor nem 
fényképeztük le, mert Révész Pista pillanatok alatt letöröl
te a tábláról, amikor meghallottuk a tanári felől az ő lép
teit.

Kivel minden percet kihasználó ember volt, aki még a 
buszra, vagy villamosra várva sem tudott lazitani, hanem vagy 
olvasott, vagy értékes dolgokról beszélgetett, az idő múlá
sában olykor felettébb pontatlan volt. Gyakran elkésett órái
ról is. Pedig emlékszünk, mennyire törekedett a pontosságra. 
Előadásai elején kitette zsebóráját a katedrára. Gyakran volt 
törött az üvegje, a ilyenkor valami bádogdoboz félében hord
ta. S ha elkésett, mindig elnézést kért érte hallgatóitól.

Egyezer egy bagoly-esten /a felsőbbéveseknek az elsőé
vesekkel összemelegedő derűs összejövetelei voltak ezek/, ahol professzoraink jelenlétében olykor őket is élcelődés tárgyá
vá tettük, a miisor közben váratlannak, majdnem kínosnak tűnő 
zavar következett be, mintha a következő szám nem lett volna 
előkészítve, amikor megtört a kínos csend, mert belépett Gá
bor Bandi, pellerines kabátban, megrázta mindkét félig fele
melt karját /a madzsettagombok helyén apró csengők voltak/, 
s a jellegzetes "Podibácsie" hangon megszólalt? "bocsánat, 
elkéstem!" oly élethü volt a jelenet, hogy mindnyájunkban 
megfagyott a haing. Am Podmaniczky professzor ur odafordult 
a mellette ülő Deák János professzorhoz, s ugyanúgy felemelt 
karokkal megszólalt: "te Jani" Ez én vagyok!" Akkor tört ki a felszabadult kacagás és a taps.

Ezzel a két, kissé hős® ura nyúlt, élcelődő emlékkel 
voltaképpen az e m b e r k ö z e l ,  h a l l a t l a n  
t u d á s u  o k t a t ó  t ann á r r a  szeretnék rámutat
ni. Kert hallatlan tudásu polihisztor volt, s oly színesen 
tudott előadni, hogy a teológia "melléktársyainak" híreit 
filozófiát, vallástörténetet, neveléstudományt, sőt misszió- tudományt emberközelbe tudta hozni. Egy régi diákja emléke
zik arra, hogy egyszer a szabadstudiumként meghirdetett misz- 
szió-történeti órán hogy-hogy nem egyszer csak egyetlen hall
gató volt jelen. Ugyanolyan lelkesen és lelkesítőn beszélt, 
mintha zsúfolt terem előtt állót volna.

Polihisztor-tudása a kultúra minden területén otthon moz
gott. Nemcsak a katedrán volt oktató tanár, de az otthonáoar. 
is. Emlékezem egy képre a dolgozó szobájában. Helyesebben kép
keretre. mindig más kép volt benne. Egyszer rákérdeztem, mi 
ez. Akkor éppen a kávét hozó lány képe volt a Keretben, aminek 
eredetije a Zwingerben van. Leemelte a keretet, s megmutatta. 
Kis kapcsokkal könnyen levehető hátlapja volt, s az üveg alatt 
tucatnyi szines reprodukció volt világhírű festők világhírű



365

műveiről. Időnként meg-megcserélte a képeket. A mindig he
lyén volt bútorok, könyvek szobája megmozdult. Eeszökött a 
mindig változó képzőművészet.

III. Harmadik képem a dolgozószobája. Abban is a dol
gozóasztala. íróasztalnak nem mondanám, mert állni kellett 
mellette. Amolyan néhány fiókos pultszerú bútordarab volt 
ez. A tudós képét idézi előttem. Állva szeretett dolgozni 
ez a tudásszomjtól nyugtalan ember. Ha az olvasástól,vagy 
Írástól meg-megfáradt, mozdult néhány lépést a szobába pi- 
hentetőül. Vagy inkább mozdult, ha újabb könyv kellett a té
ma vizsgálatához, amin épp dolgozott. Álltából könnyebben 
mozdult ezek után a könyvespolcai előtt. Könyvtára hallatlan 
tág ölelésü volt.
V Mérhetetlen sokat tudott. Mert mérhetetlen sokat olva
sott. De tudása nem csak lexikális volt. Nemcsak okos volt, 
aki boltozatos homloka mögött mérhetetlen anyagot tárolt, 
hanem bölcs is, aki el tudta az anyagot rendezni, mindent a 
maga helyére és értékszintjére tudott tenni.

tündén ökumenikus irányzódásai, kegyességi csoportosu
lásokban való szerepe, mindenki iránt nyitottsága mellett 
és ellenére veretes lutheri teológus volt. Talán éppen azért 
tudott ilyen tágszivü lenni, mert az volt. És tudós volt ab
ban, hogy az anyagot, amit magában tárolt és megemésztett, 
azt elsősorban nem tudományos dolgozatokban és fejtegetések
ben adta közre - ilyet is bőven tett - hanem elsősorban nép
szerűsíteni igyekezett. Ezt tartotta küldetésének.

Ehhez a gondolatkörhöz és jellemzéshez tartozik irodal
mi működése is. Mi tudásanyag kellett ahhoz, hogy megírjon 
egy Onesinost, vagy végignovellázza a tízparancsolatot egy- 
haztörténeti alakok képzelt vagy valós életeseményein keresz
tül! Minden Írásműve mögött süt a közöltnél nagyobb tudás
anyag. A bizonyságtevéssé, evangéliumhirdetéesé, tanítássá 
melegített, tényvitákat nem tűrő tudásanyag.

Igen: igehirdető volt, bizonyságtevő, oktató egyéniség, 
mert mindig olvasó, kutató tudós volt.

ügy Írtam le ezeket lelkészeknek, akiknek Bzivéből az 
emléke nem törölhető ki, hogy élesedjék és életesedjék ben
nük az, aki volt, s akitől mérhetetlenül sokat kaptunk, mert 
szeretett minket, tanítványait.

Úgy Írtam le ezeket fiatalabb lelkészeknek, akik már 
életben nem ismerhették őt, hogy lássák, milyen emlőkön 
nőttünk mi, idősebb generáció az egyház szeretetére. Pedig 
ő csak egy volt professzoraink között.

Érdemes volna nemcsak Fodmaniczky Pál életegészét könyv
ben feldolgozni, kiadatlan maradt könyveit megjelentetni, de 
érdemes volna ennek az immár lelépő lelkészgenerációnak azzal 
rajzolni meg lelki arcét, hogy megírnánk egykori professzo
raink legalább rövid élettörténetét, csatolva hozzá tanítá
suknak, müveikből idézetten, sommás összesítését. Azokért ér
demes a múltba visszatekinteni, akiket érdemes megkérdezni 
a ma és a nolnap felől is. Es mindent bölcsen, egyensúlyosan
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a helyére tenni. A most száz esztendeje született Podmanicz- 
ky Pál ezt mindenesetre megérdemelné.

S végül, hogy ne csak eszmélkedve emlékezzünk és emlé
kezve eszmélkedjünk, álljon itt életútjának kronologikus sor
rendje is.

Budapesten született 1885 március idusa másnapján. A 
Bécsikapu téren keresztelték meg. Még nincs két éves, ami
kor édesapja meghal. Az özvegy édesanya mostohaapát hoz az 
otthonba. Mérhetetlen a napi gond, a ,szegénység. Szalmazsá
kos világában mgéis olvas és tanul. Ám a harmadik gimnázium
ból kénytelen mar kimaradni. A múlt század utolsó éveiben 
konfirmál. Horváth Sándor lelkészen ét igen komoly lelki ha
tásokat kap, bibliaolvasóvá lesz és lelkészi pályára próbál 
készülni. A századforduló éveiben mér irodalmi termékekkel 
próbálkozik. 1903-ban felveszik - iskolai hiányai ellenére - 
a pozsonyi teológiai akadémiára. A teológiai évek alatt el
végez hat gimnáziumi osztályt is és érettségizik. Eközben 
Schmidt Károly pozsonyi lelkész hatására tudatosabbá válik 
benne, hogy Krisztusé. A Missziói egyesület tagjává lesz.
"Kern emlékszem a napra, vagy órára, de ettől az időtől fog
va tudom, hogy az én Megváltóm él!" - nyilatkozta. 1907-ben 
- minden késes nélkül - befejezi teológiai tanulmányait s egy 
évre Rostockba megy továbbtanulni. Strassburgban is tanul. 
1908-ban segédlelkész Modoron. 1910-ben Pozsonyban teológi
ai magántanárrá habilitálják. 1911-ben Felsőszeliben lelkész- 
szé választják. Közben egyre jobban bekapcsolódik az evangé
liumi és missziói diákmozgalmakba.

Felsőszeliben 1918 elejéig lelkész, de közben megnősül, 
gyakorlati teológiából magántanári vizsgát tesz, 1917-ben meg
hívják az eperjesi teológiára az újszövetségi tanszék pro
fesszorának. 1919-ben Pozsonyba kerül át minden-szakos teo
lógiai tanárnak, s innen 1920 tavaszán Pusztalöbre költözik 
apósához, a kétkezi ,munkából akar megélni, Gödöllőn méhészeti 
tanfolyamot végez. Ám még ez évben Budapestre kezd járni, s fog- 
házmissziót végez. Ekkor kezdődik kisebb Írásokkal kegyesség! 
irodalmi működése. 1923-tól a Luther Szövetség főtitkára, a 
pesti evangélikus egyház missziói lelkésze, a a Deák téri né
met gyülekezet segédlelkésze. 1924-ben költözik be végleg Bu
dapestre. Még ebben az évben elkiséri Raffay püspököí”az el
ső finnországi útra. Ettől kezdve élénk a kapcsolata Suomi 
felé. 1926-ban teológiai doktorátust szerez a missziói tu
dományok vázlata tárgykörben, Debrecenben. 1929 őszétől Sop
ronban egyetemi nyilvános rendes tanárrá lesz. Ezt ellátja 
élete végéig, 1949 október 3-án bekövetkezett halálát.

Búcsúzóul érdemes idézni egyik legutolsó mondatát, amit 
halálos ágyán mondott, iszonyú szenvedések között: "ne azért 
imádkozzatok, hogy meggyógyuljak, hanem hogy hittel bírjam az utolsó küzdelmet"..

D. Koren Emil



367

AZ IGEHÍRDETŐ MŰHELYE

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP
É Z S  43, 10-15 

Hívás bizonyságtételre
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap igehírdetési alap

igéje Deutero Ézsaiás próféciái közül való. A 40-45. fejeze
tek - történelmi hátterük azonossága, stílusbeli sajátosságuk 
miatt - egész bizonyossággal Deutero Ézsaiásnak tulajdonítha
tók. Ezekben a fejezetekben Ézs. könyvének első 39 fejezetéhez 
képest egy másfajta hang szólal meg: melyben a könyv szerzője 
szabadulásról, megváltásról, üdvösségről prófétái úgy, 
hogy vigasztal és reménységet ébreszt.
Deutero Ézsaiásról nagyon keveset tudunk. Próféciáiban előke
rülő történelmi adatokból következtethetünk működési idejére: 
Cirusz uralkodásának kezdete és Babilónia meghódítása / Kr.e. 
550-538/ közötti időre.
A vasárnap jellege

A Szentháromság utáni vasárnapok Ágendánk szerinti üzenete 
tematikusán épül fel. Első helyen áll Isten hívása, megszólí
tó minden embert hivő szava, mely szüntelenül hangzik. De hogy 
figyelünk-e a hívó szóra /l. vas./ vagy megvetjük-e azt, aki 
szól / 2. vas./ rajtunk múlik. Isten nem fárad el "bűnösöket 
hívni”, hogy életüket meggyógyítsa és ez a megújult élet ta
núskodjon az Isten szüntelenül munkálkodó szeretetéről, magá
ról Istenről. /3-6. vas/ Ezen a vasárnapon bizonyságtételre 
szólít nemcsak Ágendánk tematikája, hanem alapigénk is.
"Én vagyok az Úr"

A választott nép történetében Isten ősi kinyilatkoztatása 
ez önmagáról: "EHEH ASER EHJEH" /Vagyok aki Vagyok" (2. Móz.
3, 14)/. így mutatkozik be Mózes elhívásakor és ezzel a "név
vel" küldi vissza Mózest a választott néphez. "Vagyok"-nak 
nevezi magát, mely magában rejti azt az izgalmas feszültséget, 
hogy kicsoda ő. Ezt akkor ismeri meg a nép, ha figyel rá, Vele 
jár. Lehetőséget ad a választott népnek, hogy annak jelenlété
ben élhetnek, vándorolhatnak az atyáknak megígért drága örök
ség felé, aki állandóan velük van. Nem hagyja magukra. S ez a 
nép valóban megtapasztalta, hogy ő szabadító Isten, aki tud 
ott is megoldást adni, ahol az emberi bölcsesség csődöt mond, 
és csak zúgolódásra és elkeseredésre képes. "Utat készít a ten
geren" /Ézs 43, 16/ szabadulást az üldöző egyiptomi seregek e- 
lől, gondoskodást a pusztai vándorlás ideje alatt.
Amikor emberek, népek nem tudnak segíteni, Isten tud. Nem 

szobrok, nem kabalák, nem babonás berögzöttségek, emberek ál
tal készített istenek hoznak szabadulást, hanem Ő. Az élő űr, 
aki van, és aki feltétlen hitet vár népétől és tőlünk.

Ez az Isten nemcsak az ószövetség népének mutatta meg sza- 
badítását, nemcsak Izráel népét hordozta tenyerén. Ő szerzett 
szabadulást a bűn rabszolgaságából is az Istentől elszakadt vi
lág számára. Az Újszövetségben nagyon összecsengenek Jézus "EGO 
EIMI"-vel kezdett mondatai, az itt olvasott "Én vagyok az Úr"- 
ral. /Én vagyok az élet kenyere; Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; stb./ Mert az az Isten, aki teremtett, alkotott mindent,
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a megváltást, szabadítást, életet Jézus Krisztusban készítette 
el minden ember számára.
"Ti vagytok tanúim..."
7 A szabadító Isten a választott népet üdvtervének végrehajtá
sára és róla való tanúskodásra hívta el. S bár a zsidó nép el
fordult Istentől, megfeszítette a Messiást a megígért szabadi- 
tót, Isten mégsem zárta ki kegyelméből a választott népet.

"Megszűnt áldás lenni Isten kezében, és mert középút nincs, 
áldás helyett átokká lett a népek között. Isten azonban hűséges 
maradt. A zsidó népet bűnei kizárták a szövetség áldásainak él
vezéséből. Most az átkok mennek teljesedésbe" ... írja C.H. 
Mackintosh. Pál apostol pedig a Római levélben úgy fogalmazza 
ezt meg: "... a megkeményedés Izrael csak egy részét érte, a- 
míg a pogányok teljes számban be nem jutnak. /Rm 11, 25/. Ar
ról, amit átélt Izráel az Isten vezetése alatt, - a gondvise
lés, a védelem, a hitben való járás szépségei és zökkenői - 
arról idegenek nem tudnak beszélni, és nem is beszélhetnek. De 
az a nép és azok a családok és egyének, akik a közösségi és sze

mélyes életükben tapasztalták Isten cselekvését, azok nem felejt
hetik el és nem hallgathatják el. Beszélniük kell arról, hogy Is
ten hogyan szerette őket, de arról is, hogy a szövetséget Izrael 
bontotta fel, hűtlensége és engedetlensége által. A fogság nyomo
rúsága, amelybe kerültek bűneik következménye. Az idegen kenyér 
ízén tanulgatják, hogy Istennel nem lehet felületesen kapcsola
tot tartani, őt kedvükre kiiktatni az életükből. Annak következ
ménye van. A hittel ráhagyatkozót viszont áldása gazdagítja. /Vö.
2 Móz 20, 5-6/ Ez a felismerés nem önmagáért fontos, hanem azért, 
hogy akik érzik, hogy Isten nélkül esendők, gyengék, legyen bátor
ságuk bízni benne, hittel fordulni felé. S hogy ezt sokan megte
hessék, szükség van a tanukra, bizonyságtevőkre, akik elbeszélik, 
mit tett velük az Isten, hogyan vezette megoldásokra, hogyan adott 
szabadulást, reménységet, megváltást, őrök életet.
Nagy Frigyes császárnak volt egy hívő szolgája, akivel szívesen 

elbeszélgetett. Egy alkalommal azt kérdezte tőle, meg tudná-e rö
viden fogalmazni, van-e bizonyíték a Biblia igazságai mellett?
Mire a szolga azt felelte: - igen uram, a zsidók! - Hányszor akar
ták véglegesen elpusztítani őket! Eltörölni a föld színéről, és 
hogy ez mindeddig nem sikerült annak csupán egyetlen magyarázata 
van: Istennek még célja, terve van ezzel a néppel.

De ismert az a zsidó megfogalmazás is, hogy Izrael puszta léte 
a világban bizonyságtétel az Istenről.

A keresztyénségről is elmondhatjuk ugyanezt. Jézus neve nem me
rült feledésbe úgy, mint annyi más messiás-önjelölt neve, akikről 
legfeljebb a történelem papíron megörökített feljegyzései tudnak 
valamit. A keresztyénséget nem sikerült az első századok üldözé
sei alatt megsemmisíteni és elpusztítani, rettenetes kegyetlenke
désekkel és hogy a keresztyénséget már évezredekben mért idejében 
sem pusztította el a sok tévesen értelmezett hit, mélységben és 
sötétségben botorkáló magatartása, - ezek a tények Isten szerete- téről tanúskodnak.
5 teszi tanúvá, bizonyságtevővé követeit

Isten hívása szüntelenül hangzik. Ahogy ellenállhatatlan erő
vel ragadta meg a prófétákat és apostolokat a megtapasztalt sze-
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retet és irgalom úgy formálhatta át a mi életünket is Az Isten 
nem vonult vissza 1 az ele Ur aki cselekszik Amíg az ítéletre 
és számadásra vonatkozóan valóban igaz, hogy "Rettenetes dolog 
az élő Isten kezébe esni" addig végtelen irgalom az. ha oennui,- 
ket itt ebben az életben ennek az élő Istennek a kegyelmes szere
tető formál, tisztit, megújit. kezébe vesz Mert azzal mindig ta
vunkat munkálja Szabadít bűnökből, megkötözöttségekből. amelyek 
elválasztanak t-őle . amelyek miatt nincs örömünk, reménységünk a- 
melyek miatt nem tudunk egymással sem békességben élni "Rajta 
kívül nincs szabadító1"

kihez mihez szaladgálunk segítségért- Emberekben bízunk és 
reménykedünk ott. ahol Istenre építhetnénk, és az Istent vádol 
juk ott, ahol magunk vagyunk a hibásak Tőle kérjük számon, miért 
nincs békesség, megértés, nagyobb szeretet, megbocsátás? Ahol je
len van a hit bátorsága, mernek szabadításában reménykedni és 
azt igénybe venni, ott felragyog az Isten dicsősége, nyilvánvaló
vá válik, hogy Ő Úr és Szabadító. Ott szabadítása nem marad elmé
let Valóság, amely Isten szeretetéről tanúskodik az életünkben 
és az életünkön keresztül mások felé

Milyen tanúk vagyunk? Akiknek életéből felismerik Istent? Ahogy 
Izrael népe nem lehetett gát az Isten szeretetének áradásában, 
tervének véghezvitelében, úgy mi sem akadályozhatjuk meg. De mi 
magunk kimaradhatunk ebből a csodálatos örökségből. Magunkat ki
zárhatjuk , amit a zsidó nép tette ő bölcs terveit véghez viszi. 
legfeljebb nélkülünk ő ezután is lesz Hatalmával senki sem ve
tekedhet . létét meg nem szűntetheti Semmiféle tudományos maga- 
biztosság, semmiféle hátatfordító szeretetlenség. Érdekünkben cse
lekszik, javunkat munkálja, amikor szabadítást készít

Isten kezében lenni azt jelenti, hogy a felelősség, a számonké
rés alől sehová sem lehet menekülni! De azt is, hogy nincs olyan 
gonosz erő, vagy ember ezen a világon, aki akaratunk ellenére az 
Istennel való kapcsolatunkat megszűntethetné, elszakíthatna tőle. 
Szelíden és szeretettel bíz ránk feladatot, mint az óegyházi evan
géliumban Péterre: "Evezz a mélyre és vessétek ki hálótokat fogás
ra..." /Lk 5, 4/ Kire-kire mást bíz, de senkit nem hagy feladat 
nélkül. Mert minden tanítványt, minden követőjét fel akarja hasz
nálni. S miközben szavának engedelmeskedve újra és újra rácsodál
kozunk irgalmasságára és szabaditására, észre sem vesszük, hogy 
Róla tanúskodunk. Ilyen bizonyságtevő életre hívja rajtunk keresz
tül gyölekezeteínket is Urunk

B á l i n t  L á s z l ó



SZENTHÁROMSÁG ITÁN 6. VASÁRNAP

Lk 3. 1-14
Lukács ebben a fedezetben Keresztelő János elhívását ás a 

szolgálatba való elindulását írja le. Figyelemre méltó a i. 
vers "szólt az Úr Jánoshoz-, "és a 3- vers "az elindult és
hirdette, "

János keresztsége egyszeri aktus volt. Nem azonos a zsidók 
rituális tisztálkodásával, melyet mindig ismételni kellett 
Keresztsége azonban ne* mágikusan, autómatikusan ható varázs- 
szer, megmenekülés Isten ítéletétől /ex opere operáto/, hanem 
a keresztelkedés mellett megtérésre is hív, sőt a megtéréshez 
illő gyümölcsök termését is követeli. Vagyis a keresztség nem 
egyszerűen tisztára mosás a bűn szennyétől, hanem magában rej
ti az ember egész habitusának gyökeres, 1800-os irányváltozá
sát, megfordulását. /ld. Prőhle: lukács evangéliuma, 74, lp.
Sem elég az ige meghalIása, ha azt nem követi megtérés és a 
jó fa jó gyümölcsének termése.

Példákon mutatja meg, mit jelent a megtérés és a megtérés 
gyümölcstermése. A hozzá érkező embereknek adott válasza egy
ben útmutatás a gyümölcstermő életfolytatásra, anélkül. hogy 
kazuisztikus etikát hirdetne.

Az első válasz feleletet ad arra a magatartásra, mely in
kább hivatkozik Abrahámra, semmint vállaná a megtérés szükségességét.

A második válasszal a segítségre szoruló embertársra irá
nyítja a figyelmet. Vedd észre és adjál a magadéból, 'ruházat 
és élelem megosztása/

A harmadik válasz a két legjobban lenézett és leggyűlöltebb 
csoportnak szól: vámszedőknek és katonáknak. Nekik nem azt nond- 
ja, hogy hagyjátok ott "bűnös foglalkozásiakat" és mis, elfo
gadhatóiá), "vallásos" cselekedetekkel foglalkozzatok. Sem kell 
kiemelet státusba lépni, ott ahol vagytok, töltsétek be hiva- 
tástokat, becsülettel és emberséggel. Nem kell kivetkőzni embe
ri mivoltukból, ha egy kis hatalom van a kezükben. Isten igaz
ságot és könyörületet vár tőlünk ott, ahol vagyunk.

A vasárnap témája: Keresztség által megtérésre. Azt mér e- 
léggé megtanulhattuk, hogy a magyar perikópa-rend valamennyi 
textusával, több oldalról járja körül a vasárnap üzenetét. Tex
tusunkat nagyon könnyű elhelyezni ebben a sorban: a keresztség 
vasárnapján azt hirdeti, hogy a keresztség magában semmi, - ha 
nem követi megtérés és a jó fának jó gyümölcstermése, akkor a 
"fejsze ott van már a fák gyökerén." A csupán a keresztségre 
való üres hivatkozás, a megtérés elutasításával ugyanaz, mint 
amikor a zsidók azzal hárították el a megtérés szükségét, hogy "Abrahám a mi atyánk!" Nekünk ezért a keresztséget úgy kell 
vennünk, mint aminek feltétlenül folytatása kell legyen: a meg
térés és a gyümölcstermő élet!
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Hol marad a folytatás?
Folyóiratok regényközlései végén ott áll a folyt.köv. Ugyan

így a TV sorozatok egyes részei után várjuk a folytatást. De 
életünk sok területén áll a hasonló várakozás. Valaki elvégez
te iskoláit és kilép az életbe. Várjuk a bizonyítást, milyen 
lesz a folytatás. Súlyos műtétek után nehezen várja az ember 
a megerősödést, felgyógyulást. Ilyenkor tesszük fel a kérdést: 
a műtét sikerült, de mi lesz tovább? Isten is vár. A kereszt- 
ség után várja, miben folytatódik az? Hol marad a folytatás é- 
letünkben?

1. A keresztségben Isten cselekszik: Jézus által megnyitja 
számunkra országát. “Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül."

Luther mondja a Nagy Kátéban: "Egészen egyszerűen tehát úgy 
értsd ezt, hogy a keresztség hatóereje, cselekedete, haszna, 
gyümölcse és célja az, hogy üdvözítsen. Hiszen senkit sem azért 
keresztelünk meg, hogy fejedelemmé legyen, hanem azért, hogy 
üdvözüljön, ahogyan az ige mondja. Tudjuk pedig jól, hogy üd- 
vözülni nem jelent mást, mint bűntől, haláltól és ördögtől meg- 
váltottan Krisztus országába jutni és Vele örökké élni."

A kapunyitás megtörtént. Isten cselekedetéből. Tudjuk, hogy 
Luther milyen sokszor tért vissza Isten keresztségbeli csele
kedetéhez, amikor maga elé rajzolta krétával az asztalra: Bap- 
tizatus sum! De ezt soha sem üres hivatkozásból tette. Ezzel 
kísértései és tusakodásai közben erősítette magát, hogy csüg- 
gedésnek ne adja fejét.

Ha a megkeresztelt nem jut el hitre, nem lesz sajátja mind
az, amit kapott, így elmarad minden folytatás is az életében.
"A keresztség nem üres jelkép, hanem hatása is van. Ahol azon
ban nincs hit, ott csak meddő jel marad." /Luther/

2. A keresztség folytatása a megtérés. Ebben Luther Keresz
telő Jánostól és Jézustól mindent megtanult. Nekünk is ezt az 
utat ajánlja: komolyan rátámadni az ó-emberre és átlépni az új 
életbe. Sőt a keresztségnek ezt a gyakorlását naponként kell 
folytatnunk, így lesz életünk szüntelen megtéréssé. "Állandó
an szükségünk van arra, hogy mindig kiseperjük azt, ami az ó- 
emberé és előjöjjön az, ami az újé. De mi az ó-ember? Az, amit 
Ádámtól örököltünk: haragvó, gyűlölködő, irigy, tisztátalan, 
fösvény, rest, gőgös, sőt hitetlen, minden bűnnel fertőzött és 
természete szerint semmi jó sincs benne. Ha pedig Krisztus or
szágába jutunk, akkor ennek napról napra csökkennie kell, hogy 
egyre türelmesebbek, szelídebbek legyünk, egyre jobban letör
jük a fösvénységet, a gyűlöletet, az irigységet, a gőgöt... A 
megtérés tehát nem más, mint visszafordulás és visszatérés a 
keresztséghez, azért, hogy újra tegyük és gyakoroljuk azt, a- 
mit előbb elkezdtünk, de azután abbahagytuk.” /Luther: Nagy 
Káté/

Milyen sokszor megelégszünk már egy kis javítással, repará
lással az életünkben. Már az is eredmény. De hol van ez attól, 
amit Jézus kíván: Térjetek meg! Hátat fordítani bűneimnek, ön
zés helyett segítés, magam haszna helyett a másik előmenetele, 
vágyaim szabad kiélése helyett megzabolázott fékentartás, a má
sik megítélése helyett a mindent javára magyarázás segítése, 
vagyis: teljes énemnek gyökeres ellenkezőre fordulása. Isten
hez térés és a felebaráthoz való megérkezés.
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3. A megtérés nem valami "elméleti" megfordulás. Nem is 
csupán a szív érzelmének megváltozása, nem csupán az értelem 
megvilágosodása, hanem egész életem nekifeszülése a jónak, 
cselekedetekben megnyilvánuló elkötelezettség és életvitel.
A jó fa jó gyümölcse. Keresztelő János példái napnál világo
sabban mutatják: a megtérés, Istenhez odafordulás a mindenna
pi életben az emberek, embertársaink számára termi gyümölcsét.
A megtérés csak akkor ér valamit, ha terem a gyümölcse. A meg
térésből felebaráti szeretetnek kell fakadnia. Élelem, ruhá
zat, ínség, éhhalál, az élet veszélyeztetése, élő világunk 
rendjének vétkes felrúgása, nukleáris fenyegetettség és gazda
sági megszorítása a szegényeknek, - ezek ma azok a kérdések, 
melyek kihívóan követelik a felebaráti szeretet, bizalom és 
enyhülés, egymás segítésének "gyümölcsét". Krisztus egyháza, 
amely a világ minden oldalán jelen van, óriási felelősséget 
hordoz ma abban a tekintetben, hogy a megtérésből, a kereszt
i g  "gyakorlásából" fakadnak-e ezek a gyümölcsök?

4. A megtérés nem kiemel az életből, hanem beleállít a vi
lágba. Hivatkozhatunk Keresztelő János feleleteire. Még olyan 
"megvetett" foglalkozásuaknak, - mint a vámszedők és a kato
nák - sem mondja: hagyjátok ott az egészet és keressetek va
lami Istennek tetszőbb, kegyesebb elfoglaltságot. Nem! Ott, 
ahol vagytok, az életetek folyásában kell megtérésre jutno
tok és ott kell teremni a gyümölcsöket. Minden hivatásban szük
ség van a becsületességre, a hűségre, a megbízhatóságra. Bár
hol dolgozzék az ember, mindig áll az emberséges magatartás 
követelménye. Jézus is megegyezik Keresztelővel. Vámot kell 
szedni, de nem mindegy, hogy hogyan és mennyit! Az emberség 
itt is megköveteli a törvényességet! Katonára, rend fenntar
tására szükség van. De a hatalom nem adhat okot zsarolásra, 
emberek zaklatására. A hatalomban is igen fontos a megelége
dettség. És Jézus nem ugyanezt mondja, amikor az adópénzzel 
kísértetik? Adót kell fizetni, a törvényesnek meg kell adni 
azt, ami jár!

A megtérés új életvitelt hoz ugyan ott, ahol élek és va
gyok. Megváltozott Istennel a kapcsolatom, természetesen lett 
más az emberekkel való kapcsolatom is. És miközben állandó 
megtérésben élek, életté válik a keresztségem is, mert a bű
nöm gyökerét öldökölöm naponként, nem a felületet kezelem, 
hanem a gyökerét irtom és valósul a prófécia: készül az Úr 
útja, egyenesednek az ösvények Istenhez és egymáshoz, feltöl
tődnek a szakadékok, amik elválasztanak, simává válik a görön
gyös út. Miénk az Isten szabaditása, járunk a megszabadultak 
útján 1

Tóth-Szöllős Mihály
Énekek: 435. 440. 449. 462.



SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP 
Jn 12, 44-50

A szöveghez
1. János evangéliumában a krisztuskérdés és az istenkérdés 

szorosan összefonódik. Kezdetben volt az ige, aki testté lett, 
aki a valóságos Isten. Krisztusnak az Atyával való egysége az 
egyik legfőbb témája János evangéliumának. Ez a kérdés, úgy 
ahogyan a többi alapvető probléma is már a bevezető sorokban,
a prológusban fölvetődik, összefoglalását adja már a bevezető
ben az evangélista írásának. Kijelölt igeszakaszunban megint 
egy összefoglaló lényegét találjuk az evangéliumnak.

2. Az evangélium másik nagy témája a világ, a kozmosz. Is
ten Igéje a világba jött és a világ nem fogadta be. Annak el
lenére sem veti el magától teremtményeit. Az Ige testté léte
le Isten szeretetének a jele. A sötétségben világít a fény. Ér
telmes életet, világosan megragadható, világos célú, igazi ér
telemben vett teljes életet hozva a földre.

3. Fontos kérdés a hité is. Ez pedig szorosan kapcsolódik 
ahhoz a tényhez, hogy az egész világ Isten ítélete alatt áll. 
Nem Krisztus ítél, hanem az ige válik ítéletté, hiszen azt Is
ten szólaltatja meg. Luther így fogalmazta ezt meg: "Ha nem a 
miénk az evangélium drága kincse, akkor tévelygés burjánzik fel 
közöttünk. Ha pedig az evangéliumot kaptuk, akkor meg az a baj 
- s ez talán még borzasztóbb -,hogy mindenki megveti, s csak 
kevesen fogadják jobbulásukra. Ezért mondom, hogy mindenestül 
nyomorultak vagyunk."
Az igehirdetéshez
Aki hisz énbennem, az Atyában hisz

Minden kor emberének vágya volt istent megtapasztalni, je
let kérni Istentől, hogy hinni tudjanak, jobban megismerjék őt. 
Hogy ne csupán a parancsolatait hallja az ember, necsak üzene
tét, hanem személyes közösségbe jutva vele, láthassák őt. Hamis 
hitűnek mondják sokan hívő öntudattal az ilyen embereket. Mégis 
azt kell mondanunk: Bárcsak sokan kiáltanának látás után! Itt 
azonban ne gondoljunk különleges élményekre, hanem Jézus szavá
ra: "Aki engem lát, látja az Atyát." /Jn 14, 9/ Ha látni akar
juk Istent, Jézusra kell tekintenünk, Jézust kell meglátnunk, 
akiben Isten megmutatta szeretetét, akaratát, őt kell elfogad
nunk. Istenlátásunk Krisztus követésén múlik, aki a rászoruló
ban közeledve felénk a sokszor rajongó hitet próbára teszi. Gya

korlattá, életformává alakítva kérdéseinket, hitünket, istenlátá
sunkat.
Aki hisz énbennem, nem marad sötétségben

Jézusban hinni a fényre jutást jelenti. Az élet értelmének 
fölismerését. Jó elgondolkodnunk Franz Kafkának egy ismert írá
sán. A címe: A vonat utasai. "... mintha egy vonat utasai len
nénk, akiket hosszú alagútban szerencsétlenség ért, méghozzá 
olyan helyen, ahová a bejárat fénye nem látszik már be, a kijá
raté pedig olyan parányi, hogy egyre keresni kell, és egyre el-
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vész, amikor is ráadásul még a kijárat és a bejárat iránya 
sem biztos. Körülöttünk azonban az érzékek e zűrzavarában 
vagy az érzékek felfokozott érzékenysége folytán csupa ször
nyűség, kinek-kinek kedélye vagy sebesülése szerint elragadó 
vagy elernyesztő kaleidoszkópjáték.

Mit tegyek? Vagy: Miért tegyem? - nem ilyen helyekre való 
kérdések!" Az élet kérdései, problémái között az ember sokszor 
érzi sötétségben magát. Kétségbeesésében nem látja már valóban 
élete kezdetének fényét és azt a fényt sem, amely felé halad. 
Elhomályosult tekintettel másokat, esetleg önmagát okolja te
hetetlenségében. Oly sokszor kerül életünk alagútba, vagy ta
lán egész életünkben úgy tűnik, hogy alagútban járunk, mint 
Kafka írásának reménytelen utasai. Jézus azonban a mai vasár
napon éppen az ezt érzőkhöz szól. Van értelme hát a "mit te
gyek, vagy a miért tegyen," kérdéseknek. Hiszen aki őt meglát
ja, aki képes benne bízni, hinni, az túl tud látni a reményte
lennek tűnő élethelyzeteken, állapotokon is és megérzi a mene
külés a kiút lehetőségét.
Füst Milán így fogalmazta ezt meg:

"Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt 
És sokáig botorkált egy vak alagútban, a sötétben,
S eljutott végül a napfényre,
Gyönyörűszép hajnalidőben.”

Aki hisz énbennem, megmenekül
Jézussal találkozva, a fényre jutva el kell döntenünk, hogy 

elfogadjuk-e őt. Az ítélet kérdése már ezen a földön eldől. Íté
let alá tartozó emberek vagyunk mindannyian, de más az, ha föl
ismerjük és Jézus beszédének hatására, az ige hatására, Isten 
kijelentésétől indíttatva a kereszthez megyünk, az értünk meg
halt Krisztushoz visszük bűneinket. Az ige hatására elindulunk 
Krisztus felé, és más az, ha majd Isten szólít ítéletre minket. 
Mert nem figyeltünk földi életünkben Jézus szavára, bűnbánatra 
hívó kijelentésére, nem ismertük el őt megváltónknak, bár hal
lottunk róla, hallottuk igéjét, bár másokat ostoroztunk az ő 
szavaival, magunkra mégsem alkalmaztuk azokat, ő igaz hitre 
szólít. Hogy ki tudjuk mondani: ne az én akaratom legyen meg, 
hanem a tied. Atyám. Az ítélet ténye életünket állandó döntés
re szólítja föl. Elfogadjuk-e az igazságot, Isten igazságát, vagy megvetjük azt.

Pilinszky János így fogalmazta ezt meg: - az elítélteknek 
nincs más választásuk, mint a "rájuk nehezedő igazság teljes 
és tökéletes elfogadása vagy teljes és tökéletes elvetése. I- 
lyen értelemben szakrális a tettenérés pillanata, amikor is a 
bűnös oly közvetlenül kerül szembe az igazsággal, vagyis Is
tennel -, hogy ebben a párbeszédben mindenfajta tolmácsolás 
hamis illetéktelen. A bűnös most az igazság ítéletével áll szem
ben. Ha van ereje befogadásra, megmenekül; ha nincs ereje hoz
zá, még mélyebbre kerül a hazugságban."

Jézus erejét adja a befogadáshoz. Megvilágítja, járhatóvá 
teszi az ő útját. Aki hisz őbenne, annak igazsága az Atya igaz
sága lesz, aki elküldte Fiát a világba, hogy éljünk őáltala.
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Hiszen nem akarja vesztünket, kétségbeesésünket, hanem azt 
akarja, hogy mindenki eljusson őhozzá. Hogy a szeretet fényé
ben ki tudjuk mondani és életünkkel is vallani: Hiszek Benned.

Nagy László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP 
Jn 15, 1-5

A vasárnapról
Minden lelkésznek van Ágendája. Ezért csak arra hívom fel 

figyelmünket, hogy ezzel a vasárnappal zárul a "hívások" sora. 
Ennek a vasárnapnak a fejléce: "Isten sötétségből világosságra 
hív". Nem nyaralni, nem kikapcsolódni, hanem egy egészen másra 
Olyan helyre, ahol minden és mindenki jól látható. A világos
ság az a körülmény, ahol mindenki jól látszik.

Mindez nem külső adottság, hanem tartalom is. Sőt, elsősor
ban az - tartalom. Jézus a szőlőtő képét hozza, ami - matema
tika nyelvén - egybevág Vele. Ezt az egybevágóságot nem diktál 
ja, hanem úgy vállalja, hogy az Atyának engedelmeskedik.
Kinek szól?

Az előző bekezdésben az Atya és Jézus egységéről szóltam, 
itt Jézus a tanítványoknak beszél, a tanítványok szolgálatá
ról. Az egyház teológiájáról. Teológia csak akkor és úgy gya
korolható, ha az a tőkén marad, azaz ebben az összetartozásban

Ez a szolgálat viszont ezen a földön végezhető, mégpedig 
láthatóan és élvezhetőén. Export szinten.
ökumenikus szolgálat

Ez az ökumené Jézustól származik. Csak az nevezhető ökume
nikusnak, aminek köze van a szőlőtőhöz; abból hajt ki, abból 
táplálkozik és így, csak ezen a réven van összefüggésben egy
mással. "Levél" ökumené nincs, csak "tő"-ről fakadó. Ez a kö
zösség generációkat is érint. Az ifjúság is idetartozik, de 
az életerős is, az öreg is, a néger is, a fehér is és a sárga 
is. Ezt a szőlővesszőknek illik tudniok egymásról.

A vasárnap jellegével kezdtem e bevezetést. Azzal zárom 
ezt a szakaszt, hogy az igehírdetők ezen a vasárnapon viszont, 
mint szőlővesszők a szőlőtőről tesznek bizonyságot. Bizonyság- 
tétellé viszont csak azáltal válhat, ha minden igehírdető e 
szőlőtőkén marad.
Az alapige értelmezése

Sok támadás érte az egyházat a történelemben. Talán azért 
- egyrészt -, mert elég okot adott is rá, másrészt pedig, akik 
támadták, nem sokat értettek hozzá. Élt úgy az egyház, hogy 
semmi köze sem volt Jézushoz, ezért figyelmeztetésnek kellett
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volna vennie a külső kritikát. De volt olyan kritika is, ame
lyiknek szakszerűtlenség volt az oka, ill. alapja.
Jézus, amikor szőlőről beszél, nagyon hétköznapi és gyakor

lati módon fogja meg az egésznek a lényegét, tartalmát, értel
mét és titkát is. Nem misztikus tény az egyház, hanem nagyon 
is mindennapi, közeli valóság. Munkaterület és munkásterület. 
Ilyen közeli és mindennapos ügy az Isten ügye. Ilyen közérthe
tő és ilyen félreérthetetlen. Ami az egyházban érthetetlen, fel
foghatatlan nem emberi "alkotás"-e? És ezt nem kívülről kérde
zik, hanem Jézus akarja tisztázni bennünk és velünk!

Még valamit. Korunkban megszoktuk, hogy különböző hivatás
ban őllók "kiváló" kitüntetést kapnak munkájukért. Itt nincs 
ilyen, mert nem a szőlővessző tartja a tőkét, hanem a vessző 
növekszik abból. A legnagyobb elismerés abban látszik, hogy 
megmaradhat. A gyümölcs terméssel "kerülheti" el a lemetszést.

Az ÓT-ben Izraelre vonatkozik a szőlőtő megjelölés. Az ÚT- 
ben Jézus arra az életre vonatkoztatja, amely Istenből szár
mazik. Csak ebben az összefüggésben igaz az 5. vers. Csak eb
ben az értelemben fogadható el a "marad" felszólítás. Nem el
tartásról van itt szó, hanem megmaradásról. Csak Nála marad
hatunk fenn és meg.

Ilyen az egyház és ez a gyülekezet.
Mérlegen a szolgálatunk

Jogos kíváncsiság van bennünk, amikor önmagunkra kérdezünk, 
kik vagyunk, mik vagyunk, s mennyit érünk? Dokumentumokat gyűj
tünk, közvéleményt kutatunk, összefüggésbe helyezzük önmagunkat 
azért, hogy mérlegeljünk. Mit ér, amit tettünk, kellünk-e még, 
vagy használunk-e azzal, amit teszünk?

Miközben emberileg így okoskodunk, addig magunk előtt kell 
tudnunk mai alapigénket és azt kérdeznünk; kivel és mivel tö
rődtünk az elmúló időben?! Az alapkérdés mégis az, bizonyságát 
adjuk-e annak, hogy Kihez tartozunk? Így jelen időben. Tények
ről van szó. Mert a szőlőtő példázata "ténypéldázat". Nincs 
benne semmi elvontság. De hivatkozási alap sem arra, hogy kö
rülmény és "időjárás" kérdések előhozakodásával magyarázgassuk 
miért csak így, s miért csak ennyi a termés.

Ténypéldázat ez arról is, hogy felismerjem, a szőlővesszők 
nem egyformák, hanem egyenrangúak, egymás mellé rendeltek, egy 
célért fejlődtek. Ezért vannak. Egyik szolgálata sem magánszám, 
hanem a gyümölcs összessége jelenti a termést.

Rádöbbent, ill. elvezet e példázat annak felismerésére is, 
hogy nekünk ez a helyünk, ill. ott a helyünk. Jézus maga az eg
zisztenciánk, a jelenünk és a jövőnk.

Reális- és nem illúziót keltő példázat ez. Reális azért, 
mert nem hallgatja el azt, hogy van és lesz is termést nem hozó 
vessző. Van itt pozitív és negatív vonás egyaránt. Az evangéli
umi vonal is benne van, ami örömhír számomra. Olyan, hogy az 
egész negatív legyen, az teológiátlan megnyilatkozás, 
örömhír az is, hogy itt a szőlővessző lemetszéséről van szó, 
de a szőlőtő marad. Az nem pusztul el.

örömhír az is, hogy a gyümölcsterméssel kapcsolódhatunk be
le abba a folyamatba, amit közéletiségnek nevezünk. Az egyház
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számára ez nem szerep, hanem szolgálat, amivel hivatását betöl
ti és küldetését teljesíti. így használ és segít.
F e l a d a t u n k ,  h o g y  s o k  g y ü m ö l c s ö t  t e r e m j ü n k !

Az ember a fejlődés korai szakaszában két dolog ellen véde
kezett: a betegésg ellen és a halálból keresett menedéket.
Később ehhez jöttek az erkölcsi bajok. Szolgája lett a vagyon

nak, a pénznek, a számokban való gondolkodásnak. Áldozatul esett 
mindennek. Hétköznapi bizonyítéka ennek, hogy nincs is más témánk. 
Mindez gondolkodásunk tárgya, beszédünk témája. Megnyilatkozási 
formája pedig a panasz. Ami miatt pedig hiányt mutat a közösségi 
életünk, arról nem szólunk, a szolgálatkészség gyümölcstelenségé- 
ben szenvedünk.

Amikor megszületik valaki, nem téma, hogy mit hozott, de az 
öregedőnél, hogy mit hagy hátra - igen!

De mennyire van köze ennek a hátrahagyottnak ahhoz, amit Jézus 
a szőlőtő és szőlővesszővel akar kifejezésre juttatni? Hitelesen 
képviselte-e Istent a történelemben? Vagy megbukott hagyaték, a- 
hogy Izrael is lett a történelmi keretek között?

A második szőlőtő az ÚT-ben Jézus maga, nem egy nép. Ezen bot- 
ránkoztak meg a kortársak. Ez a tény ma sem sima ügy, hogy Jézus 
az erkölcsi-, a hitélet központja, hordozója. Te és én szőlővesz- 
sző vagyok. De csak akkor vagyok az, ha ő szavam meghatározója, 
gondolatom és hangulatom szabályozója, cselekedetem tartalma, mun
kavégzésem mércéje.

Gyerekes dolog az, amikor felnőtt ember azzal védekezik, hogy 
ő mit nem tett. Vagy úgy fogalmaz, hogy az ő tette semmiség a má
sikéhoz viszonyítva. Jézus nem arra kiváncsi, hogy ki mit nem tett, 
s mennyire eltörpül csínytevése az égbekiáltó "kékfényes" alakí
tások mellett, hanem tetted-e azt, amit tenned kellett volna?!
Azt, ami ebből a közösségből következik. Szolgálat és nem érdem, 
vagy érdemszerzés!

A mai lakáskultúrának velejárója, hogy van benne gyerekszoba, 
nappali, meg játékszoba. Amíg egyrészt ez jó, addig másrészt az 
a kérdésem, van-e olyan tőkéje az ilyen családoknak, amely ösz- 
szetart?! Jézus szerint az élet értelme abban van, hogy elválaszt
hatatlan kapcsolatban éljünk egymással és együtt. A tőkenélküli
ségbe bele lehet halni, el lehet pusztulni. Ez a magány bibliai 
megfogalmazása.

Mi kell ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremjünk? Ez alcím is le
hetne, vagy az igehirdetés újabb alpontja. A válaszom nagyon egy
szerű: megismerni Jézust!

Sokszor ismételt szülői panaszunk, amikor segítségért fordul
nak hozzánk iskolás korú gyermekeink - nem tudok segíteni neked! 
Nekem ez már magas! Nagyon halkan kérdezem: hány olyan szülő ne
vel ma gyereket, vagy gyerekeket, aki képtelen lenne, sőt képte
len is arra, hogy legalább öt értelmes, igaz, bibliai alappal ren
delkező mondatot tudna, ill. tud Jézusról mondani. Olyan mondatot, 
amivel Jézushoz tudja kapcsolni gyermeke értelmét, fantáziáját, 
hitét, gondolkodását és életét.

Azt hiszem, hogy Luther ma is elképedne "ekkora tudatlanságot 
látva". Pedig ma nem középkorban élünk.
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A szőlővessző termése ma a tanítás is lehet, hogy ezen a 
módon teremjünk jó gyümölcsöt, megértést, együttérzést, áldo
zatvállalást .

Jézus semmiféle különlegességet nem vár tőlünk. CsaK olyat, 
ami ennek az életformának a gyümölcse, ami a keresztyén élet 
velejárója. Ezért vagyunk.

Káposzta Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP 
Rm 4, 2-8

Vasárnapunk témája: Hit által igazulunk meg! Éppen ezért 
azt kell hangsúlyoznunk: Isten igazít meg! Aki ezt meghallja 
és elfogadja, éppen az hisz. Nem hitről kell beszélnünk, ha
nem a megigazító úrról, s ezt a tanítást /evangéliumot/ kell 
hittel fogadnunk.

Pál ebben a fejezetben az előzőkben már kifejtett tanításá
ról a keavelemből hit által való megigazulásról bizonyítja, 
hogy az egyzik az Ótestámentum tanításával.

Erről a mai szakaszunkról így tanultuk: "Amikor Isten Ábra
hám hitét számítja be igazságul, akkor ezzel kegyelmet gyako
rol. Ezt igazolja a zsoltárból vett idézet is, amely bűnbocsá
natot nyert bűnöst mondja boldognak. A bűnbocsánatnál pedig 
nyilvánvaló, hogy Isten megigazító ítéletének alapja nem embe
ri teljesítmény" /Prőhle, Római levél, teol jegyzet, 91. lp.,. 
Az igazul meg tehát, aki hittel fogadja a meg nem érdemelt bűn
bocsánatot .

Kontextusunkban /Lk 19, 41-48/ a Jeruzsálemet sirató Jézus 
éppen a hitetlenségüket hányja szemükre: "nem ismerted fel meg
látogatásod idejét..." /44/.
Isten megigazít!

Gyerekkorunkban sokszor hallottuk édesanyánk figyelmezteté
sét: igazítsd meg a hajadat, inged gallérját. Meg kell igazí
tanunk a függöny gyűrődését, a terítő ráncait. Mindez nem esik 
nehezünkre. Mennyivel nehezebb megigazítani a meglazult tető
cserepet, az e,szdouu iunai a Leiuei. epiteit U m t  tzex.-
hez rendszerint komoly odafigyelés, szakértelem szükséges.

1. Igazításra szorul az életünk is. Ezt sokan nem látják be. 
azok, akik hibátlannak, tökéletesnek hiszik magukat.

Pedig természetesnek tartjuk, hogy óránkat igazítjuk a pon
tos időhöz és nem fordítva. Elvárjuk, hogy mások igazítsák 
tempónkhoz lépéseiket, szokásainkhoz szokásaikat. Olykor azu
tán valaki a szemünkbe vágja - kegyetlen szókímondássai, de 
legalább érthetően: "Miért várod el, hogy mindenki hozzád iga
zodjon?! Nem veszed észre, hogy neked is meg kellene változnod?
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Nagyszerű, ha egyszer magunk is rájövünk: nincs minden 
rendben. Megpróbálunk változtatni itt-ott, csak ideig-óráig 
sikerül. Aztán kiderül az is, hogy sokkal nagyobb a baj, mint 
gondoltuk, nem lehet a dolgokat egy-két mozdulattal megigazí
tani. Nem tudunk mássá lenni. Nem egy alkatrész hibásodott 
meg, "födarabcserére" van szükség. Rájövünk, hogy messze va
gyunk attól, amilyennek hisszük magunkat. Rájövünk, messze va
gyunk az Isten által teremtett, képére formált embertől, s 
mennyire nem hasonlítunk ahhoz a Jézushoz, akiben az Isten
nek egyedül kedve telhetett /Mt 3, 17/. Rádöbbenünk mint a 
zsoltáros: "Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem 
igaz előtted!" /Zsolt. 143, 2/, s valljuk Pállal: én vagyok 
a bűnösök között az első! Nem elég a vakolatot foltozni, még- 
csak újra vakolni sem, le kell bontani mindent, az alapoknál 
kell kezdeni, áz új alapra kell újat építeni!

Van, akit - részlegesen - át tud formálni egy ügy, amely 
magávalragaa ja,- egy téma, tudományos kérdés, s levetkőzi lus
taságát, éjt nappallá téve kutatja, keresi az igazságot, a 
megoldást. Van, akit átalakít egy barátság vagy szerelem, s 
különösen a kapcsolat elején megfeledkezik önmagáról, tűzbe- 
vízbe menne a másikért, félreteszi önzését is... Az életúju- 
lás azonban nem teljes, nem is tart örökké. Nem tudunk kibúj
ni a bőrünkből! S nem tudunk önmagunkon segíteni, mint a me
sében Műnchausen, aki magát üstökén ragadva lovastól-minde- 
nestől rántotta ki magát a mocsárból.

2. Isten igazít meg! Isten, aki nem azonos az ügyésszel, 
ahogyan sokan képzelik. Mintha más dolga sem lenne, mint ál
landóan és egyoldalúan csak a vádló szerepe: vétkeztél, bűnös 
vagy, elpusztulsz, elkárhozol!

Isten, aki nem is olyan mint a védőügyvéd. Az ügyvéd sok
szor elkeni a valóságot, letagadja a felét, bagatellizálja a 
bűnt, legfeljebb betegségnek tartja azt. Egyes édesanyák szok
tak ilyen elnézőek lenni, akik ezzel állandóan lovat adnak el
kényeztetett csemetéjük alá.

Isten megigazít, ez azt jelenti, hogy egyformán hangsúlyoz
za törvénye hirdetésével: ember, vétkeztél, bűnös vagy, - ugyan 
akkor az evangéliummal, "megbocsáttattak bűneid!" Vagyis fel
tárja bűneinket, bűnnek, lázadásnak, súlyos mulasztásnak tart
va azokat, majd a megmutatott bűnt betakarja, eltakarja Jézus 
érdemével, vagyis megbocsátja. Ez a kettő: az Isten realizmusa 
és kegyelme. A kettő együtt az Isten megigazító cselekedete.
Ha csak a törvény ítéletét hirdetné, megkeserítene, kilátásta
lan helyzetbe döntene, kétségbeejtene. Ha csak az evangéliumot, 
újabb és újabb bűnre, felelőtlenségre szabadítana fel.

Isten igazít meg. Hidd, hogy te vagy a nélküle elveszett és 
megítélt ember, s hidd, hogy te vagy a megváltott, bűnbocsánat 
által megszabadított, új életre igazított Isten gyermeke.

3. Isten igazít meg! Senki se vallja a maga érdemének azt, 
amit ő cselekedett!

A zsidók azt hitték, azzal dicsekedtek: érdemükért, csele
kedeteik alapján igazítja meg őket /nyilvánítja igaznak/ az 
Úr. Akadnak evangélikusok is, akik azt gondolják, hogy még "fe
lesleges" /feleslegben lévő, a szükségesnél több/ jócselekede
teik is vannak, persze, hogy másként fog rájuk nézni az Úr!
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Aki az Isten előtt dicsekszik magának tulajdonítva életúju- 
lását, káromolja, sőt hazuggá teszi át. Ő vitte véghez bennünk 
a gyógyítást, ajándékozta a bűnbocsánatot, nekünk nincs okunk 
a dicsekedésre! Egyet tudhatunk, mint a vakonszületett: "noha 
vak voltam, most látok!”

Valami történt velünk. Szinte akaratunktól függetlenül, csak 
utólag mondva rá igent a nálunknál nagyobb erőre.

"Az vagyok, amit cselekedtem;
amit egy perc művelt velem,
nem kérdezve, mit akarok." /Illyés Gyula: Corba igaza/
Isten igazít meg. Aki ezt hiszi, vallja is: meg sem érde

meltem! Isten igazít meg, én csak belekapaszkodtam. Isten iga
zít meg, én csak igeneltem és elfogadni tudtam!

Az Isten igazított meg: ítéletet mondott ki rólam az evan
gélium igéje által, amikor igaznak jelentett ki, s ezt hallva 
jutottam el hitre és új életre.

Zászkaliczky Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP 
Fii 3, 7-14

Gondolatok a fejezethez
A gyülekezet élete különféle kísértéseknek volt kitéve. Hár

mas veszélyt látott az apostol: judaizmus, perfekcionizmus és 
a libertinizmus. Voltak, akik a törvénnyel s a körülmetélkedés- 
sel dicsekedtek, mások lenézték az "átlag vallásos" embereket 
és olyanok, akikre a kívülről jövő hatások kísértése vált ve
szélyessé .

Ezek a sorok alázatra intettek és reménységet ébresztettek 
és erősítettek a hívekben. Nem egyszerű tanítást ad, hanem sa
ját élete bizonyságtételével, tapasztalatával kíván segíteni. 
Ebben a szakaszban is a nagy életfordulata, megtérése annak kö
vetkezményei kerülnek előtérbe. - "Pál itt egy szót sem szól a 
damaszkuszi út eseményeiről, mégis mondanivalójának száznyolc
van fokos fordulatával félreérthetetlenül életének erre a dön
tő szakaszára utal... Megtérésének most egyetlen következményé
re irányítja figyelmünket, mégpedig arra a belső folyamatra, a- 
mely a farizeusi múlt átértékelése tekintetében ment végbe ben
ne." /Cserháti/

ő is dicsekedett előzőleg körülmetéltségével, mint az Isten
nel kötött szövetség jelével, farizeusi kegyességével, melyet 
mások is elismertek és tiszteltek benne, ő is elmondhatta a 
gazdag ifjúval a törvény emberi megítélése tekintetében: mind
ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva." De most már mindent 
mélyebben és másképpen lát. "A keresztyén ember nem dicseked
hetik "testben". Dicsekedése ott kezdődik, ahol minden emberi 
dicsekedés végződik: Jézus Krisztusban". /Jubileumi kommentár/

Három ponton látom a nagy átértékelést az apostolnál.
1. Krisztust, akit vallásos ámítónak tekintett és ezért ül

dözött, most boldogan vallja Megváltónak.
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2. A keresztyéneket, mint Krisztus követőit, akiket üldö
zött, most testvéreinek szólítja.

3. Amiket régebben értéknek tekintett és azokkal dicseke
dett, most "kárnak és szemétnek" mondja.

Ez a felismerés segíti őt abban, hogy a lezárt múltat lás
sa maga mögött, s ugyanakkor teljes odaadással tudjon küzdeni 
az új életben a Krisztusban felismert cél eléréséért.
Krisztusban a legnagyobb értéket találta meg. "Sőt, annak 

felette most is kárnak és szemétnek ítélek az én Uram Jézus 
Krisztus gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagy
tam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem". Mint 
Mt 13-ban a drága kincs megtalálója, aki mindenét eladta, hogy 
azt megvásárolhassa. Aki ezt felismeri az tud ma is így val
lani Krisztusról.

Ez az új látás vezet arra a felismerésre, amely Krisztus kö- 
nyörületét látja a bűnös ember megmentéséért, "...mint akinek 
nincs saját igazságom a törvényből, de van igazságom a Krisz
tusban való hit által..." - Ezt tükrözik Barth szavai: Hinni 
azt jelenti: Istent és mindig csak Istent látni a saját igaz
ságában, mint cselekvő személyt megragadni, magunkat neki át
adva egyedül őt dicsőíteni. "A megtalált és a kegyelmet meg
tapasztalt ember tudja azt megérteni, amit Kálvin tömören így 
fogalmazott: Elvesznék, ha el nem vesztem volna."

"...megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét..." Az 
élő, feltámadott Krisztus ereje, hatalma lesz nyilvánvalóvá 
abban, amikor életek megújulnak, hitre jutnak és gyülekezetek
ben is az evangélium ereje lesz látható. Így kívánja megismer
ni, megtapasztalni azt az erőt, melyet az élő Krisztus nyújt 
naponta.
Készülés alatt önmagunk felé

Isten kegyelme őrizzen meg bennünket attól, hogy szavaink 
úgy hangozzanak, "mint zengő érc és pengő cimbalom", belső át
élés nélkül az apostol bizonyságtételéről. - Segítsen az Ő ke
gyelme bennünket, hogy úgy tudjunk szólni, mint akik Krisztus 
megragadó kegyelmét hittel és meggyőződéssel hirdetjük. "Bűn, 
halál bilincsét Jézus törte meg, így lettem fogolyból Isten 
gyermeke..."
Igehirdetéshez gondolatok

Podmaniczkí Pál, áldott emlékű professzorunk elbeszéléseket 
tartalmazó könyvének ezt a címet adta: Megnyílt szemek. Az el
beszélések olyan személyeket tárnak elénk és olyan eseménye
ket írnak le, amelyekben felismerhető a Krisztusban nyert új 
látás.

Fiatal leány, aki már mindent csak homályosan látott, a si
keres műtét után néhány nappal, amikor lekerült szeméről a kö
tés, önfeledt boldogsággal kiáltotta: Látok, látok!

Megnyílt szemű ember vallomása ez az ige. Azé a Pál aposto
lé, aki tisztán és világosan látott mindent, amit Krisztus 
cselekedett érte és benne. Adja az Úr, hogy szavai, ha más for
mában is, de a mi vallomásunk is lehessen: igehírdetőké és igehallgatóké.

1. Bizonyságtétel ez az ige arról a Krisztusról, aki Saulust
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is, bennünket is "megragadott". " .mert engem is megragadott 
a Krisztus Jézus." Nemrég olvastam egy kis történetet. Fiúk 
fürödtek. A zsilipről egyik fiú, mint valami hős ugrott fe
jest a vízbe. Társai ámulva figyelték: milyen bátor. De nem 
jött fel a vízből. Kétségbeesetten úsztak oda, keresték a víz 
alatt. Kiemelték és partra húzták az eszméletlen fiút. Fején 
sérülés látszott. Orvoshoz rohantak. Ha társai gyorsan nem úsz
nak oda és nem emelik ki, megfullad. De megragadták és kiemel
ték. - Ezt tette Saulussal is Krisztus S ezt tette velünk is. 
"Mert megragadott engem is Krisztus Jézus..." Ahogy az éneket 
ismerjük: "Nyomorult bűnöst kivontál a mélyből

2. Bizonyságtétel ez az ige a Krisztusban felismert új út
ról. - "...azt ami nékem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisz
tusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én 
Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagy
tam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem."

A meggyógyított vak boldogan tekintett fel Jézusra, aki meg- 
gyógyítóttá, a béna ember gyógyulása után szökdelve dicsőítet
te Istent azért a csodálatos szabadításért, amiben részesült.
Új élet, megszabadított élet, melyben Krisztus bennünket ré
szesíthetett.

Ebben az új életben "kárnak és szemétnek" ítélte az apostol 
azt a vallásos önteltséget, amelyből ilyen imádság fakadt: Há
lát adok néked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi em
ber... mint ez a vámszedő is." Tudta és kell, hogy tudjuk mi 
is, ő hajolt le hozzánk, ő emelt fel bennünket, ő bocsátott 
meg nékünk.

Kárnak és szemétnek ítélte mindazt, ami akadályozta és aka
dályoz bennünket Krisztus követésében. Anyagi javak hajszolá
sa, törtetés, előnyök biztosítása. Hogy milyen úton, milyen 
áron? Ez elhomályosul. A Krisztusban nyert világosságban dol
gok átértékelődnek. "Mit használ az embernek, ha az egész vi
lágot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall."

3. Bizonyságtétel ez az ige az új úton járás igyekezetéről
és öröméről. - "Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már 
célnál volnék, de igyekszem... ami mögöttem van', ezt elfelejt
ve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a 
cél felé..." TEljes odaadással az új úton. Nekidőlve, nekife
szülve. A múlt nem húz már vissza, a jövő reménysége pedig e- 
rőt ad, amiért lehet és érdemes is küzdeni. - Az utóbbi hóna
pokban sokszor hallottuk ezt a mondatot: Romokból épült fel ha
zánk. A romok helyén új városrész épült. Akiket nem béníthatott 
1945-ben a romok látása, hanem cselekvésre indított az új élet 
reménysége. Ahogy Váczi Mihály írta- Nem elég *a jóra vágyni a
jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!" - 
Krisztus szeretete adott erőt az apostolnak az új úton ]árás- 
hoz és ad erőt nekünk is.

Erőt ad. "... hogy megismerjem őt és az ő feltámadása ere
jét". Azt az erőt, melyet ő adhat naponta a feltámadott, élő 
Krisztus. Az új úton, amelyen sokszor nehézségekkel kellett ta
lálkoznia, vallotta: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki en
gem megerősít". Mi is mindnyájan - ha teljes odaadással járunk 
az ö útján - akkor megtapasztalhatjuk az ő feltámadása eredét. 
Gondokban, próbatételek között, kísértésektől körülvéve, síké
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rek és eredmények sodrában, azt az erőt, melyet Ő ad, mellyel 
<3 megtart. - Lelkész, akinek kis gyermeke meghalt s nagy szo
morúság nehezedett a papi házra is, a gyülekezetre is. Nagyon 
együtt éreztek valük a hívek. S abban a nagy fájdalomban és 
veszteségben úgy érezte, hogy Jézus erőt ad neki ahhoz, hogy 
ne hívjon más lelkészt a temetéshez, hanem ő maga hirdesse 
ott a kis koporsó mellett magának is, maguknak is, a gyüleke
zetnek is a vígasztalás igéjét, mint ahogy sokszor tette már 
más koporsók mellett. Erőt adott ehhez is az Úr és megtapasz
talhatták együtt is Krisztus "feltámadásának erejét".

Elhívott, megragadott bennünket Krisztus? Szeretném, ha 
nem kérdőjel, hanem felkiáltójel kerülhetne most e mondat után 
a mi életünkben is és így vallhatnánk: ami mögöttem van, azt 
elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmőért a 
Krisztus Jézusban." úgy legyen.

Varga György

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP 
Rm 9, 15-16

A textusról
1. Alapigénk a Római levélen belül külön egységet képző, ám 

a levél fő témájához nyilvánvalóan kapcsolódó 9-11 . fejezetek 
összefüggésébe tartozik.

A 9-11. fejezetek témáját illetően három megközelítés közis
mert. Az első szeimt Pál predestinációs tanítása, a második 
szerint theodiceája, a harmadik szerint pedig történet-filozó
fiája fogalmazódik itt meg. Azonban ezek mindegyike rossz nyo
mon jár. /Vö. Nígren, Anders: Dér Römerbrief, Göttingen 1959. 
255.1.!/ Sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy ezekben a fejeze
tekben 'Pál mondanivalójának lényege abban összegeződik, hogy 
Isten a végső időben /ti. Krisztus eljövetele után/ hogyan mun
kálkodik mind a zsidók, mind a görögök /vö. 1, 16!/, tehát az 
egész világ üdvösségén. Izraelen keresztül a pogányokért, a po- 
gányokon keresztül pedig Izraelért.

Ezen belül textusunk hangsúlyosan arról szól, hogy ki és mi, 
pontosabban kicsoda ez a világ üdvösségén munkálkodó Isten. Nem 
szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy az ószövetségi idézet erede
ti helyén /Ex. 33, 19/ Isten nevének megjelöléseként, Isten 
"bemutatkozásaként" hangzik el ez a mondat: "Kegyelmezek, aki
nek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok."

2. A szöveghez néhány megjegyzés: 15. v. eleéso hon an eleó, 
kai oiktirésó hon an oiktiró: eleeó: sajnál, könyörül, irgal- 
maz; oiktiró +az úSZ-ban csak itt!/: szánakozni, részvéttel-, 
sajnálattal lenni. Az an "sajátos görög partikula, mely a mon
datot az ige módja vagy ideje szerint feltételesnek jelzi... 
jelentése: talán, bizonyára, valószínűleg, alkalmasint..."
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/Daxer-Kiss/. Itt: Istennek a megkegyelmezésre, könyörületre 
való szabadságát, s annak - emberi oldalról nézve - teljes 
feltételnélküliségét húzza nyomatékosan alá. 16. v. ara oun: 
ara, ha a mondat elején áll "következöleg"-gel fordítható. 
Erősítheti oun, s akkor: következőleg... tehát, - ahol ara a 
következményt és oun az átmenetet jelzi. +Bauer, 162-63/ ou - 
oude: a tagadásban - értelemszerűen - nyomatékosítás, fokozás 
érvényesül, tou thelontos - tou trexontos: értelem szerint ki
egészítendő genitívuszok. Nem az akaróé és nem az igyekvőé 
/futóé, törekvőé/ ti. az ígéret, a kiválasztás, az Isten kö- 
nyörülete. Teljesen Istenen múlik, hogy kit választ ki ígére
tének örököséül. Emberi akarás, igyekezet és szándék semmit 
sem tehet.

3. Alapigénk arra a krédésre, hogy kicsoda a kiválasztás 
és elhívás Istene, az ószövetségi idézettel azt válaszolja: 
szuverén Űr, akinek Isten-volta éppen abban van, hogy világ
fölényes szabadsággal cselekszik. Irgalmának, szeretetének in
doka és magyarázata is egyedül önmagában van. Nincs kötve sem
miféle törvényhez, és nem kényszeríthető semmiféle erkölcsi 
vagy akár vallási teljesítménnyel. Isten - a szó maradéktalan 
értelmében. Hiszen, ha bármilyen emberi módon irányítható, meg
fogható vagy kiszámítható volna, már nem lenne az, aki.

Természetesen az, "hogy'Isten könyörületes az iránt, aki 
iránt akar', csak egyik oldala a dolognak. És ettől nem lehet 
elválasztani a másik oldalt: ,akit akar, megkeményít' /18. v./”. 
/Nygren, 262. 1./ Textusunkban azonban nem erről van szó. Ez 
csak a következőkben, a fáraó példája nyomán lesz téma.

Igénk második mondata az ÓSZ-i idézet lényegét - mondhatnánk 
így is: - az ember nézőpontjából ismétli meg. Azonban "ezt nem 
szabad úgy érteni, mintha abban az értelemben múlna Isten kö- 
nyörületén, hogy az embernek egyáltalában nem szükséges akar
ni és futni. Hanem: az, hogy az ember akar és fut, azt nem a 
saját erejének, hanem Isten könyörületének köszönheti, aki ezt 
az erőt az akaráshoz és cselekvéshez adja. Nélküle az ember ön
szántából sem akarni, sem futni nem tud. Amint az apostol Fii 
2, 13-ban mondja: ,Isten az, aki munkálja bennetek mindkettőt, 
az akarást és a cselekvést is'." /Luther: Vorlesung über den 
Römerbrief 1515/1516, 358. 1. Ellwein ford., München, 1937./ 
Mindenesetre itt is egyértelműen hangsúlyos Isten kegyelmének, 
könyörülő szeretetének teljes szabadsága.
A prédikáció felé

Igehirdetésünk nagy gondja, hogy textusunk középponti mon
danivalóját Isten irgalmának szuverén szabadságáról milyen pon
ton tudjuk közel hozni hallgatóinkhoz. Ugyanis, amikor erről a 
textusról prédikálunk, gyülekezeteinkben nyilvánvalóin nem szá
míthatunk a Rm 9-11. fejezetek alapproblémájával /Izrael kivá
lasztottsága és megítéltetése/ kapcsolatban olyan fajta érdek
lődésre és érzékenységre, mint amivel erre Pál és az első ke- 
resztyénség reagált.

Igehirdetésünk kiindulópontját ezért textusunkon, sőt a na
gyobb összefüggésen /9 — 11. fejezet/ kívül kell megtalálnunk, 
oly módon, hogy a megszólaló üzenet hallgatóinkat valóságos és 
nem mesterkélten feltételezett helyzetükben érhesse el. Más szó-
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val: azt a kérdéskört kell felfedeznünk, amely ugyan nem azonos 
a textus mögött rejlővel, de amelyet a mai igehallgató életében 
és gondolkodásában célba vehet igénk üzenet Isten szeretetének 
szuverén szabadságáról.

Két lehetőség kínálkozik erre.
Az egyik, hogy Istennel kapcsolatos gondolataik, elképzelé

seik felől próbáljuk elérni a szószékeink alatt ülőket. Ugyan
is éppen erre az igére figyelve derül ki egy sor bennünk élő 
képről, gondolatról Istennel kapcsolatban, hogy azok mennyire 
hamisak, s mennyire távol vannak a valóságtól, sőt egyenesen 
ellentmondanak annak. Mindez talán akkor lepleződik le a leg
nyilvánvalóbban, amikor az emberek elkezdik Istennel kapcsola
tos csalódásaikat fölemlegetni, számba venni. "Imádkoztam, s 
nem hallgatott meg...". "Vallásos voltam, s mégis rám szakadt 
ennek a betegségnek a terhe...''. "Soha senkit sem bántottam, 
s az Isten mégis megengedte, hogy...". Stb. Mindezek mögött nem 
az van-e ott, hogy Istent kiszámítható, lekötelezhető, szolgá
latunkba állítható valakinek tartjuk? De Isten lenne-e még, 
ha valóban ilyen lenne?

A másik lehetőség: A modern tudományok /természettudományok, 
szociológia, közgazdaságtan stb./ térhódítása ellenére - mond
hatni furcsa ellentmondásként - századunk emberében igen nagy 
az élet sorsszerű fordulataival kapcsolatos aggódás, szorongás, 
sőt sokszor félelem. Istenről nem tud vagy nem akar tudni, de 
hisz a véletlenben, a szerencésben és balszerencsében. S isme
ri a kifürkészhetetlen sorssal vagy a sors kifürkészhetetlen- 
ségével kapcsolatos emésztő belső nyugtalanságot, szorongást, 
és szenved tőle.

Bihari Klára Miért? cimű könyvében ír egy Magyarországból 
Svédországba került zsidó származású asszonyról, aki - miután 
megjárta a koncentrációs tábort - családi tragédiák sorát éli 
át: első férjétől elválik /második férje svéd/, lánya megszö
kik hazulról, s beatnikekkel csavarog külföldön, majd idegösz- 
szeroppanást kap, fia autóbaleset áldozata lesz, s meghal. A 
szülők a kórház és a temető között élnek. Az írónő mindezek
hez zárójelben teszi hozzá: ''/Most, hogy már tudom, mit kel
lett még ennek az asszonynak és a férjének elviselnie, meg
borzongok, milyen gyanútlanul élünk, és mennyire kihagyjuk 
számításainkból a sorsot./"

Ez az ige életünknek éppen ezek között a szívszorítóan fé
lelmetes, végzetszerű eseményei között akar megszólítani ben
nünket. S azt hirdeti, hogy mögöttük nem a vak-sors, hanem a 
kifürkészhetetlen Isten rejtőzik. /Luther: Deus absconditus/
Nem valami személytelen hatalommal, hanem az élő Istennel van 
bennük dolgunk. De ez az Isten szuverén, szabad Úr, aki soha 
nem szolgáltatja ki magát az embernek. Mert nem Ő van a mi ke
zünkben, hatalmunkban, hanem mi az övében.

Ez a tagadásra, lázadásra, rettegésre ingerlő félelmetes 
/elrejtőzködő/ Isten azonban - Jézus Krisztusban szerető Atyánk. 
De Jézusban is megmarad szuverén úrnak. Irgalmát, szeretetét 
annak adja, akinek Ő akarja. Erkölcsi vagy akár vallási tel
jesítménnyel kikényszeríteni senkinek sem lehet ezt. De adni 
akarja kegyelmét, ingyen, feltételek nélkül, s adja is mind
azoknak, akik hittel kezére bízzák magukat.
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Ezen a vasárnapon igénk éppen azért szOJ. s prédikációnk
nak éppen azt kell munkálnia, hogy az igehallgatók  akár ha
mis Isten-képük oldaláról, akár életük sorsszerű fordulataiból 
fakadó félelmeik felől közelít hozzájuk mondanivalónk. - meg
bátorodjanak a bizodalmas hitre. Ez pedig textusunk értelmében 
nem más, mint ráhagyatkozás a szeretetében is szabad, de sza
badságában is szerető Isten irgalmára

Ittzés Gábor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP 
Jel 3. 1-6

Az ige az Íróasztalon
Az idegennyelvü kommentárok mellett szinte egyetlenként 

Karner Károly: Apokalipszis cimű munkája adott textusunk át
gondolásához .

A formai vonatkozásokat tekintve szem előtt kell tartanunk, 
hogy textusunk a hét kisázsial gyülekezetnek Irt levél ötödik 
tagjaként ezen egységes igeszakasz integráns része, s ebben a 
kontextusban hordozza valódi hangsúlyait és mondanivalóját. A 
hét levelet elolvasva szembeötlőek a formai, felépítésben! a- 
zonosságok. Az azonos kezdőmondatok után a megdicsőült Krisz
tus üzeneteként kifogásokat, hibákat, kritikát olvasunk, ma^d 
a gyülekezet erényei következnek. A levelek vége pedig a hit
ben való állhatatosságra, hűségre int, majd a győztesnek szó
ló ygéret, jutalom hangzik, végül az igék meghallására való 
felhívás. Ezek az azonosságok azt a benyomást keltik, mintha 
egy verset olvasna az ember, újra és újra felcsendülő refré
nekkel és belső gondolatritmussal. Ez arra utal, hogy ez ige
szakaszok elnevezésük ellenére soha nem voltak valóban elkül
dött levelek, hanem az Apokalipszis szerves, és költői részét 
alkotják a maguk egészében. Nem levelek, hanem üzenetek, a 
feltámadott Krisztus üzenetei a gyülekezeteknek, azaz az egy
háznak. Ezt támasztja alá egyfelől az, hogy nem szociológiai, 
hanem prófétai helyzetképet kapunk e levélkékből, melyek az 
egész egyház problémáit vetik föl, másrészt a levelek hetes 
száma is, mely a számszimbolika értelmében a teljesség, az egész jelképe

A formai megfelelésekből adódó t a r t a l m i  k o n 
c e p c i ó j á t ,  " g o n d o l a t r i t m u s - p r é -  
d i k á c i ó j á t  " tekintve a hét levél így foglalható össze:

1. üzen Krisztus. - Nem néma: mennybemenetelével nem szűnt meg a kontaktus vele..
- Van mondanivalója: nem zárult le életművével és az életé

ben elmondott igéivel a szava, újabb és újabb interpretációkkal, 
szolgái szaván, tollán keresztül özén.

2. Személyreszóló az üzenete. - Megnevezett gyülekezetek
nek, lelkipásztoroknak íratja üzeneteit. Nem csupán általában, 
a fejek fölött beszél el. üzenetei "becélzott" üzenetek...
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3. Krisztus ismeri az övéit. - Pontosan tudja helyzetüket 
és életvitelüket.

- Ismeri a jót; hívei és gyülekezetei mi mindent tettek ér
te, milyen hűségesek, mennyit vállaltak

- Ismeri a rosszat is; az aktuális veszélyeket, bűnöket, hi
bákat, kisiklásokat...

Egyszóval: a mennyei magasságokban lévő Krisztus nem csupán 
fénylik a maga dicsőségében, hanem figyelmes! Semmi nem kerü
li el a figyelmét. Ez odafigyelésében pedig nem részrehajló, 
elfogult vagy egyoldalú, hanem tárgyilagos..

4 Szereti "övéit- - Nem hagyja magára, hanem pásztorolja 
gyülekezetét, népét: szóvátesz és figyelmeztet, ítéletet hir
det és bátorít. Nem vájkál a bűnökben, hanem csak a fontosat 
húzza alá; nem hatalmaskodóan agresszív, hanem /még/ csak 
testvérien panaszkodik. Mindezt azért teszi, hogy a kezdettől 
lévő örök szándéka megvalósuljon: megtartsa népét, s az örök 
élet örömébe juttassa.
Megítélésem szerint ebben a koncepcióban kell végiggondolnunk 
most már textusunk, saját gyülekezetönkre, életünkre és hely
zetünkre vonatkozó, konkrét mondanivalóját.
Az ige a szószéken /meditáció/

Testvér! Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy! - E 
szót hallva Ézsaiás, Jeremiás, Dávidhoz betoppanó Nátán, vagy 
a már Ninive utcáit járó Jónás próféta jut az eszembe. Ige- 
hirdetők, akik nem. verteinek, nem finomkodna, nem nuzmetuai- 
zák a dolgokat, nem tördekednek diplomatikus fogalmazásra, ha
nem egyenesen, velősen, világosan beszélnek: ami szívükön, az 
a szájukon. És nem törődnek azzal sem, hogy mi lesz e szó kö
vetkezménye: börtön, üldöztetés, vagy nevetés. A fontos, egye
dül fontos az ige a számukra, tudva, hogy élet vagy halál mú
lik rajta.

Ezzel az erővel és éllel szól most hozzánk az ige. Éspedig 
úgy, hogy nem állhatunk félre előle másokra mutatva: ez nekik 
szól. Nem, nekünk szól. Nekem, ki a szószékre állok, azoknak, 
akik alatta hallgatnak: "Az a neved, hogy élsz, pedig halott 
vagy."

Ki mer így szólítani minket? Engem, ki alaposan készülök 
minden igehirdetésre, végzem hűséggel a lelkészi szolgálatot. 
Azokat, kik rendszeresen járnak templomba, adakoznak, megke- 
reszteltették az unokájukat. Azokat, kik presbiterek, s időt, 
erőt nem kímélve végzik e szolgálatot. Minket, kik templomot 
renováltunk, gyülekezeti termet létesítettünk. Minket, kik 
egy jól sikerült nagygyűlést lebonyolítottunk, kikre egy ate
ista társadalom és megbecsüléssel néz, kik mindezekben megta
pasztaltuk Isten közelségét, erejét...

E szó mögött a feltámadott és megdicsőült Krisztus áll. Az 
a Krisztus, akit "szelíd szeműnek", az útpadkán koldulóhoz lé
ha jlónak, a szenvedőket megvígasztalónak ismerünk és szeretünk. 
Most más. Nem hiszem, hogy azért, mert "fejébe szállt a dicső
ség", vagy a pozíciójában elragadtatná magát, A hangereje és 
éle a bajjal nő egyenes arányban. Vegyük komolyan: baj van ve
lünk. Éspedig nagyobb baj, mintha csak szelídségre volna szűk-



J 8 F

ségunk. az útpadkán KOldulnánk vagy izénvedésoó: *ene * remei 
ni minket A baj az hogy csak a nevünk az. hogy élünk

Ne, most ne álljunk fei. s menjünk ei ne sértődjünk meg 
Az nem megoldás Hallgassuk végig

A feltámadott ür tud a cselekedeteinkről Pontosan tudja, mi 
mindent tettünk vállaltunk érte és ügyéért Hiszem hogy mind
ezt komolyan is veszi, nem feledkezik mea róla Jői tettük 
amit tettünk Szépek a látványos eredmények beszámolók ftrs 
sen renovált templomok, rendbentartot’ templomkertek gondosan 
díszített oltárok a rendszeres temp]ómba járás az egyházias 
ság A kérdés csupán az mi van mögötte- Nem szokszor a hiú
ságunk. büszkeségünk? Nem az hogy nehogy megszóljanak minket- 
Nem csupán leIkiismeretnyugtatő becsületbeli ügyként valósul 
mindez?

Jézus ezt is látja, s most ez vizsgálja Ebbe kiált bele- 
ne légy önáltató' Mert ezzel nemcsak ideig-óráig csapod be ma
gadat vagy másokat, hanem az életed, az örök életed megy rár 
Ezért éles és kemény most Jézus hangja Ha az életedről, éle
tünkről van szó, akkor "begeried". féltó szeretete tüzében 
nem ismer finomkodást Hiszen az életét is odaadta már egyszer 
értünk. Márpedig kihúzott mellel, magas mellénnyel az örök ha
lál felé lépegetünk, ha úgy gondoljuk, hogy élünk, pedig halot
tak vagyunk.

Ébredjünk hát fel és keressük az életet: A forráshoz tér
jünk vissza, és annál maradjunk Nem eléd másoktól érdeklődni 
az életünk minőségét az ő véleményükön mérni A vaiödi mérték 
az Úrnál és igéjénél van Vedd. olvas és imádkozzál Állandó
an .

Azután gyakoroljuk az életet, éltetve másokat Necsak az 
egyszerű végét fogjuk meg a dolgoknak Lapáttal. kaszával dől - 
gozni egyszerű, ha szakítunk rá időt, s van némi gyakorlott
ság. A sóder, a fű engedelmeskedik a kezünknek Isten azonban 
a nehéz megoldások Istene, Krisztus pedig az ő Fia Megváltot- 
tait is erre az útra hívja. Az igazán nehéz pedig a rohanás 
közben megállni a másik mellett. Időt, tőreimet adni számára 
Gyerekünknek, unokánknak a Bibliát tanítani, őket kézenfogva 
a templomba elhozni.Feszült helyzetben önmagunkat is legyűr
ve békességet teremteni A szeretet-éhezőknek szeretet adni 
Gyakoroljuk az életet, mert az alapvető tulajdonsága az. hogy 
az éltetés mozdulatában elevenedik és újul meg

így és ebben élve az önáltatás helyett valódi reménység me- 
legíthati át szolgálatunkat. Az hogy egykor porunk fölött meq 
állva a megdicsőült Krisztus így szól hozzánk az a neved hogy 
halott vagy. pedig élsz

dr Foltin Brúnó


