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ta nulm ányo k

A teológia feladat
DÉKÁNI SZÉKFOGLALÓ

Dékánná történt megválasztásom óta újra és újra felhangzik ben
nem Pál apostolnak a kolosséi Arkhipposzhoz irt intelme: "Legyen 
gondod a szolgálatra, amelyet az Úrtól kaptál, hogy betöltsed azt!" 
/Kol. 4,17./ Szilárd meggyőződésem szerint az új feladatot emberek 
döntésén keresztül ugyan, de az én Uramtól, Jézus Krisztustól kap- 
tam én is, amit szándéka szerint kell betöltenem, és amiért első
sorban Neki tartozom felelősséggel. De felfoghatók az apostol sza- 
vai a tanárok és hallgatók univerzitásához szóló intésnek is: Teo
lógiai Akadémiánk tegyen meg mindent azért, hogy elvégezze azt a 
feladatot, amely neki az egyház testében osztályrészül jutott. Mert 
végül is az én szolgálatom nem több és nem kevesebb, mint hozzáse
gíteni Akadémiánkat rendeltetése betöltéséhez.

Számomra lényegesnek tűnik, hogy az intelem nem általánosság
ban, hanem személyhez szólóan hangzik el: Te töltsd be szolgálato
dat, rajtad ne múljék az egyház sorsa! Nagyon valószínű, hogy a 
kolosséi gyülekezetben azért verhettek gyökeret tévelygések, kö
vetkezhettek be torzulások, mert Arkhipposz elfoglalta ugyan a 
számára kijelölt szolgálati helyet, de nem töltötte be azt. Diva
tossá vált egyházunkban a kétségtelenül meglévő bajokért másokat 
okolni, mások szemére vetni, hogy nem állnak a hivatásuk magasla
tán. De fordítunk-e legalább ennyi gondot a magunk szerepének fe
lülvizsgálatára? Templomtatarozás alkalmával nem egyszer előfor
dult, hogy súlyos gerendát kellett arrébb vinnünk. Ha valaki az 
emelők közül csupán úgy tett, mintha nekirugaszkodnék, a gerenda 
vagy nem mozdult meg, vagy a többiek helyzetét tette keservessé. 
Természetesen egyházunk egészének sorsáért is felelősséget kell 
hordoznunk, de milyen felelősségtudat az, amely eközben nem sar
kall a saját tisztünk jobb és teljesebb betöltésére? S mindez még 
csupán a mindenkit kötelező emberi tisztesség dolga. A krisztusi 
ezen felül van. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki valamilyen oknál 
fogva, talán éppen bűnös könnyelműségből nem fordít kellő gondot 
szolgálata betöltésére, akkor nekem kell helyette is helytállnom, 
többet vállalnom, amint Krisztus is tette velünk, hogy az ügyek jó 
irányba mozduljanak. Így, személyhez szólóan teszi felelőssé a mi 
Urunk a tanári kart, s köztük engem, a dékánt is, de a hallgatósá
got szintúgy, kit-kit a saját feladatáért, a ránk bízott ügy sor
sáért. Így kell vállalnia és betöltenie szolgálatát Akadémiánknak 
is egyházunk egészéért.

Akadémiánk feladatát, és benne a mi részünket mérlegelve nem 
hagyhatjuk figyelmen kivül az egyházi szolgálatnak azt a rendjét, 
amelyet Pál apostol a test és tagok viszonyával világít meg. Az 
egyház egészséges életéhez, küldetésének eredményes betöltéséhez 
sokféle és pontosan körülírt szolgálatra van szükség. Nincsen senki 
az egyházban, aki egymaga el tudna látni minden nélkülözhetetlen 
munkakört, s aki erre az egyház Urától felhatalmazást és karizmát 
kapott volna. Csak részfeladatok vannak, s ezeket kell kinek-kinek 
elvégeznie az egész érdekében. A team-munka, a részfeladatok egy- 
behangolt betöltése nem új találmány az egyházban. Krisztus aka

514



ratára megy vissza. Az egymásra utaltság, az egymás kezére dolgo
zás az egyházi szolgálat lényegéhez tartozik. Senki közülünk nem 
hitetheti el magával például, hogy az általunk művelt teológia 
pótolhatja a - reformátori kifejezéssel élve - "viva vox evange- 
lii"-t, Isten ma érvényes és ma hirdetett igéjét, amelyből él az 
egyház, sőt amely minden igaz teológiának éltető és megújító for
rása is. Ugyanakkor azonban az ige szolgálata sem nélkülözheti azt 
az önvizsgálatot, amelyet csak az elmélyült teológiai munka bizto
síthat számára. Sok tennivaló van tehát az egyházban, de ezek kö
zül melyik az a sajátos feladat, amelynek betöltése reánk vár?

Nálunk természetes, ami nem minden hasonló külföldi intézmény 
esetében van így, hogy egyházunk az Akadémiától várja a lelkészu
tánpótlás biztosítását. De ugyanilyen joggal várható el tőle a te
ológia tudományos művelése. A gyakorlati lelkészi szolgálat "tech
nikájára” való felkészítés valóban a tanulmányi idő jelentős részét 
elfoglalja. Új teológiai tudományos eredményekhez vezető - mondjuk 
így - "alapkutatásra" nálunk már a kívánatosnál kevesebb idő és 
energia jut. Ehhez kicsi az oktatói létszám és korlátozottak a le
hetőségeink. Mégis valamiféle megoldást ezen a téren is találnunk 
kell. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy jó "lelkésztechni
kusok" szolgálatba állításával vagy a tudományos színvonal bizto
sításával az Akadémia még nem töltötte be azt a sajátos szolgála
tot az egyház testében, amelyet Urától kapott, és amelyet senki 
más nem végezhet el helyette. Az Akadémiánknak olyan hellyé kell 
válnia, ahol a hallgatók a szó eredeti és teljes értelmében teoló
gussá érhetnek, és ahonnét ösztönzés áradhat az egész egyház tes
tébe, annak minden szolgálati ágába a tennivalók teológiai átgon
dolására és helyreigazítására. Tulajdonképpen a teológiai érzék 
kifejlesztésére gondolok.

Mert a teológiai eszmélődés és fáradozás szerepe az egyház 
életében nem kevesebb, mint mindazt, amit Isten Krisztus által 
tett a világért - Kirkegaard kifejezésével élve - "jelenidejűvé" 
tenni, megérteni a mi mai valóságunkra, viszonyainkra nézve. Ki
meríthetetlen feladat ez. Egyrészt egyre mélyebben bele kell ha
tolnia az evangélium titkába, másrészt minden önámítást félretéve 
a maga teljes valójában kell megismernie a kort, amelybe Isten he
lyezett minket. A teológia feladatát a repülőgép navigátorának 
tennivalójához hasonlíthatnám. Jól kell ismernie a gép célját és 
irányát, és tudnia kell azonosítani az alatta elterülő táj alakza
tait, hogy a megfelelő utat a gép számára kifejlölhesse. A teoló
gia tehát nem merülhet ki kétezer éves igazságok recitálásában, de 
nem lehet a korhoz való elvtelen alkalmazkodás eszköze sem, hanem 
olyan tevékenység, amely révén az egyház népe felfoghatja Isten i- 
rányítását a történelem útvesztőiben. S ha erre minden korban szu 
ségünk volt, mennyivel inkább van ma, gyorsan változó, bonyolult 
világunkban.

Tulajdonképpen ilyen értelemben voltak teológusok már az újszö- 
vétség írói is. Mostanában, amikor különösen sokat kell foglalkoz- 
nőm az első korinthusi levéllel, Pál apostol példáján mérhetem le, 
mit is jelent teológusnak lenni. A gyülekezet részéről felmerül az 
a kérdés, hogy mit tegyen az a keresztyén, akinek a házastársa meg- 
ma^dt bálványimádó pogánynak. Váljon el tőle? Jézus nem adott erre

515



útmutatást, hiszen az <5 környezetében ilyen helyzet még nem állt 
elő Pálra vár az a teológiai feladat, hogy a Krisztus által hozott 
élet rendje és a világ folyása között támadt feszültségben a he- 

lyes utat világítsa meg. Pál nem követi a türelmetlen hitű korin- 
thusiakat, akik a válást sürgetik, mert csak tiszta helyzetet tud- 
nak elfogadni. De nem ért egyet azokkal sem, akik elvtelenül kapi
tulálnak a szeretet nevében a kialakult helyzet előtt, mintha a hí- 
vő és hitetlen együttélése mondvacsinált probléma lenne. Az evangé
liumi szabadságból kiindulva azt tanácsolja nekik, hogy a döntést 
bízzák a hitetlen félre. Ha maradni akar, ne kényszerítsék válásra, 
Ha válni akar, ne tartsák vissza erőszakkal. De végső soron lénye
gében véve minden teológai probléma abból a tényből adódik, hogy a 
jézus által hozott új valóság és élet olyan világban akar utat tör
ni magának, amely még nem hozzá igazodik. Ebben a bonyolult helyzet
ben helyes teológiai felismerések nélkül nem boldogulunk, csak ösz- 
szekuszálunk mindent, s sehogy sem tudunk lépést tartani a mi Urunkkal.

Teológussá érésünkben nem nélkülözhetjük azokat a felismerése
ket sem, amelyeket Isten a múltban ajándékozott népének. Bár a vá
laszt korunk kihívásaira nekünk magunknak kell megadnunk, sokat ta
nulhatunk az előttünk járóktól, az ő teológiai válaszaikból. Külö
nösen is meg kell becsülnünk reformátori teológiai örökségünket.
A közös ökumenikus teológai erőfeszítés látná kárát, ha mi könnyel
műen eltékozolnánk. Hasonlóképp nem mondhatunk le azoknak a teoló
giai eredményeknek ápolásáról és továbbfejlesztéséről, amelyek több 
évtizedes vívódás gyümölcseként keresztyén választ keresnek a ma
gyar társadalomban végbement változásokra, és a diakóniai teológia 
címszó alatt szoktunk összefoglalni. "

Hogy Akadémiánk a reá háruló legsajátosabb feladatát, az így 
értelmezett teológia művelésének szolgálatát betölthesse, mindenek
előtt nekünk, a tanári karnak kell megőriznie teológiai rugalmassá
gát, s nekünk kell teológiailag tovább fejlődnünk. De az eddiginél 
többet kell tennünk azért, hogy a teológia szenvedélyét beolthassuk 
hallgatóink leikébe is. Nem egy hallgatónál tapasztalható védekezés 
a teológiával szemben. Nyilván úgy érzik, hogy a teológiával való 
foglalkozás elbizonytalanít a hitben, megtöri a missziói lendületet. 
Ilyen hatás valóban létezik. De a nevezetes hályogkovács esete jut 
eszembe, aki többé nem vette kezébe bicskáját, hogy a hályogot le
operálja a szemről, miután a debreceni orvosprofesszor elmagyaráz
ta neki a szakszerűtlen beavatkozás veszélyeit. A naiv, ösztönös hit 
is sok kárt okozhat az egyházban, ha nem kerül a teológia fegyelme 
alá. Lehet, hogy a teológia problémáin megedzett hit nem vet olyan 
nagy lángot, de tartósabban izzik, és tovább melegít. Végül Akadé
miánk teológiai hatása nem rekedhet meg a falakon belül, hanem im- 
pulzusokkal kell szolgálnia egyházunk életének minden területén.

Mit tegyünk most már annak érdekében, hogy Akadémiánk elvégez
hesse a reábízott sokrétű szolgálatot, mindenekelőtt a teolgóiai 
eszmélődés ösztönzésének feladatát? 
 Tulajdonképpen nem kell mást tennünk, mint új lendülettel foly- 

tatnunk illetve megvalósulásához segítenünk mindazokat az elgondo- 
lásokat és kezdeményezéseket, amelyek jórészt már a budapesti nagy
gyűlés előtt, vagy amelyek dékán-elődöm, Dr. Vámos József szolgála-
tának idején alakot öltöttek. Megindítjuk a III. levelező teológiai 
tanfolyamot 44 résztvevővel, hogy ezáltal is bővüljön azoknak a kö- 
re, akik képzett munkatársként segíthetik lelkészeinket munkájukban.
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Folytatjuk a már végzett lelkészek találkozóit, amelyeken őszinte 
eszmecserében keressük a szolgálat égető kérdéseire a megfelelő te
ológiai választ. A már korábban megalakult Evangélikus Tudományos 
Társaság különböző bizottságaiban a kikristálygsodott program a- 
lapján megindítjuk az intenzív teológiai munkát. A Társaság kerete
in belül szeretnénk megoldani a teológiai szakképzés és szakember- 
utánpótlás gondjait. Még szorosabbá kívánjuk tenni az Akadémia és 
a Zuglói Gyülekezet kapcsolatát, és többek között teológiai esték 
rendezésével szeretnénk szolgálni a budapesti és budapetkörnyéki 
érdeklődőknek.

Hallgatóink teológiai érdeklődését pályázatok kiírásával, vitakö- 
rök rendezésével próbáljuk feléleszteni. A teológiai színvonal eme
lése érdekében tovább szélesítjük a külföldi ösztöndíjban részesü
lők körét. Máris van egy olyan hallgatónk, aki a tanulmányi idő 
alatt tanulhat külföldön. Természetesen ezeket a lehetőségeket csak 
akkor tudjuk kihasználni, ha még intenzívebbé tesszük a modern 
nyelvek oktatását. A bibliai nyelvek jobb elsajátítása érdekében 
folytatjuk a tanév előtti nyelvi táborok jól bevált gyakorlatát.

Végül hadd szóljak a kielégítő teológiai munka külső feltétele
inek biztosításáról. Amennyire örvendetes, hogy jelenleg 62 hallga
tó készül a lelkészi szolgálatra - ezen felül heten katonai szolgá
latukat eljesítik -, annyira esedékessé vált a 30-35 főre tervezett 
oktatási és elhelyezési lehetőségeink bővítése. Egyházunk vezetősé
ge új akadémiai épület építését határozta el, amelyben a Fővárosi 
Tanács a zuglói templom mellett igen előzékenyen megfelelő terüle
tet biztosított. A múlt héten a Tillai Ernő építésznek kiadott ter
vezési megbízással nagy vállalkozásunkat már be is indítottuk.

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy nem áll könnyű tanév 
előttünk. Hogy Akadémiánk az elébe tornyosuló feladatokkal Isten 
akarata szerint megbirkózhasson, továbbra is kérjük egyházunk veze
tőségének, államunk illetékeseinek megértő támogatását, a tanári 
kar és a hallgatóság összefogását, de főként Isten irgalmas segít
ségét.

Dr. Cserháti Sándor
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A Luther-kép a múltban és a jelenben

Miután Luther 1517. október 31-én a 95 tétellel nyilvánosság 
elé lépett, olyan viharosan terjedt a híre, hogy arról alig tudunk 
helyes fogalmat alkotni. Luther egyik munkatársa, Friedrich Myconius 
így emlékezik róla: "Nem telt el 14 nap, ezek a tételek egész Né
metországot, négy hét alatt pedig az egész keresztyén világot be
járták, mintha maguk az angyalok lettek volna a futárok, és vitték 
volna az emberek elé." Tetzel viszont egy év múlva ezt írja Mil- 
titznek: “Az ágostonos Luther Márton a hatalmasokat nemcsak szinte 
egész Németországban, hanem a cseh, a magyar és a lengyel király
ságban is annyira felingerelte és ellenem fordította, hogy sehol 
sem vagyok biztonságban." Ami az egyiknek győzelem, az a másiknak 
vereség, és - ennek felel meg Luther-képük. Más példa. II. Lajos 
magyar király 1524. október 14-én rendeletet küldött a soproni vá
rosi tanácshoz, hogy a "lutheri eretnekség” terjedése ügyében in- 
dítsanak vizsgálatot. A vizsgálat során Peck Kristóf város-plébá- 
nos ezt vallotta: "Sajnos mindenütt virágzik ez a tévelygés", sőt 
köztudott és nyilvánvaló, hogy laikusok vásárolják és maguknál 
tartják a lutheránus könyveket, és amikor összejönnek a kimérésben, 
az egyik, aki tudja, olvassa, a többiek pedig hallgatják - tízen, 
húszán, ahányan éppen vannak." A kihallgatások hosszú sora után a 
városi hóhér a "pestises" könyveket nyilvánosan elégette, a városi 
tanács pedig október 31-én jelentette a királynak, hogy rendelke
zésének eleget tettek. Viszont alig két év múlva a kiküldött ki
rályi biztos újra talált máglyára való könyveket. Azok a soproniak, 
akik így kaptak Luther iratain, biztosan egészen más képet alkottak 
Lutherről, mint az 1523. évi rákosi országgyűlés, amely fej- és jó
szágvesztésre, vagy mint az 1525. évi budai országgyűlés, amely meg- 
égetésre ítélte a lutheránusokat.

Luther tehát kezdettől fogva eltérő, sőt ellentétes megítélések 
kereszttüzében állott, - és áll. Ebben osztozik a nagy emberek sor
sában, és nagyságának egyik jele éppen ez a vitatottsága. Mert a 
nagy emberek fellépése és működése mindiq nagy nyilvánosság előtt 
történik, és sok embert érint, népek és országok, talán az egész 
emberiség érdekeit és életét befolyásolja. Mivel különbözőképpen 
érinti őket, különböző kép is alakul ki róluk. A tapasztalat pedig 
azt mutatja, hogy rendszerint az első hír vagy első benyomás marad 
meg legjobban az emberek vagy közösségek tudatában, és azt nagyon 
nehezen lehet megváltoztatni. Luther esetében azonban a róla alko
tott kép működése folyamán is változott, és ezt arra szokták visz- 
szavezetni, hogy irányt változtatott. Ez természetesen eleve nem 
zárható ki. De sokkal inkább kell számolnunk azzal, hogy sokan fél
reértették őt, csalódtak benne, és ezért változott meg a róla al- 
kotott képük. A Luther-kép változásaiban tehát nemcsak Luther ha
tása, hanem egyes társadalmi rétegek és egyes korok tudata is tűk-, 
röződik. A Luther-kép történetével kapcsolatban át kellene tekin- 
teni az utolsó 500 év egyháztörténetét, teológiatörténetét, és vi
lágtörténetét. A feladat bonyolultsága és a Luther-irodalom átte
kinthetetlen tömege miatt ezt a munkát eddig csak részlegesen és 
hiányosan végezték el /H. Stephan, E.W. Zeeden, H. Bornkamm,
M. Steinmetz/. Az adott keretek között tehát csak vázlatos áttekin-
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tésre vállalkozhattunk, néhány fő típus ismertetésével.
Leghamarabb a római katolikus Luther-kép alakult ki és mereve

dett meg hosszú időre. Bár eleinte sem Luther, sem Róma nem tudta 
felmérni az események következményeit. Luther élete végéig hangsú
lyozta, hogy Isten mint egy ellenzés lovat vitte őt bele a refor
máció ügyébe. És nem vitatható, hogy nem akarta az egyházat elhagy, 
ni, és nem akart új egyházat. Róma ocsúdott fel hamarabb, és kive
tette magából a lutheri reformációt, és kialakította negatív Luther 
képét. Ez mindenekelőtt személyére vonatkozott: önhitt, összeférhe
tetlen, durva, műveletlen, beteges lelkű, lazaerkölcsű, élvezethaj
hászó. Megbontja az egyház egységét. Felforgatja az egyház rendjét 
amikor a pápa és a zsinatok ellen beszél. Új tanokat hirdet. Teol<$l 
giájában van igazság, de ezeket egyoldalúan hirdeti és elferdíti.
A jócselekedetek elleni prédikációival erkölcsi lazaságra biztat.
A tridenti zsinat a sola Scriptura, sola gratia, sola fide egyolda
lúságával szemben a páros formulákat helyezte katolikus teljesség 
címén: Szentírás és hagyomás, kegyelem és emberi akarat, hit és 
cselekedet. Kialakul a római katolikus egyház teljességével, vallá
sos erkölcsiségével szemben a teológiailag egyoldalú, vallási és 
erkölcsi lazaságra hajló, lázadó, rendbontó Luther képe.

A Római katolikus egyházzal történt szakadás után meghasonlás 
támadt a reformáció lutheri és kálvini ága között, és kialakult egy 
református Luther-kép is, amely azonban távolról sem olyan egysíkú, 
mint a római katolikusoké. Egyértelmű tisztelettel vannak Luther 
személye iránt, hiszen Zwingli sokat tanult tőle, Kálvin pedig ta
nítványának vallotta magát. De vulgáris református szemlélet sze
rint Luther az egyház reformációja felé fél úton megállt. Fenntar
totta a középkori istentiszteleti szokásokat, elvileg elfogadható
nak tartotta a katolikus hierarchiát és nem valósította meg az ős
keresztyén gyülekezet rendjét. A marburgi kollokvium emléke él to
vább abban, hogy Luthert az írás betűjéhez ragaszkodónak tartják, 
és ezért szerintük az úrvacsora tanával lényegileg megmarad a római 
katolicizmusban. A teologizálást a testvériség fölé helyezi. A sze
mélyi összehasonlítás nem mindig egyértelműen Luther rovására tör
ténik. Zwingli világiasságával és Kálvin aszketikus keménységével 
szemben Luther kegyessége, melegsége és életvidámsága néha pozitív 
előjelet kap. Teológiai szempontból pedig hiányolják, hogy Luther
nél Isten dicsőségének hirdetése és Krisztus uralmának megvalósu
lása a világban nem érvényesül eléggé. Hozzátesszük még: sokszor 
hangsúlyozzák Luther németségét.

A római katolikus és református Luther-kép alig változott a 
legutóbbi időkig. Viszont hosszú története van az evangélikus LUt 
ther-képnek. Első időkben érdekes módon nem Luther személye, hanem 
tanítása állt homloktérben. Luthernél minden a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumon fordul meg. A Szentírásban is a Jézus Krisztus
ról szóló evangéliumot tartja középponti üzenetnek. Tudják, hogy 
Luther számára döntő jelentőségű az élőszóbeli igehirdetés, amely
nek középpontjában Jézus Krisztus érdeme, bűnbocsánata, keresztje  
áll. Jellemző ábrázolás Cranach oltárképe, amelyen középen a feszü
let látható, balról a gyülekezet, és jobbról Luther a szószéken, 
amint prédikál és Jézusra mutat. Számontartják, hogy Luther nem a- 
kart egyházszakadást, és nem akart új egyházat. Ezért mindenütt, 
ahol csak lehetséges volt, Luther követői megmaradnak a római egy
ház keretei között. Ha pedig az egész ország áttér, akkor vállal
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ják az egyház szervezetét is, mint pl. a skandináv országokban. 
Erősen ragaszkodnak ahhoz a lutheri állásfoglaláshoz, hogy Krisz
tus ügyét egyedül az evangéliummal lehet szolgálni, de nem fegy
verrel és erőszakkal. A mindennapi életben pedig döntő a világi 
hivatás vállalása Isten és az embertárs szolgálatában.

Luthert munkatársai és tanítványai körében nagy tisztelet ö- 
vezte. Mentik emberi gyengeségét. "Némely jóindulatú emberek is 
panaszolták, hogy Dr. Luther kissé nagyon is nyers volt: erről nem 
akarok vitatkozni, hanem megmaradok annál a válasznál, amelyet er
re Erasmus szokott adni: Isten ezeknek az utolsó időknek, amelyben 
súlyos bajok hatalmasodtak el, szigorú és kemény orvost is adott. 
Nyilvánvaló tehát, hogy keménysége nem veszekedő és gonosz lelkü- 
letéből, hanem az igazság szenvedélyes szeretetéből származott", - 
mondja Melanchthon Luther koporsója mellett. A nagy próféták, apos
tolok és egyházatyák körébe sorolják. Bugenhagen pedig az utolsó 
idők angyalával hasonlítja őt össze /Jel. 14,7./, mondván: "Ez az 
angyal, aki ezt mondja: Féljétek Istent és neki adjátok a dicső
séget, - ez Dr. Luther Márton volt."

Luther halála után indult meg az evangélikus nép körében az ő 
személyének népszerűsítése, mintegy válaszul a bírálatokra és gya- 
lázkodásokra, amelyek őt az éles felekezeti harcok közben a katoli
kusok részéről, de más reformátorl irányzatok felől is érték. Luther 
lett a hívő, imádkozó, éneklő, fáradhatatlanul dolgozó. Krisztusról 
bizonyságot tevő keresztyén mintaképe, aki messze kimagaslott kor
társai közül.

A 16. század második felében alakult ki az evangélikus ortho- 
doxia, amely azonban nem Luther személyét, hanem tanítását állí
totta homloktérbe. Az egyházi énekíróként is ismert Nikolaus Sel- 
necker ezt mondja: "Mi Luther iratait nem mások irataihoz mérjük, 
hanem más tanítók iratait Luther szerint értelmezzük, és ami nem 
egyezik Lutherrel, azt elvetjük, bárki írta azt. Mert Luther mindig 
következetesen Jézus Krisztus igéjéhez, beszédéhez és cselekvéséhez 
vezet: ebben biztosak vagyunk." Most abból a tételből, hogy Luther 
nem akart elszakadni az egyháztól, az az igény támad, hogy az evan
gélikus egyház az igazi egyház folytatása, és míg azelőtt a "luthe
ránus" gúnynév helyett evangélikus keresztyéneknek mondják magukat 
most büszkén vallják a lutheránus nevet. "Amely egyházban megvan 
az ige tiszta hirdetése és a szentségek helyes szolgálata, az igaz, 
tiszta és orthodox egyház. Már pedig a lutheránus egyházban, ame
lyet jő értelemben nevezünk így, megvan az ige tiszta hirdetése és 
a szentségek helyes szolgálata. Akkor tehát a lutheránus egyház 
igaz, tiszta és orthodox egyház", - így következtetett Johann 
Gerhard, a legnagyobb evangélikus orthodox dogmatikus.

Az orthodox teológusok rendszerbe foglalták Luther tanítását, 
hogy megőrizzék tisztaságát! Így védték a restaurációban megújult 
és a világi hatalommal szövetkezett katolikus egyház támadásával 
szemben a reformáció egyházainak igazságát. A skolasztikus katoli
kus teológiával szemben a skolasztika módszerét alkalmazták. Eköz
ben elveszett Luther teológiájának prófétai dinamizmusa. Mégis el

kell ismerni, hogy teológiai munkájukkal fontos történeti szerepet 
töltöttek be, amíg a haladó jellegű protestantizmus védői voltak. 
Amint azonban a 17. század második felében, a westfáliai béke után 
/1648/ stabilizálódott a protestantizmus helyzete, és a protestáns 
egyházak világi hatalma erősödött, elvesztette az orthodoxia ezt a
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szerepét, és konzervatív erők képviselőjévé lett.
A pietizmus megtörte a külsőségessé vált Luther-kultúszt. Bí

rálták a fejedelmektől való függőségét, és hangsúlyozták, hogy 
egyház, mint a hívők közössége független a világi hatalmaktól. Bí
rálták Luther világiasságát is, és sürgették az élet megszentelé
sét. Felróják, hogy még a szószékről is példaként emelegetik azt 
az esetet, amikor Luther farsang alkalmából álarcos-álruhás bányá
szokat engedett be házába, és vidáman mulatott velük, pedig ezzel 
csak romlott emberi természetét és a részeges nép kicsapongását 
igazolta /Gotfried Arnold, 1699/. Hibáztatták Luther nyers beszé
dét és lobbanékony természetét, mert ezzel okot adott a reformáció 
ügyének bírálatára. Mégsem állnak szemben Lutherrel, sőt panaszkod
nak, hogy őt nem ismerik, nem olvassák. A pietizmus fedezte fel új
ra a megtérés és a személyes hit jelentőségét Luthernél. Keményen 
bírálják azt a hamis nézetet, hogy ahol megőrizték Luther tiszta 
tanítását, ott már megvan az igazi hit is, amit ő annyira hangsú
lyozott. Luther akkor van elemében, amikor az evangélimot prédikál
ja, az evangélium pedig olyan isteni erő, "amely az egész ember 
megváltoztatja és újjá teremti." /Spener, 1680/. Vallották, hogy 
ennek a megújulásnak következménye a hit bizonyságtétele és az em
bertárs cselekvő szeretete, ezért megszervezték a diakóniát és a 
missziót. Megkülönböztették a szervezett egyházat és a lelki egy
házat, amelynek tagja mindenki, aki a Krisztusban való hit által 
megújult, függetlenül attól, hogy külsőleg milyen felekezethez tar
tozik. Ez a felekezeti türelmesség irányába hatott, a szervezett 
egyháztól való lelki függetlenség pedig a lelkiismereti szabadság 
irányába. A gyülekezeten belül vagy annak határait átlépve alakí
tott kis közösségekkel, a bibliakörök szervezésével, úgy vélték, 
Luther reformátori álmát valósították meg /Spener, 1677/. Egyálta
lában tudatosan lutheránusoknak vallják magukat: "A mi drága Luthe
rünkre nézve, állíthatom, hogy - szerényen szólva - nem csak szor
galmasan olvastam, hanem szívem mélyéből szeretem és nagyra becsü
löm őt, nem is tudok Istennek eléggé hálát adni azért, amit az Ő 
igéje után első helyen ettől a nagyszerű írótól tanultam." /Spener; 
1687/ A pietizmus Luther dinamikus erőinek felfedezésével mozgósí
tani tudta a különböző társadalmi rétegek haladó erőit, ezzel a 
háttérrel jelentős kulturális munkát is végzett, és így előkészí-  
tette a felvilágosodás útját az egyházban.

A felvilágosodás az egyházban szinte észlelhető átmenet nél
kül váltotta fel a pietizmust, sőt sok tekintetben a két irányzat 
egymással párhuzamosan haladt. Lutherre hivatkozik a felvilágoso
dás is, de nem a tanításából, hanem reformátori fellépéséből és 
működéséből alkotott magának képet róla. A nagy esemény Luther 
hitvallása a wormsi birodalmi gyűlés előtt, ö tehát a hit hőse, 
aki lekiismeretére hivatkozva szembe mert szállni a szervezett 
egyházzal és a világi hatalommal, sőt minden tekintéllyel. Lelki 
vívódásáról már nincs szó. Mivel nem csak az igéhez és a Szentírás 
hoz kötött lelkiismeretére hivatkozik, hanem az ésszerű meggyő
zésre is: ez igazolja a felvilágosodás számára a racionális kriti
ka jogosultságát minden hagyománnyal szemben. Rá hivatkoznak tehát 
a bibliakritikában is /Johann Salomo Semler/. Úgy vélik, Luther 
szellemében járnak el, ha hibáit és kötöttségeit felismerik, és 
tovább lépnek hozzá képes. Luther szellemi nagyságát látják abban, 
hogy önkritikus volt, és nyíltan beszélt hibáiról. Még a Szentírás
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sal szemben is kritikus volt, amikor az egyes írásokat aszerint ér- 
tékelte, hogyan tesznek bizonyságot Krisztusról. A kritikus-önkri- 
tipikus szellem lesz a lutheránus kegyesség egyik jellemző sajátossá- 
ga. a másik sajátosság a nyitottság a világ felé, amit a felvilágo- 

sodás különösen is méltányolt Luthernél: elvetette az aszketikus 
szerzetesi életformát, és rehabilitálta a világi hivatást. Luther 
teremtéshitéből a felvilágosodásban vallási és erkölcsi optimizmus 
lett amely az emberiség fejlődésébe vetett hitet táplálta. Érdekes 
Luther-kép ebből a korból: "Ilyen nagy és minden tekintetben csodá
latra méltó ember volt Luther: egyformán nagy mint ember, mint ál
lampolgár és mint tudós. Mint ember felismerte saját hibáit, és 
csak olyan téves lépései voltak, amelyek abból adódtak, hogy erős 
szellemének sajátos és páratlan útját járta. Mint jó állampolgár 
visszatérítette a fejedelmeket sokszor elfelejtett uralkodói köte
lességeikhez, és engedelmességet hirdetett az alattvalóknak fel- 
sőbbségükkel szemben. Mint közhasznú tudós felfedett meghaladott 
előítéleteket, és kortársai előtt sokféleképpen nyitott utat emberi 
ismereteink körének kibővítése felé. És ez az ember német volt."
/C. H. Wieland: Pantheon der Deutschen, 1794/.

A felvilágosodás után, a 18. század második fele és a 19. szá
zad olyan színes képet mutat, hogy nem tehetünk mást: az elnagyolás 
kockázatát vállalva három típust emelünk ki, és felvázolni próbál
juk a nemzeti öntudatra ébredés, a konzervatív körök és a kultur- 
protestantizmus Luther-képét.

A napóleoni háborúk idején nemzeti öntudatra ébredő, haladó 
német polgárság számára a felvilágosodás hagyományai alapján a 
klasszicizmus és az idealizmus képviselői alakították ki a német 
zseni Luther-képét. A hős- és a zseni-kultusz lehetővé tette, hogy 
egy képben foglalják össze Luther nagy teljesítményét, belső vívó
dását és szenvedélyes fellépését. "Milyen mélyre lealacsonyítja a 
harag és a bosszú még a legbecsületesebb és legszentebb embert is!
De kevésbé heves alkat képes lett volna-e véghezvinni azt, amit 
Luther véghez vitt? Egészen biztosan nem! Csodáljuk tehát azt a 
bölcs gondviselést, amely a hibákat is eszközül tudja használni!"
- mondja Lessin i /1753/. Luther lesz a német népiélek igazi kife
jezője: "Herder, a néplélek felfedezője, ezzel a Luther-képbe a 
szabadsághős és a világtörténeti nagyság mellé még egy harmadik 
vonást rajzol bele, amely a 19. században, bár viszonylag későn, 
mégis az egyik legerősebb motívummá lett: Luther szellemiségében 
a német nép nemzeti vallása a legtisztábban fejeződött ki, a német 
népet ezzel nagykorúságra segítette, és megadta a népek közötti 
igazi individual:zmus." /h . Bornkamm: Luther im Spiegel etc. 22.
lap/

A haladó és forradalmi mozgalmakból kiábrándult vagy azokkal 
szembenálló polgári rétegek világszemlélete rajzolódik ki egyrészt 
a romanticizmus, másrészt a lutheránus konfesszionalizmus és ébre
dés Luther-képében. A romanticizmus a felvilágosodással ellentétben 
visszaálmodta "a ragyogó szép időket, amikor Európa keresztyén vi
lág volt, amikor egyetlen keresztyénség lakta ezt a humánus világ
részt" /Novalis, 1799/. A romantikusok elismerik Luther szellemi 
nagyságát, de viharos fellépésének eredményét a legsötétebb színek
kel festik: egy virágzó világ felbomlott, helyébe újabb protestáns 
dogmatizmus és egyházi despotizmus lépett, amely a protestáns or
szágokban "barbár hitvitákhoz", a katolikus egyházban pedig stagná
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láshoz vezetett /Schlegel, 1802/. A konzervatív lutheranizmus  
szintén szembenállt a felvilágosodással, és a régi idők értékeit 
újította fel. Ebben rokon a romantikával. De ők nem Lutherrel 
szemben, hanem örökségét felújítva dolgoztak az evangélikus egy
ház megújulásán. Eközben az evangélikus ébredés és a konfesszio- 
nális öntudatra ébredés néha külön utakon járt, néha találkozott. 
A sok közül Claus Harms, Tholuck, Theodosius Harnack, Wichern, 
Lőhe nevét említjük - jelezvén, hogy többféle irányt fogunk itt 
össze. Közös bennük az, hogy szerintük Luther nem hős, hanem az 
evangélium hirdetője, a tiszta tanítás képviselője, aki hitre, 
megtérésre, megújulásra szólított fel. A fejedelmi függőség tör
téneti kényszerből adódik, és az igehirdető szolgálatra épülő ön
álló egyházi szervezet felel meg Luther akaratának. Az evangéli
kus ébredés emberei hangsúlyt tettek a cselekvő szeretet gyakor
lására és a növekvő szociális bajokkal szemben. Ebben a pietizmus 
örökségét újítják fel.

A harmadik irányzat, a kultúrprotestantizmus, a 19. század 
második felében a modern világ elől elzárkózó katolicizmussal és 
a konzervatív protestantizmussal szemben a protestáns haladás 
ügyét képviseli. Az irányzat atyjának Albrecht Ritschl tekinthető, 
legnevesebb képviselője Adolf von Harnack. Az ellenmondást a fel
világosodás és a romanticizmus között - Luther az újkor vagy a 
középkor embere-e- úgy oldják fel, hogy Luthert a középkor emberé
nek tekintik, aki azonban belső dinamizmusával áttöri ennek kere
teit: "A reformáció, ahogyan az Luther keresztyénségében jelentke
zik, sok tekintetben ókatolikus, sőt középkori jelenség, viszont 
vallásos magvát tekintve nem az, hanem sokkal inkább a páli ke- 
resztyénség helyreállítása egy új kor szellemében" /Adolf von Har
nack, 1889/. Luther reformátori felismerésének következményeit le
vonni olyan nagy feladat, hogy az meghaladta képességeit, és ko
rábban nem is volt lehetséges. Viszont a kultúrprotestantizmus meg 
volt győződve arról, hogy Luther útját folytatja, amikor célul tű
zi ki, hogy "a világot és az egész életet az otthonban és a város
ban, a nép életében és a népek között Isten akarata szerint for
málja és ezért dolgozzék, mert ez a vallás a keresztyénség" /Pro- 
testantenverein szabályzata, 1865/. Az ennek megfelelő Luther-ké- 
pet klasszikusan fogalmazza meg a magyar Luther-kiadás előszava 
1904-ben: "Mi, evangéliumi protestánsok - tartozzunk bár a refor
máció egyik vagy másik irányzatához e művekből tisztára megért
jük, mi sejtésképpen eddig is élet mindnyájunk öntudatában, hogy a 
Luther név nekünk több, mint pusztán történelmi emlék, hogy ESZME 
az, amely koporsójából kitörve, az eget immár megvívta, s uralko
dik sziveinkben, mint a valláserkölcsi megújhodás, a személyes élő 
hit, a lelkiismeretbeli szabadság, az önálló tudományos kutatás és 
erkölcsi felelősség, egyszóval, mint a folytonos haladás és töké
letesedés örök elve, lelke és ereje." /Masznyik Endre/.

E három irányzat talaján, amellyel a 19. századot jellemeztük 
nőtt ki a mi századunk elején a Luther-reneszánsz, amely azonban 
távolról sem mutat egységes képet. Az 1917. évi reformációi emlék
ünnep a nacionalizmus és a kultúrprotestantizmus légkörében folyt 
le: Luther, a vallásos és nemzeti hős, egyúttal az emberi haladás 
képviselője. Az első világháborút követő összeomlás azonban maga 
alá temette a német nemzeti, a polgári és ezzel együtt a kultúrpto 
testáns álmokat - legalábbis Európában. Ezt a külső és belső lelki
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válságot a teológiai újraeszmélkedés a dialektikus teológiájában 
vagy a krízis teológiájában próbálta feldolgozni, amelynek egyik 
első dokumentuma Barth Károly római levél magyarázata 1922-ben.
H felvilágosodás és az idealizmus optimizmusával szembeállítják 
az irracionális elemeket Luther hitében és teológiájában /K. Holl, 
1917; R. Ottó, 1917/. A kor válsághangulata élénken reagált az if
jú Luther Istennel folytatott harcára, a kereszt teológiájára, 
amely Istenról csak paradoxonokban, dialektikus ellentétekben tu
dott szólni /H. Boehmer, 1925; W. von Loewenich, 1929/. A kritika 
egyik célpontja a kultúrprotestantizmus lett. Emlékeztettek arra, 
hogy Luther nem kultúrprogramot hirdetett, hanem az igét, és nem 
a világ, hanem az egyház reformációja volt a célja. Az érdeklődés 
Luther reformátori alapélménye felé fordult, és leszűkült a kife
jezetten teológiai és ekklézilógiai kérdésekre. Nem hiányoztak a 
kísérletek, hogy Luther egész teológiáját, annak belső egységét, 
reformátori alapélményéből, a kegyelmes Isten kereséséből és meg
találásából vezessék le. Ez a szemlélet életszerűvé tudta tenni 
Luther teológiáját, ugyanakkor azonban vissza is vitte a múltba - 
a modern homo irreligiosus világából a középkori homo religiosus 
világába. Így azonban alig lehetett kapcsolatot találni a modern 
szekularizált ember problémáival, és csak ritkán sikerült az ösz- 
szefüggést kimutatni a reformátori élmény és a reformátor társa
dalmi, politikai és nemzeti felelősségtudata között /pl. W. Elért, 
1931/32/. 1933 és ami utána következett, próbaköve lett a Luther- 
értelmezésnek. A "német keresztyének" a német klasszicizmus és 
idealizmus Luther-képét felelevenítve beszéltek újra a nagy német 
reformátorról és a lutheranizmusról, mint a német népszellemnek 
megfelelő vallásról, és ezzel alátámasztották a hitleri ideológi
át. A hitvalló egyház nemcsak szentírási, hanem lutheri alapon is 
tiltakozott ellene, nagyon gyakran csak azzal, hogy elhatárolták 
magukat a politikától, mint az egyházon és teológián kívül álló 
ügytől. Lutherre is hivatkozva csak kevesen jutottak el politikai 
ellenállásig, mint pl. Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller vagy 
Hanns Lilje.

Ezzel elérkeztünk a jelenhez, amelynek kezdetét a második vi
lágháború jelzi. A mi nemzedékünk az eddig leírt Luther-képeket 
örökölte. Ezek sokféleségével, ellenmondásosságaival és vakvágá
nyaival kellett szembenéznünk korunk új problémáinak feldolgozása 
és megoldása közben. Három szempont sürgetővé tette Lutherrel való 
foglalkozásunkat. Az egyik az, hogy Barth Károly a német evangé
likus egyház vezetőinek és teológusainak messzemenő passzivitását 
a hitleri uralommal szemben a lutheri teológiára, az Isten kettős 
kormányzásáról, lelki és testi uralmának megkülönböztetéséről szó
ló tanítására vezette vissza. Ezzel Luthert és a lutheránusokat 
sokak szemében diszkreditálta. Bár súlyos ellenérv volt, hogy a 
norvég egyház és Dietrich Bonhoeffer másokkal együtt a lutheri 
teológia alapján mentek ellenállásba. Mégis elkerülhetetlen volt 
Luther-képünk és Lutherhez való viszonyunk revíziója. A másik té
nyező az, hogy a második világháború után lehetetlen volt elzár
kózni a világ problémái elől. Sürgetővé vált az a kérdés, hogy 
ebben a tekintetben mint evangélikusok tudunk-e, és mit tudunk 
tanulni Luthertől. A harmadik valóság az, hogy a világháború után 
az új körülmények között valamennyi egyház megújuláson ment és 
megy át, és a világért érzett közös felelősség egymáshoz közelebb,

524



az ökumenikus egység felé viszi őket. Kérdés, hogy Luther ebben 
akadályt jelent, vagy segítséget nyújt-e.

A tapasztalat azt mutatja, hogy eseményekről és személyekről 
évszázadokon át kialakult és a köztudatba átment elképzelések és 
értesülések nehezen, sőt alig szoktak megváltozni. Így van ez Lu
therrel is. A múlt Luther-képei tovább élnek. Ezért a jelenre vo
natkozólag csak egyes tendenciákat mutathatunk fel, amelyek a Lu- 
ther-kép változása irányába hatnak.

Messzemenő megegyezés történt a reformátori egyházak között 
Európában az úgynevezett Leuenbergi Konkordia elfogadásával 1972- 
ben. Bár ebben nem történik említés Lutherről vagy a Luther-kép 
változásáról, de a Konkordia aláírása azt is jelenti, hogy amiről 
Luther és Zwingli valamint a lutheránusok és kálvinisták vitatkoz
tak és elkülönültek - Krisztus valóságos jelenlétének lehetősége 
és módja az úrvacsorában - ma már nem jelenthet szakadást a két 
egyház között, és ezért lehetséges közöttük az egyházi közösség.
Ez azt jelenti, hogy Luther és Zwingli értékelése is változott, 
de az még nem tekinthető át, hogy ez mennyire változtatja meg az 
eddigi Luther-, Zwingli- és Kálvin-képet egyik vagy másik testvér
egyházban.

Jelentős változáson ment át a Luther-kép a katolikus egyház- . 
ban. Nehéz folyamat volt ez, hiszen a katolikus Luther-képet egé
szen a legújabb korig Johannes Cochlhu s valóságot eltorzító Luther- 
életrajza /1549/ határozza meg, ahogyan ezt Adolf Herte katolikus 
történész kimutatta /1943/. Általában tartotta magát az a lélekta
ni szemlélet, hogy a reformáció elfajulása, az egyházszakadás, sőt 
Luther tanbeli eltévelyedése is az ő személyiségéből, beteges jel
leméből következett. Lélektani magyarázatot alkalmaz Heinrich De- 
nifle dominikánus inkvizítori "szent" haragjával megírt torz Luther 
életrajzában /1904/1909/, és nem sokkal később Hárman Grisar három 
kötetes művében /1911/, amelyben Luthert jezsuita éleselméjűségé
vel és finom sejtésekkel diszkreditálja.

Érdekes, hogy Luther pozitív újraértékelésének első kísérlete 
is lélektani összefüggésekből indul ki Franz Xavér Kieflnek a re-‘ 
formáció 400 éves jubileumára írt értekezésében /1917/. Eszerint 
Luther az önmaga feletti kétségbeeséséből azt az egyetlen menekür 
lést láthatta, "hogy önmagát fenntartás nélkül Isten karjaiba ve
ti, és az emberi szabadság minden gondolatát feladja... Luther ezt 
a kereszt teológiájának nevezi. Ezt az utat, amelyet az ő lelke 
járt abnormis belső állapota miatt, akarta minden ember számára 
az üdvösség útjává tenni. Ez életművének legmélyebb titka." Ezt a 
vonalat vitte tovább, de pozitívabb irányban, Joseph Lortz “Die . 
Reformation in Deutschland" /1939/40/ című művében. Elismeri a 
reformáció történeti jogosságát és szükségességét az akkori viszo
nyok között. Elismeri, hogy Luthernél döntő volt lelki vívódásai
ban az evangélium mély átérzése, de éppen ennek következtében lett 
egyoldalúvá: "Luther szavait áthatja a halált megvető bátorság mél
tósága és ereje. A halálos veszedelmen át vezető utat - még nem 
tudta, hogy már az egyházon kívül áll -, az evangélium jóhiszemű 
szolgálatával járta. Luther fölényes forradalmi dacosságát azután 
sajnos nem emésztette meg a szolgálat tiszta tüze. Az evangélium 
egyoldalú értelmezésen sem tudta megőrizni a kinyilatkoztatás tel
jességét. "

Ezen is túlmegy Johannes Hessen Luther pozitív értékelésében.
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Tiltakozik a reformátor pszichológiai degradálása ellen. Luther 
prófétai alkat: ebből adódik belső vívódása, de szenvedélyes egyol- 
dalúsága is- Idézzük: "Nem a gőg, nem a saját én felfokozott érvé- 
nyesítése vitte Luthert a vallásos-lelki szorongás szakadékaiba, 
hanem a lélek üdvösségéért érzett szenvedélyes aggodalom. Ebben a 
vívódásban nem a saját kicsi énjéről volt szó, hanem Istenről és 

az ő kegyelméről. ... A homo propheticus számára nem a logikai 
gondolkodás, hanem a belső átélés, nem az elvont eszme, hanem a 
személyes tapasztalás a döntő. így van ez Luthernél isi Az ő nagy 

élménye a találkozás azzal az Istennel, aki Krisztusban és evangé
liumában elébe lép." /Luther in katholischer Sicht, 1949 (2): 23k./ 

A római katolikus egyház hivatalos teológiájának önrevíziójá
ról nem lehetett szó. De meglátták Lutherben a hívő embert, "Jézus 
Krisztus tanúját", ahogyan ezt a lutheránus-katolikus közös bizott
ságnak a Luther-jubileum alkalmából kiadott nyilatkozata mondja. 
"Luther felhívása az egyház reformjára, amely megtérésre hívás 
volt, nekünk is szól. Felhív arra, hogy az evangéliumot újra meg
halljuk, hogy az evangélium iránti saját hűtlenségünket felismer
jük, és hogy az evangéliumról hitelesen tegyünk bizonyságot. Ez 
-ma nem történhet anélkül, hogy ne figyelnénk a másik egyházra, és 
annak bizonyságtételére." /Lutherische Welt-Information 21/83,
Genf, 13.5.83; Die Zeichen dér Zeit, 9/1983:234kk/. Ennek alapján 
megállapítják, hogy a centrális lutheri tanban, a megigazulásról 
szóló tanításban, - ha ezt az írásmagyarázat modern eredményeinek 
figyelembevételével értelmezik -, messzemenő konszenzus állapítható 
meg. Elismerik, hogy Luther a 95 tétellel még nem akarta az egyház- 
szakadást, de a római egyház egyes teológusainak és funkcionáriusa
inak reagálása nyomán elmérgesült a helyzet, és így Luther szembe 
került az egyház tanító tekintélyével. Szembenállása következtében 
tanaiban olyan egyoldalúságokba tévedt, amelyekben van igazság;, 
de egyoldalúságukkal nem érik el a katolikus hit teljességét. Némi 
módosítással tehát Lutherrel szemben fenntartották az eredeti bírá
latot, mégis lényeges változást jelez ennek elismerése, hogy ő Jé
zus Krisztus tanúja.

A második világháború óta, különösen a szocialista országokban, 
az egyházak és teológusok részéről sem lehet tudomásul nem venni 
a marxista Luther-kép létezését és hatását. Fő vonásait Engels ala
kította ki, főként a radikális polgári W. Zimmermann műve alapján 
a parasztháborúról írt könyvében, amelyet azután Franz Mehringtől 
egészen M. M. Smirinig tovább fejlesztettek és népszerűsítettek. A 
köztudatba ebből egy nagyon negatív Luther-kép ment át: Luther el
árulta a parasztmozgalmat, hirdette, hogy agyon kell verni őket,
Mint a veszett kutyákat, átpártolt a főurakhoz, és vele szemben a 
kálvini reformáció a polgársághoz, a szélsőséges reformátori irány- 

zatok pedig az alsóbb néprétegekhez kapcsolódtak. Néha ez a Luther- 
kép egészen lerövidül: "Luther a német reformáció vezére; a pa- 
rasztháborúval szemben szövetkezett a katolikus ellenforradalommal; 
a biblia fordítója." /Marx és Engels Válogatott művei, 1983: Névmu-
tató./ Engels Luther-képe igazságtalan, de még eltorzultabb az, 
ami ebből a köztudatba ment át. Engels idézi - bár nagyon futóla- 
gosan -, hogy Luther az urakat vádolja a parasztháború kitörésé
ért és vérengzéséért, és a megtévedt parasztok számára kegyelmet 
kér. Egymás mellé állítja Luther szerepének pozitív és negatív ol
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dalát: "Luther a plebejusi mozgalom kezébe hatalmas eszközt adott 
a bibliafordítással. A Bibliában kora feudalizálódott keresztyén- 
sége elé állította az első századok szerény keresztyénségét. A 
széteső feudális társadalommal olyan társadalom képét állította 
szemben, amelyben sző sem volt a művészien rétegzett feudális hie
rarchiáról. A parasztok ezt az eszközt minden irányban felhasznál, 
ták a fejedelmek, a nemesek, a papok ellen. Most Luther ezt elle
nük fordította, és a Bibliából olyan dicshimnuszt állított össze 
az Istentől rendelt felsőbbségre, amilyent az abszolút monarchia 
egyetlen tányérnyalója sem tudott összehozni." Engels a reformáci
ót ismételten "az első számú polgári forradalomnak” mondja, és eb
ben elismeri Luther jelentőségét is: "Luther nemcsak az egyház au- 
giász-istállóját takarította ki, hanem a német nyelvet is, megte
remtette a modern német prózát, és annak a győzedelmes koráinak 
szövegét és dallamát szerezte, amely a 16. század "Marseillaise"- 
évé lett."

Engels ismételten emlegette késői levelezésében, hogy a pa
rasztháborúról írt könyvét át kell dolgozni, és erre Kautzkyt biz
tatta, de a felismert feladatot egyikük sem tudta már elvégezni. 
/Bottá István: A reformáció és a nyomdászat Magyarországon, Rene
szánsz füzetek 23, 1973:270kk; M. Steinmetz: Das marxistísche . 
Lutherbild in dér Literatur seit Marx und Engels, die Zeichen dér 
Zeit, 1983:199kk/. Az utolsó két évtizedben azonban főként német 
marxisták, - de újabban magyarok is -, komoly tudományos kutatást 
és eszmecserét folytattak a reformáció és a parasztháború helye
sebb értékelésére, Luther és Müntzer képének, szerepének és hatá
sának hitelesebb leírása érdekében. Kétségtelen, hogy fordulat ál
lott be Luther pozitívabb értékelése felé: "A marxista Luther-kép 
újabb kiformálása felé tett fordulat azzal történt, hogy a refor
mációt és a parasztháborút korai német polgári forradalomként ér
telmezték különösen 1960 óta; hogy alaposan tanulmányozták a korai 
Luther történetéről szóló forrásokat és irodalmat, hogy komolyan 
veszik a teológiai problémákat, és hogy egyidejűleg erősen foly
tatják a Müntzer kutatást, minthogy ez lényegesen kiegészíti a 
Luther-képet" /M. Steinmetz: Das marxistische Lutherbild, 1983: 
202/. Úttörő munkát végeztek Max^teinmetz, Wolfgang Kuttler, Gün- 
ther Zschabitz, Gerhard Brendler, Leó Stern, hogy csak néhányat 
említsünk. Az eddigi eredményeket 15 tételben foglalták össze Luther születé
sének 500. évfordulójára. /Thesen über Martin Luther, Einheit, 1981/9:800- 
903; Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1981:879-893; Tételek 
Luther Mártonról, fordította Prőhle Károly, Theológiai Szemle, 
1982/2:65-72./ Azzal, hogy Luther fellépését, működését és hatá
sát a korai német polgári forradalom összefüggésébe állították, 
korrigálták azt a Luther-képet, amelyet róla kizárólag teológiai 
megközelítésben szoktak rajzolni. A történeti összefüggésben vi- 
lágossá válik, hogy vallásos-teológiai indítású fellépésének miér 
volt olyan kirobbanó hatása. Nyilvánvaló, hogy örömmel üdvözölték 
mindazok, akik ellenérdekeltek voltak az akkori egyháznak az égés 
vallásos és közéleti átható hatalmával szemben, még ha nem is ér
tették Luther belső indítékait. Helyesen mutatnak rá, hogy a tör
ténet folyamán az evangélikus egyházban és azon kívül Lutherrel  
nem egyeztethető vagy ellentétes irányzatok is hivatkoztak rá, vi 
szont mások szekularizált formában is átvették forradalmi örökség 
gét. Helyesnek tartjuk, hogy nem ismétlik azt a sokszor hangozta
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állítást, ho9y "a felkelt parasztokkal és velük szövetkező 
fcletiejusokkal szemben Luther a fejedelmek oldalára állt”, ahogyan 
P t például a magyar gimnáziumi tankönyvekben is olvassuk. /Eper- 
ez s Géza: Történelem II., 1980:156./ De szerintünk még mindig 
túlhangsúlyozzák, hogy 1525-ben Luthernél "a fejedelmeken orientá
lódó, mérsékelt polgári osztály helyzetéből" adódóan fordulat kö
vetkezett be, és ettől kezdve "meghatározza őt az a törekvés, hogy 
a mérsékelt polgári reformot a fejeldemek segítségével felülről 
ösztönözze”. /Thesen: Theol. Sz.: 68./ Nézeteim szerint Luthert 
sokkal inkább teológiai meggyőződése határozza meg állásfoglalásá- 
ban, és ezt nem változtatta meg. Hann már 1521-től, népszerűségé
nek” idegen indítékait látva és népszerűségével nem törődve képvi
selte az igén alapuló programját. Ennek nyomán egymás után váltak 
le róla cslódottan a tőle eltérő indítású irányzatok - de ezek 
sem teljes egészükben, hanem megmaradtak mellette, sőt felsorakoz
tak hozzá azok, akik felfogták az Ő reformációjának evangéliumi
hitbeli tartalmát. /Prőhle Károly: Mi a reformáció? in.: A refor
máció öröksége és kötelezése, 1967:11kk/. Ilyenek pedig nemcsak 
az urak között voltak, hanem a polgárok és a parasztok között is 
nem csekély számmal. /Franz Lau: Dér Bauernkrieg und das angebliche 
Ende dér lutherischen Reformation als spontaner Volsbewegung, in.: 
Wirkungen des deutschen Reformation bis 1955; 1967:71./ Luther és 
a lutheri reformáció osztályhoz kötöttsége tehát további vizsgála
tot igényel különösen magyar viszonylatban, ahol a reformáció egyes 
irányainak három osztályrétegébe sorolása aligha tartható fenn. 
Emlékeztetünk például Luther Nagy kátéjára, amelyben a “Ne lopj!" 
parancsolat magyarázata címén sem az urakat, sem a polgárokat nem 
kíméli, ellenben szól a nép nyomorgatásáról, pedig ezt nem sokkal 
a parasztháború leverése után írta. Érdemes további figyelmet for
dítani arra is, hogy Marx a Tőkében Luthernek az uzsoráról és ke
reskedelemről szóló irataiból gyakran és mindig pozitíve idézi ke
mény kritikáját a kezdődő kapitalizmus alapelvei és visszaélései 
ellen. /Prőhle Károly: A keresztyén kereskedelem, in.: A magyar- 
orsz. evang. egyh. belmissziói munkaprogramja az 1944-45. évre,
1944:30-31./

Ha így egymás mellé állítjuk a református, a római katolis és 
a marxi Luther-kép módosulását, és vele együtt Luther és a lu- 
theranizmus bírálatát, akkor fel kell tennünk az önkritikus kér
dést: milyennek látjuk mi Luthert, mit jelent ma számunkra Luther, 
és egyáltalán van-e a lutheri reformáció egyházainak sajátos mon
danivalója? Felmerült ez a kérdés már a Lutheránus Világszövetség 
megalakulásakor Lundban 1947-ben, amikor a Luther-reneszánsz jel
szavával szemben - "Vissza Lutherhez!" - Nygren professzor megfo
galmazta az új jelszót: "Előre Lutherrel!”. Ezzel hadat üzent a 
sz^ ? s körben elterjedt lutheránus konzervativizmus ellen, amely 
mindig Lutherre is hivatkozott.

De mit jelent a "Lutherrel előre!” jelszó? Hogyan nyújthat 
maga Luther segítséget a hívő emberek világban való tájékozódásá
ra, faladataik felismerésére és vállalására? Kétségtelen, hogy ma 
a lutheránusok számára általában a legnagyobb nehézséget okozza az 
e9yház világi feladatvállalásának teológiai megalapozása. Külö
nösen a politika területén. Ez abból adódik, hogy a Luther-rene
szánsz az ige teológiája és az egyház teológiája felől értelmez
te és ebben az megközelítésben az egyház egyetlen felada-
nak az evangélium tisztán és igazán hirdetését és a szentségek kiszolgáltatá
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sát tekintették. Ebből következett, hogy a Lutheránus Világszövet
ség első tanulmányi periódusában a közös hitvallásos alapot igye-  
keztek tisztázni. Azután pedig a centrális reformátori tanítás, a 
hit által való megigazulás mai alkalmazásának kérdését tanulmányoz- 
ták. Kitűnt: széles az egyetértés abban, hogy a Szentírás nem betű
je szerint, hanem lényeges tartalma: a Krisztusról szóló evangéli
um, a hit által való megigazulás tanítása szerint kötelez. Ez azt 
jelenti, hogy sem a Szentírás, sem a hitvallásaink nem kötnek min
ket a régi múlt társadalmi életformákhoz, hanem az élő Krisztusban 
való hit által felszabadítanak a jelen világ számára. Ez jelentős 
eredmény. Ezek után a keresztyének és egyházak világi szolgálatá
nak teológiai megalapozását próbálták tisztázni az Isten kétféle 
kormányzásáról szóló lutheri tanítás tanulmányozásával. Nem merném 
állítani, hogy a hosszú és részletes tanulmányokból sok új ered
mény született. De néhány kérdés tisztázódott. Az egyik az, hogy a 
hívő ember a világi dolgokba, a világi hivatásában is Isten félel
mével és Krisztus szeretetével tevékenykedik. Ezt a hitéből folyó- 
an magára nézve kötelezőnek tartja, de nem kötelezi rá a nem hívőt. 
A másik az, hogy a teljes ige, a törvény és az evangélium együtt 
rávilágít a világi feladatokra is, vagyis érvényessége kiterjed a 
világi kérdésekre is, ahogyan ezt Luther is gyakorolta igehirdeté
seiben és irataiban. Ehhez természetesen nemcsak hit szükséges, 
hanem benne kell élni a világban, mélyen ismerni kell összefüggé
seit és feladatait, és így kell keresni az ésszerű megoldást.

Ha jól látom, három szempont nem érvényesült még eléggé a Vi
lágszövetség eddigi tanulmányi munkáiban. A két birodalomról szó
ló tanítás 1. összefüggése a lutheri megigazulástannal, 2. össze
függése a szolgálat teológiájával, és 3. összefüggése a nem hívők
kel való együttműködés lehetőségével. Megemlítem ezt, mert a mi 
Luther-képünk alapján éppen ezek a pontok váltak jelentőssé a szo
cializmusban való tájékozódásunkban, és amikor az első protestáns
marxista párbeszéd alkalmával javasoltam a Luther-kérdés megvita
tását, egyebek között ezekre is gondoltam. /Együttműködés és együtt 
gondolkodás, in.: Marxizmus-keresztyénség-protestantizmus, 1982: 
203kk./.

1. A hit által való megigazulás alaptétele az, hogy egyedül 
Isten ébreszt hitet az ige által, ahol és amikor azt ő jónak látja. 
A hit tehát nem tőlünk van, nem a mi törekvésünk vagy szándékunk 
eredménye, és ezért a hit által nem leszünk magasabbrendű emberek
ké, hanem egyszerűen emberekké, és embertársakká. A hit által va
ló megigazulásnak ez az anthropológiai összefüggése nyit utat a 
hívők és nem hívők közötti egyenrangú együttműködésre, a hit rá- 
kényszerítésének igénye nélkül.

2. A szolgálat teológiájával kapcsolatban hadd hivatkozzam 
most Luther első hitvallására, amelyet X. Leó pápához küldött, és 
"A keresztyén ember szabadságáról" címet viseli. Ennek elején egy 
lélekzettel mondja ki Luther ezt a kettő tételt: "A keresztyén em
ber hit által szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek, a 
keresztyén ember szeretete által készséges szolgája mindenkinek, 
és alá van vetve mindennek." Hit és szeretet, és a kettőből együt 
folyó szolgálat ilyen szoros egységben Luther teológiájának közép
ponti mondanivalója. És ezt Krisztusra alapozza, aki szolgálni 
jött a világba. Hit által eggyé leszünk Krisztussal, aki szolgává 
lett.



3. Végül lényeges ennek indokolása is: Istené a világ, benne 
Ő munkálkodik úgy, hogy eszközévé teszi az embereket. Ezért ruház
ta fel az embert értelemmel, hogy meglássa és értelmesen végezze 
feladatait a világban, rendezze életét és társadalmát. Ez teszi 
lehetővé Luther számára, hogy a hívő ember teljes nyíltsággal e- 
qyüttműködjék a nem hívővel. Ebben csak egyetlen elhatárolást is
mer: Krisztus az evangéliumát egyedül az egyházra, a hívők közös
ségére bízta, és annak hirdetését egyedül általa végzi.

Luther nem a világot akarta megváltoztatni, hanem az egyházat 
a keresztyéneket hívta megtérésre. Ahol ezt a szavát meghallot- 

ták és megértették, ott az egyház és a keresztyénség áldássá, élet 
és újulás forrásává lett a világ számára is. Ez a mi Luther-képünk, 
és úgy gondoljuk, hogy ez a Luther-kép nagyon aktuális ma is.

Prőhle Károly

M E G J E G Y Z É S
Ez a tanulmány előadásként hangzott el a Tudományos Ismeret- 

terjesztő Társulat /TIT/ történettudományi, filozófiai és iroda
lomtudományi választmánya szervezésében Sopronban 1983. október 
24-25-én Luther Márton születése 500. évfordulója alkalmából 
marxista és keresztyén tudósok részvételével rendezett tudományos 
ülésszakán. Az előadás megjelent a Világosság 1984. januári számá
nak 9-17. lapjain. A tanulmány - amely az előadás időkeretei miatt 
vázlatos maradt, és természetszerűleg nem vehette figyelembe a 
Luther-évben és azóta megjelent gazdag irodalmat -, tartalmilag 
összefügg a szerző Budapesten 1983. december 15-én "Luther teoló
giája és hatása" címen a Luther Emlékbizottság tudományos konfe
renciáján tartott előadásával, amelyet a Lelkipásztor 1986. ápri
lisi számának 198-202. lapjain jelentettünk meg.

Szerkesztő
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Krisztus keresztje és világunk békéje
Weltler Sándor lelkész -  Nemescsó

"A béke épületének 
Egész föld az alapzata.”

(Éluárd)

I. BEVEZETÉS
A Szentírás kinyilatkoztatása, valamint hitvallásaink bizony

ságtétele szerint ISTEN IGÉJÉT tekintjük hitünk és szolgálatunk 
forrásának és mértékének, ezért a megadott témára először a Bibli
ában és a hitvallásainkban keressük a feleletet. A Szentírás sze
rint "az Úr a békesség" /Bírák 6,24./, ".Ő a mi békességünk" /Mik. 
5,5./, továbbá "Isten a béke Istene" /1Kor. 14,33./. Az Úr udva
rai után sóvárgó és epedő lélek lényegében a béke után vágyódik 
/Zsolt. 84,3./, s akik fölismerik a békére vezető utat, azok az 
Istenhez vezető útra találnak rá /Luk. 19,42./. "Nincsen békéjük 
a bűnösöknek" /Ézs. 48,22./, a békétlenség a bűn következménye. 
Ézsaiás így vall erről: “Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk 
nem törvényes, ösvényeik görbék: aki azon jár, annak nincs köze 
a békességhez" /59,8./. Ebből következik, hogy a törvény útja a 
békére vezethetne, mert "nagy békességük van azoknak, akik szere
tik törvényedet" - énekli a Zsoltárok írója /119,165./. "De közü- 
letek egy sem tartja meg a törvényt /Ján. 7,19./ - mondja Jézus 
a zsidóknak a templomban. Ezért Isten megjelenteti az evangéliumot 
a világban, ahogyan ezt az evangélium legszebb összefoglalásában 
halljuk: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta" /Ján. 3,16./. "Az Isten nem azért küldte el a Fiát a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa" 
/Ján. 3,17./. Krisztus keresztje tehát a világban a világért ál- . 
láttatott föl! Talán a Kolosséiakhoz írt levél szélesíti ki legna
gyobbra a kört, amikor a többször használt "titeket is" kifejezés
sel mindenki számára ajtót nyit. "Titeket is, akik egykor Istentől 
elidegenedtek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz csele
kedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében, halála ál
tal, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állít
son majd színe elé." /1,21-22./ "Az 'is' szócskával vonja bele 
Pál a kolosséi gyülekezetet Krisztusnak az egész világot átfogó 
békéltető szolgálatába." (1) A keresztre szegezett adóslevélről 
szóló bizonyságtételt /2,13—14./ ugyancsak ez a mindent átfogó 
"titeket is" vezeti be. Témánk szempontjából említést érdemel még 
az Efezusiakhoz írt elvéi 2, 13-14. versei, amelyben Krisztus ke
resztje távol lévőket hoz közel, választó falakat bont el, pogányok 
kát nem pogányokkal eggyé tesz. Az evangéliumok /különösen Lukács/ 
Jézus Krisztusban az egész emberiség reménységét látják, aki mind
annyiunkat aktivizálni szeretne a béke szent ügyének a követésére, 
hogy keressük és megteremtsük a békét önmagunk és környezetünk 
számára, valamint a népek között is! A határok és a korlátok az 
evangéliumokban is ledőlnek, mivel a békességet nemcsak lelki és 
örök békességnek tekintik, hanem emberek és népek közötti békének 
Jézus Krisztus menny és föld békéjének teremtője. Elutasítása éppen
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béke ügyét illetően súlyos következményekkel járhat. (V.ö. Jeru- 
zsálem pusztulása!) Jézus "nem volt politikus, de tudta, hogy evan- 
géliumának és állásfoglalásának határozott politikai következményei 
vannak. Jézus már a kísértésnél szembeszállt minden olyan kísérlet-
tel, amely vallásos alapon igényel világuralmat (4,5-8.). Ezzel el- 
utasítja a messiási várakozásokból levezetett politikai reménysége
ket. A békességet is nemcsak, lelki békének tekinti, hanem békének 
az emberek között, amely bűnbocsánattal és szeretettel valósul meg. 

Ezt a szeretetet pedig az irgalmas samaritánusról szóló példázatban 
szembeállítja a népek közötti gyűlölettel, amely az egész akkori 
Palesztinában jelentős politikai tényező volt." (2) - Ha tehát 
nagy békességük van azoknak, akik szeretik Isten törvényét, akkor 
még nagyobb azoknak, akik szeretik az ő evangéliumát. De ki szereti 
és hiszi az evangéliumot igazán? örök kérdés: "Amikor eljön az Em
berfia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk. 18,8b.) Isten a béke és 
minden jó adomány Tőle származik. Hiszed-e ezt?! -
Istenhez imádkozni kell, 
de a parthoz evezni."

(L. Tolsztoj)

TI. A KÉT KORMÁNYZÁS ÉS A KERESZT
Akik az elmúlt időszakban egyházunkban a világ békéjének a kér

désével részletesebben foglalkoztak, azok a lutheri két kormányzás
ról szóló tanítás szerint fejtették ki nézeteiket. Ennek a reformá- 
tori tanításnak az alapján viszonylag könnyű világunk békéjéről 
szólnunk, mert az egyház és világ megkülönböztetésével ütköztetés 
nélkül tehetjük meg ezt. A két kormányzatról szóló lutheri tanítás 
bírálói kifogásolják ezt a túlságosan nagy harmóniát az egyház és a 
világ között, mondván: az eljövendő Isten Országa és a világi élet 
éles ellentétben állnak egymással. Ebből a szempontból nézve témánk 
diszharmónikus, mivel egymás mellé került a Krisztus keresztje és 
a világunk békéjének kérdése.

1. Hol áll a kereszt? - Luther tanításának bírálói ugyancsak ki
fogásolják, hogy a két kormányzásról szóló tanítás Krisztus igéjének 
és uralmának érvényét leszűkíti az egyházra. Mai témánk alapján min
ket nem érhet ilyen vád, mivel a szent kereszt a világunk békéjének 
politikai témájába kerül. Krisztus keresztje abban a világban áll, 
amelyben egyrészt a világi felsőbbség gyakorolja Istentől kapott ha
talmát és amelyben másrészt kétezer év óta a Krisztusról szóló evan
gélium is prédikáltatik! Nem szabad a világot Krisztus keresztjétől 
megfosztanunk, mintha az csak a mienk volna. De ráerőltetnünk sem 
szabad, mintha ez mindenki számára kötelező volna! Szószékről nem 
kormányozható a világ, de amit szószékeinkről hirdet az nem ma
rad meg a templomok falai között, hanem kihallatszik onnan! Isten 
magvetésének szórásában mindenki benne van!

2. Világunk békéjének kérdése csak világi kérdés? Csak világi 
eszközök jöhetnek itt szóba? Úgymint: törvények Isten előtti fele
lősségei használt józan értelem, a nem lebecsült világi erkölcs a 
szivünkbe írt törvény alapján? Bizony az egyháziakra is nagy szükség 
van! "Mivel az egyházunk legdrágább kincse Jézus Krisztus evangéli- 
uma, azért ezt az evangéliumot fáradhatatlanul kell hirdetnünk a vi- 
lágban. Ez az evangélium Isten ereje, amely képes arra, hogy önző és
szeretetlen emberi szíveket legyőzzön és békességet teremtsen az em-
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beri szívben. Ha hangsúlyoztuk azt, hogy a világa erkölcsöt nem 
szabad lebecsülnünk, legalább olyan mértékben hangsúlyozzuk, hogy 
az evangélium hirde tését sem szabad lebecsülnünk a béke szempont
jából. Az Istennel megbékült emberek, ha komolyan veszik Isten a- 
jándékát, a szívbeli békességet, kétségtelenül fáradozni fognak 
nemcsak azért, hogy mások is elnyerjék ezt a szívbeli békességet 
hanem hogy megvalósuljon a világban a politikai béke is. Ha ezek ' 
az emberek valóban igazi keresztyének, nem fogják lebecsülni a 
lelki békesség mellett a politikai békét." (3) De ebbőlaz is kö
vetkezik, hogy világunk békéjének a megteremtéséhez nemcsak sajá
tos eszközeinkkel, hanem világi módon is tennünk kell a béke szent 
ügyéért!

3. Kétféle béke? - A két kormányzásról szóló tanítás bírálói 
etikai dualizmussal vádolják meg Luthert. Lelki béke és politikai 
béke? Nem inkább a kettő együtt! Mit ér az egyik a másik nélkül?! 
(S itt ne csak a szokásosat kérdezzük: mit ér a lelki béke, ha 
nincs világi? Fordítva is kérdéses: mit ér a nagy béke, ha nem ér 
el a szívünkig?!) A béke a Szentírásban az egyik leggazdagabb tar
talmú kifejezés. "Keresztyén felfogás szerint a béke emberi életünk 
Isten akaratának megfelelő, minden irányú egészsége és normalitása 
Béke ember és ember között, a családban, a mindennnapi életben, a 
társadalomban; béke nép és nép, ország és ország, emberfaj és em
berfaj között, végül béke... Isten és az embervilág, Isten és az 
ember között." (4) Egy békéért, a béke egészéért, a teljességért 
fáradozik egyház és világ, csak másképpen, más eszközökkel! A kü
lönbség nem a békénél van, hanem eszközeinknél! óvakodjunk egymás 
lebecsülésétől és önmagunk túlbecsülésétől!
*Az emberiség vagy véget vet 
a háborúnak, vagy a háború fog 
véget vetni az emberiségnek!"

(J. F. Kennedy)

III. VILÁGUNK BÉKÉJÉNEK ELLENSÉGEI
Helyi háborúk, világméretű terrorizmus, véres és vértelen ag

ressziók és pressziók, minden elképzelést meghaladó fegyverkezés, 
hegemonizmus, csillapíthatatlan pénzsóvárság, hatalmi harc és té
boly, égre kiáltó igazságtalanságok, úgymint: szegények nyomora, 
faji megkülönböztetés, gyarmati és újgyarmati elnyomás, könyörte
len kizsákmányolás együtt és külön-külön is világunk békéjének 
el 1enséae i

1. Kománytalanság! - CONRAD: "Isten igazi békéje mindenütt leg
alább ezer mérföldnyire a legközelebbi szárazföldtől kezdődik!"  
BIERCE: "Béke - a kölcsönös becsapások időszaka a nemzetközi élet
ben két háború között!” Mindkét megállapítás szellemes, s vallás és 
világ békéjének gyengéjére tapint rá. A belőlük áradó komolytalanná 
azonban nyugtalanító. Világunk békéjének egyik fő ellenségének a a ko- 
molyság teljes hiányát kell tartanunk! Ahol és amikor senkit és 
semmit nem veszünk komolyan, ott a bajok nem kicsik. Azt mondod: 
Isten igazi békéje messze van? Nem baj, csak evezhessünk feléje! 
Azt mondod: Kölcsönös becsapások időszaka a béke? Nem baj, csak 
sokáig becsaphassuk egymást! Az ember történelme során először áll 
szemben önmagával ezen a földön, s úgy látszik, hogy éppen a döntő 
pillanatban veszti el emberi méltóságát jelentő komolyságát! Válságo
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beteg fölé hajoló orvos ne szellemeskedjék, hanem segítsen, ha tud. 
Vagy talán komolytalanságunkkal tehetetlenségünket akarjuk palás-
tolni? Feielótlenség! - Mivel a háborús eszközöket az ember szer
keszti és termeli, a háborús konfliktusokat az ember teremti, to
vábbá a sokféle erőszak az ember indulatából támad, ezért világunk 
békéjének másik nagy ellensége a bennünk lakozó bűn, a vele együtt 
iáró felelőtlenséggel. A Bibila szerint az első véres csatát két 
ember, Kain és Ábel vívta. Kain ki akart bújni az isteni felelős
ségre vonás alól: "Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?" De Isten 
rábizonyította vétkét és megbüntette őt, s azóta ott van rajtunk 
Kain bélyege, ez a tipikus csak ránk jellemző mosoly. - A bűneset 
történetében Ádám Évára, Éva a kígyóra hárítja a felelősséget, de 
Isten nem fogadja el mentegetőzéseiket, hanem mindhármukat megbün
teti! A bűneinknek kellene jobban tudatosodniuk bennünk! S itt te
het sokat világunk békéjéért a Krisztus keresztje, mert "vádol min
ket végtelen irgalma"!

3. Igazságtalanság! - Sohasem felejtem el a Béke Világtanácsa 
Főtitkárának egyik beszédét, amelyet az egyik részénél a tolmács 
nem akart lefordítani, gondolván, hogy vagy rosszul hallotta a mon
datot, vagy az előadó nyelve botlott. De a mondat újra elhangzott 
és a fordítónak fordítania kellett, tartalmilag a következőket:
Mi nem akarjuk ezt a világot megmenteni!? - Egy igazabb, becsüle
tesebb, jobb, emberibb világot szeretnénk teremteni, s azután azt 
minden áron megvédeni. Vagyis igazságosságot és békét! - Nyilván 
lesznek, akik a sorrenden itt vitatkozni fognak, a magam részéről 
értem és elfogadom ezt a véleményt. Ahol szegénység, nyomor, faji 
megkülönböztetés, gyarmati elnyomás, kizsákmányolás van, ott ne 
legyen addig béke, míg ezeken nem változtatnak. Nem arról van szó, 
hogy az ilyen esetekben igazoljuk ideológiailag vagy teológiailag 
a harchoz való jogukat, hanem sokkal inkább arról, hogy a lehető 
leggyorsabban megszüntessük súlyos problémáikat, hogy emberinek 
nevezhető körülmények között élhessék életüket! Világunk békéjének 
munkálása közben nemcsak a Kain-Ábel konfliktusokat kell elcsen
desítenünk, hanem a Gazdag-Lázár problémát is megnyugtató módon 
végre megoldanunk!

Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy nem a háború a béke leg
nagyobb ellensége, csupán megpróbáltam egy kicsit mélyebbre tekin
teni, hogy az okokra is fény derüljün. A világunk békéjéért több 
komolyságot, több felelősséget és nagyobb igazságosságot!
"Egy beszéd nem lehet ele
gendő a béke útját eltor
laszoló kőhalmok lerombo- 
lására.n

(Esaarpit)

IV. feladataink világunk békéjéért
 Az idézetet ne bírálatkánt értsük! A politikai beszédek és az

igehirdetések, amelyek a béke ügyét szorgalmazzák mindig hasznosak 
és ügyünket jól segítőek, még olyan esetekben is, amikor a beszéd 
nem meggyőződésből, hanem muszájból szól és a prédikáció nem Szent
lélektől tüzelve, hanem érdektől hajtva hangzik el. Erre az idézet

re azért esett a választás, mert a hármas feladat-komplexum közül



(békéért való szó, békéért való cselekedet, békéért való imádko
zás) többnyire csak az elsővel foglalkozunk, s ha a többivel is, 
a békéért való cselekedeteink és imádságaink aránytalanul kiseb
bek szavainknál! Előbbre lennénk, ha legalább annyit tettünk és 
imádkoztunk volna a békéért, amennyit beszéltünk róla!

1. Szólunk a békéért. Hogy mikor, mit, hol és hogyan szóljunk 
a békéért, arra nézve iránymutatók lehetnek a következő főbb 
szempontok:
a) Ne próbáljuk igazolni semmiféle módon a fegyverkezést és a há

borút!
b) Határozottan emeljük föl szavunkat és mondjunk nemet a fegyve

rek előállítására, kipróbálására, elterjesztésére, felhaszná
lására és minden háborúra!

c) Ne általában, hanem mindig konkrétan szóljunk a békéről.
d) Ne szóljuk le azokat, akik a békéről beszélnek nekünk!
e) Ébresszünk föl másokat is, hogy mindenki fölismerje: mindany- 

nyian felelősek vagyunk világunk békéjéért!
f) Prédikáljunk a békéért!
g) Forduljunk az államférfiakhoz és kérjük őket, hogy amikor a 

békéről tárgyalnak az egész emberiségért és jövendőnkért való 
felelősség hassa át őket! (5)
2. Teszünk a békéért! Szólaljon most itt meg egy nem teológus, 

akit azonban az utóbbi időben a teológusok egyre többet idéznek! 
"Kettőt sem kell lépnünk, két lépcsőt sem, s az a rossz, az ős el
lenség ott van. Hogy legyűrjük. Hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát 
megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy 
lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. 
Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatal- 
maskodót, bár istállóban rendre intünk egy lépcsőfok. Ahol rendre- 
intést fegyelmezettel elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés 
nélkül tesszük a jó rendet, tíz lépcsőfok.
Ahol egy éhes szájat megcsitítunk, az is nagy lépcsőfok. A borjú, 
a kis malac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a 
búzáé, a gépé is. Egy rété. Egy csecsemőt kézbe venni, anyjának 
szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni, min
den, ami a világnak valahol örömöt ad, a csók, ami eddig nem voltj 
a gyermek, aki most lett, lépcsőfokok mind, mind fölfelé. Igen, 
innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráuszíthatjuk a jót. üthetjük, 
ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal. És a még jobbal... 
Ha elmosolyodtok a tanácson, az is lépcsőfok. Ha elgondolkodtok 
rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen, csak egy szó - egy szé
pen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó 
erejéig valóra váltjátok - húsz lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen. 
Nemcsak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó tiszta arccal is. 
A halál a legerősebb ellenségének a vidámságot érzi. Ezt a v é r e b e t
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egy riasztja meg: ha szemébe nevetsz. (6)
3. Imádkozunk a békéért! - "A keresztyének szavát és tetteit 

a békéért mondott imádságnak kell átfognia. Ezt ugyan a világ maga 
nem sokra értékeli. Mi azonban tudjuk: a hitből mondott imádság  
olyan mérhetetlen erő, amelyért Isten igen nagy dolgokat cselekszik! 
Történnek dolgok, amelyek nélküle nem történnének meg. És nem tör- 
ténnek meg dolgok, amelyeknek természetes módon be kellett volna 
következniük. (7)" Szóljunk, tegyünk és imádkozzunk világunk béké- 
jéért!



A kik képesek megnyerni a 
háborút, ritkán hoznak lét
re jó békét; akik jó békét 
tudnának kötni, sose győznek 
a háborúban."

(Churchill)

 VILÁGUNK BÉKÉJE és A KERESZT
V ilágunk békéjéhez Krisztus keresztje nem a szokványosat adja. 
Hitünk szerint a Golgotán történteket egyedülállóknak, megismétel- 
hetetlennek és legnagyobbnak tartjuk. Ebből következik, hogy Krisz
tus keresztjéből semmi máshoz nem hasonlítható béke árad. "Békessé
get hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, 
ahogyan a világ adja." (Jn. 14,27a.) Nem vállalom annak a nyugati 
képes-bibliának az ötletét, amely ehhez az igéhez egy katonai tá
maszpont képét kapcsolta, mert így egyoldalúan ítéljük meg a vilá
got. Ebben a világban nemcsak támaszpontok vannak, hanem a békéért 
őszintén és sokat fáradozó erők is! Valljuk, hogy "az egyház nem 
cselekszik helyesen, ha a keresztyén utat kizárólagosítja és cél
talannak minősíti a világi utat. Sőt akkor cselekszik helyesen, ha 
a keresztyén utat járva együttműködik a béke megvalósításáért azok
kal, akik a világi megvalósítás módján törekesznek a békére. A béke 
csak az egész emberiség közös munkájának az eredménye lehet." (8) - 
Ezzel együtt igaz azonban az, hogy a Krisztus keresztjénél megállva 
olyat tanulhatunk meg világunk békéjével kapcsolatban, amit sehol 
másutt. Sőt: még azt is mondjuk ki, hogy hitünk és meggőződésünk 
szerint a kereszt leckéjének megtanulására mindenkinek szüksége volna. 
Ez utóbbi mondatot vállalnunk kell akkor is, ha jól tudjuk, hogy 
még a keresztyének közül is csak az ú. n. "fehér hollók" tanulták 
meg igazán ezt a nagy és komoly leckét!

1. Hatalmaskodás nélkül! A hatalmaskodás igézetében és bűvöle
tében élő emberek számára elképzelhetetlen, hogy ilyen lehetséges 
egyáltalán. Hihetetlennek tűnik, hogy bárki is visszautasítsa meg- 
koronáztatását (Jn. 6,15.), amikor nagyon sokan a "polcról is el
lopnák", csak hozzájuthassanak. "Fehér Hollóinkul leszámítva (Gandhi, 
King) nekünk nem megy hatalmaskodás nélkül. Ahol a Krisztus keresztje 
áll, ott a hatalmaskodás véget ér!

2. Ítélkezés nélkül! Akinek leginkább oka és joga lett volna 
ítéletet mondani, az nem ítélkezik! "Nem panaszkodik, nem vádolja 
vádlóit, nem fellebbez az igazságtalan ítélet ellen, nem követeli 
rehabilitálást, nem átkozza gyalázóit, nem kér halált kivégzőire".

3. Büntetés nélkül! Jogos és jogtalan sérelmek megtorlásától 
hangos a világ. Mindenki törleszteni igyekszik, a kapott pofonok 
ürügyén ki-ki elereszti jobb- vagy balegyenesét! "Miért ütsz?" 
kérdezi Jézus az egyik pofozkodót a főpap előtt!
Ahol Krisztus keresztje áll, ott egymás megbüntetése véget ér! 
Ez az ő békessége, bizony nem úgy adja, ahogyan a világ. Krisztus 
keresztje egyházban és világban hatalmaskodók, ítélkezők, egymást 
bántalmazók megszégyenítője, megtérésre indítója és megcsendesí-
_. ,Solí aki tanítani mer, de kevés a tudó) Krisztus keresztjét 
a ,s°sorban nem tanítanunk, hanem tanulnunk kellene! Nem az a fel- 

a ; hogy másokat kioktassunk, hanem hogy azt megmutassuk,
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Sok aki tanítani mer, de kevés a tudói Krisztus keresztjét 
elsősorban nem tanítanunk, hanem tanulnunk kellene! Nem az a fel- 

adatunk; hogy másokat kioktassunk, hanem hogy azt megmutassuk,
amit Krisztus keresztje közöttünk és bennünk elvégzett! Ne akar- 

juk világfiakat mindenáron Istenfiakká változtatni a kereszttel,



hanem mint megbékéltek és békét teremteni akarók jelenjünk meg 
számukra ebben a "sóvárgó világban"! Magyarul: ne kínálgassuk 
soknak a keresztet, hanem magunk vegyük föl a vállunkra!

Ez legyen hitünk harca, ahol mindannyiunknak elsősorban önma, 
gunkkal szemben kell küzdenünk!

"Természetesen azt sem felejthetjük el, hogy a keresztyén új 
ember a külső és a belső ember harca közben nemcsak veszít, hanem 
sokszor győzelmet is arat, aki nemcsak azt a felkiáltást ismeri; 
Oh én nyomorult ember! Kicsoda szabadíthat meg engem e halálnak" 
testéből, hanem ezt az örömöt is: Hálát adok Istennek a mi Urunk 
Jézus Krisztus által." (10)

A megújult életű keresztyén ember nagyjelentőségű és gyümöl
csöző munkát végezhet világunk békéjének kiépítése érdekében! -
"Isten úgy ad békét, hogy 
elindít a béke útjára!"

(Prőhle Károly)

VI. EGYÜTT A BÉKÉRE VEZETŐ ÚTON 
Isten gondviselése eszközeivel a világban és kegyelmi eszkö

zeivel az egyházban egyre több embert indít el a békére vezető 
úton. Világi és egyházi béke-szervezetek tevékenysége föllendülő
ben van. A békéért való fáradozások közepette nem maradtunk egye
dül .

1. Együtt népünkkel! Hálásaknak kell lennünk azért, hogy - a 
költő szavaival élve - “oly sok viszály után végre hozzánk pártolt 
az emberiség igaza." (Váci Mihály) Olyan társadalmi rendszerben 
élhetünk, végezhetjük szolgálatunkat, amelyik hosszú ideje már kö
vetkezetes és elkötelezett béke-politikát folytat, amely - ameny- 
nyiben ez lehetséges - mindenkivel a jó kapcsolatok kiépítésére 
törekszik, amely - amennyiben ez emberileg megítélhető - világunk 
nagy kérdéseiben az igazság oldalán emeli föl szavát, amely a vi
tás nemzetközi kérdések megoldására mindenki számára a békés meg
oldást javasolja, örömmel tölt el bennünket, hogy ezen nemes cé-- 
lókért népünk egészével, jó szívvel együtt fáradozhatunk!

2. Együtt egyházunkkal! Hasonlóan kell méltatnunk egyházunk^
széleskörű tevékenységét is. Valljuk és vállaljuk, hogy támogat
nunk kell "minden olyan törekvést, amely a népek és emberek egyen
lőségét és felemelkedését, együttműködését és békés életét cé
lozza." (11)

3. Együtt az egyházakkal! "Sajátos evangélikus hitünkkel és 
felismeréseinkkel veszünk részt az emberiség közös javát és béké
jét munkáló egyházi törekvésekben azzal a meggyőződéssel, hogy az 
egyházak az egész világért végzett diakóniai szolgálattal járnak 
az egy Úr Jézus Krisztus nyomában, és így kerülhetünk közelebb 
egymáshoz." (12)

4. Együtt mindenkivel, akik őszintén és igazán akarják a békét 
A béke folyamatos teremtés. A békemunkát folytatnunk kell, szünet 
nélkül, egészen a célig! A tegnap békéje kevés ahhoz, hogy ma is 
békénk legyen. S a holnap békéjéért újabb erőfeszítésekre lesz 
szükség! A békemunkát elvégezni sohasem lehet, csak abbahagyni,
s azután megújult erővel tovább folytatni! Mi, keresztyének a 
Krisztus keresztjéből meríthetünk hozzá újra és újra erőt.

Intsük a keresztyéneket, hogy fejüket, a Krisztust kereszten,
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lálon és poklon át követni igyekezzenek. Biztassuk az embereket, 
f̂a y a békéért minden áldozatra készen, még keresztvállalás árán 
•s fáradozzanak. Aki visszautasítja keresztjét, az súlyosabbá te- 
1 íj és így inkább sok szorongattatás közt érjük el a békét és 
ássunk el a menyországba, mintsem hogy magunkat a békével áltatva
elhízzuk!

"A békés koegzisztencia nehéz dolog. Nagyon sok munkát, terem
tő erőfeszítést kíván: egyre jobb utak és életfeltételek keresé- 
g£t( felelősségteljes módon. Igen, a béke bizonyos értelemben ne
hezebb, mint a háború! Olyan teher, amely méltósággal ruházza föl 
az emberi életet. (13)

"Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten Országába!"
(Csel. 14,22b.)

1. Dr. Cserháti S.: A Kolossébeliekhez .................  _8l. o.
2. D. Dr. Prőhle K.: Lukács ............................  293. o.
3. Dr. Káldy Z.: Új úton ...............................  180. o.
4 . Dr. Nagy Gy.: Egyház a mai világban .............   254. o.
5. Dr. Káldy Z.: Új úton ...............................  212. o.
6. Illyés Gy. : Az Éden elvesztése ..................  40. o.
7. Dr. Nagy Gy. : Egyház a mai világban................... 278. o.
8. Dr. Káldy Z.: Új úton ...............................  213. o.
9. D. Dr. Prőhle K.: Ev. Naptár 1986....................  24. o.
10. Dr. Káldy Z.: Új Úton ............................... 173. o.
11. Egyházi törvények ...................................  4. o.
12. Egyházi törvények ...................................  5. o.
13. Dr. Nagy Gy.: Egyház a mai  világban ..................  271. o.
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A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésében

1.
Minden teológia elvitathatatlan alfája, izgalmas tartópillére, 
egyúttal legallergikusabb "achilleszi sarka" a Biblia értelmezésé
nek kérdése. Eltérő megítélések egészen más perspektívájú teológia, 
felfogást eredményeztek, azok pedig elütő gondolati rendszereket,  
sőt egymással ellentétes ízlésű kultúrákat is érleltek.
A Szenírás értelmezésében elengedhetetlen a bibliai nyelv termé
szetének tanulmányozása. Ez a nyelv alapvetőan az emberi beszéd 
törvényszerűségeivel rendelkezik, ám egyúttal mint "prófétai szó" 
ihletett nyelv, amely "sohasem ember akaratából származott..., 
hanem a Szentiélektől indíttatva szólották az Isten szent emberei" 
/2Pét. 1,21./. Egyrészről az emberi sajátossáoot, másrészről Dediq 
az ihletettséget kell szem előtt tartanunk ahhoz, hogy védekezni 
tudjunk két szélsőség kísértésével szemben: az egyik oldalon a 
fundamentalizmus fanatizmusával kell megküzdenünk, a másik oldalon 
pedig az analitikus tudományelvűség hamis perspektívájával.
A fundamentalizmus, vagy más néven a verbálinspiráció szemlélete 
mélységesen hiszi és vallja a Szentírás könyveinek ihletettségét 
/1Tim. 3,16./, de emberi szempontból is, azaz földrajzilag, tör
ténelmileg is tévedhetetlen információk tárházának tekinti azt 
/inerrantia/. Magát a Szentírást azonosítják a kinyilatkoztatással, 
ami szerintük az isteni beszéd volta miatt szent és igaz. Ám alap
vető tévedésük az, hogy Isten beszédét és igéjét azért tartják 
szentnek és igaznak, "mert meg van írva". A valóságban ez pedig 
éppen fordítva áll: Isten igéje azért van megírva, mert szent és 
igaz.
A fundamentalista gondolkodásmód a tudomány igazságelvét tulajdo-. 
nítja a Szentírásnak, s nem veszi eléggé figyelembe, hogy a prófé
tai szó inkább a költészet nyelvével rokon, mint a tudományéval.
A Költészet is "igazságot" indikál magának, de a művészet, a hit 
és az Isten igazsága alapjában más természettel rendelkezik, mint 
a tudomány verifikációs elvű "igaz"-sága.
Egy kanadai irodalomtudós, Northrop Frye, három fázist különböztet 
meg a nyelv fejlődésében. Az elsőt "hieroglifikus" fázisnak nevezi, 
amelyben a konkrét jelek, képek és metafórák dominálnak. 
Az őseredeti költészet stádiuma ez, szemben a második, a "papi",  
"tudós", azaz "hierarchikus" fázissal, ahol már megjelenik a fogalmi 
gondolkodás: a dialektika, az allegória s az absztrakció. Platón
nál és Szókratésszel a logosz kerekedik felül a mitoszon, a tudo
mány arat győzelmet a költészet felett. Frye a harmadik korszakot 
"népiesnek”, "démotikus"-nak nevezi, s ebben a 17. századi fordu
latban veszi kezdetét az analitikus gondolkodásmód. A tudománynak 
a "deskriptív" szellemű korsaka ez, amelyben elvész az eredeti hi- 
erarchia és egység. A "honnan" és "hová" kérdései helyett a 
korlatias "hogyan" kezd érvényesülni. Bacon választja szét a val 
lás és a tudomány igazságát, s valójában innen datálódik a tudo-



mány "igaz" fogalma. A Szentírás nagyobbik része viszont az első, 
Poétikai stádiumban született.
A tudományos és a költői nyelv megkülönböztetésére először egy 
angol irodalomtörténész, I. A. Richards vállalkozott. Véleménye 
szerint az "igaz”-at kutató tudományos nyelv alapjában véve logi
kai beszéd, vagyis "referenciális", más szóval "denotív" nyelv; 
a költészet nyelvétől viszont nem kérhető számon a tudományos 
nyelv "igaz" volta. A költészet ugyanis alapjában véve "képes", 
azaz figuratív nyelv: a képzelőerőt és az érzelmeket mozgatja meg. 
Természete tehát asszociatív, más szóval konnotatív. Mint ezt 
Erich Auerbach Figura című rendkívül gazdag tanulmánya is bizo
nyítja a Szentírás benső sajátos logikáját a kép, a figura, a me- 
tafóra, a meonimia, a szimbólum, a mitosz és a tipus szervezi.
Nem referenciális az a nyelv, amely külső szempontok alapján kó
dolható lenne.
A hermeneutika történetéből tudjuk, hogy a reformációnak nagy 
szerepe van a Biblia nyelviségének felismerésében. Bár eleinte 
Luther maga is hajlamos volt az allegorizálásra, de később radi
kálisan szakított a skolasztika négyes értelmezésével /literális, 
allegorikus, morális, anagogikus/ és az első, a grammatikai vagy 
betű szerinti értelmezéshez ragaszkodott. Exegézisében viszont 
Kálvin volt az, aki a figurális nyelv sajátosságait jobban szem 
előtt tartotta.
A fundamentalizmus tehát a figuratív nyelv törvényszerűségeit nem 
veszi kellő mértékben figyelembe és így a Szentírás igéjében nem
csak tanúságot vagy bizonyságtételt lát, hanem tudományos egzakt
ságé isteni "dokumentumnak" tekinti azt, amely bár részleges, de 
emberileg is csalatkozhatatlan információkat tartalmaz. Pedig a 
Szentirás nem információforrás vagy enciklopédia kíván lenni, ha
nem egy élő és ható kard, amely "élesebb minden kétélű fegyvernél 
és elhat a szívnek és a Léleknek, az ízeknek és a velőknek megosz
lásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait" /Zsid. 
4,12./. Auerbach írja egy homéroszi és egy bibliai történet össze
hasonlításakor, hogy a Szentírás "nem a valóságot akarta mindékép
pen hangsúlyozni, hanem az igazságot. Jaj annak, aki nem hisz ben
ne!... a Biblia igazsága nem pusztán sokkal erőteljesebb, mint Ho
méroszé, hanem még zsarnok is; kirekeszt minden más igényt". 
/Mimézis. Gondolat kiadó, 1985. 16. old./
Nem egy statikus "tényábrázolás" tehát a Biblia célja, hanem sok
kal inkább egy dinamikus "igazságábrázolás" Isten akaratának, i- 
gazságának és megigazításának a kinyilvánítása. Nem objektív, ha
nem bevallottan pártos, a legmesszemenőbben elfogult ez a könyv.
De,erre a pártosságra, elfogultságra és féltékenységre éppen az 
embernek van szüksége: nem más ez, mint az Istennek az ember iránt 
tanúsított kiölthatatlan szeretete. Sokan, akik valóban megtapasz- 

ezt a végtelen szeretetet, ott botlanak meg, amikor hősies 
erőfeszítéssel próbálják meg viszonozni, vagy "kiegyenlíteni" ezt 
szeretetet. Nem elégszenek meg Isten láthatatlan és megfoghatat- 

an valóságával, a történelemben tapasztalt "lábnyomával", vagy 
33 elsuhanó "hátával", mint ezt Luther is mondotta 2Móz.

>'8-23. alapján. Ezen túl ők a látható és a megfogható matériá-
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hoz, az Írás betűjének emberi szempontú csalatkozhatatlanságához is ragaszkodnak. Egy angol teológus szerint pedig a Szentírás eq olyan forráskúthoz hasonlítható, amelyból az életet adó gyógyvíz 
tör a felszínre. A kúthoz el kell mennünk, hogy ihassunk az élet 
vizéből: csodálhatjuk a kút szépségét, és a szomjúságunk /hitünk/ 
szempontjából nem ütközhetünk meg az esetleges kopásokon vagy re 
pedéseken. Ha a kutat imádjuk, akkor bálványt csinálunk belőle. A 
kúthoz el kell mennünk, de nem azért, hogy az csodáljuk, hanem, 
hogy igyunk az Élet vizéből - ingyen.
A fundamentalista íráshit veszélye, hogy egy naiv, “népi-tudomá
nyos" logika alapján gondolkodik. A mítoszt elutasítja, mint az 
igazság ellenfelét. Pedig a.mítosz nem ellentéte az igazságnak, ha 
nem kifejezője annak, a költészet logikája szerint. A fundamenta
lizmus literalizmusát /betű szerinti gondolkodását / a népi eti
mológiához lehetne hasonlítani, s ez a jelenség a frye-i rendszer 
értelmében a harmadik - a népies - nyelvi fázis mellékterméke, e 
felfogás szerint ha tagadjuk, hogy Jónás valóságosan a cethal 
gyomrában volt, akkor Istent, mint Jónás könyvének tulajdonképpe
ni szerzőjét - "hazugnak" nyilvánítjuk. Fatális tévedése a funda
mentalistáknak az, hogy a történet /elbeszélés/ helyett történel
met látnak: így a teremtés az idők kezdetén literálisan hatszor 
huszonnégy óra alatt történt, az Edénkért valóságosan, azaz föld- 
rajzilag-történelmileg is létezett stb./ A bűnbeesés története 
kapcsán Paul Ricoeur is meggyőzően mutat rá, hogy az elmúlt évszá
zadok során mennyi kárt okozott az a szemlélet, amelyik történe
lemkönyvként olvasta Ádám és Éva históriáját, literálisan értel
mezve azt, arról spekulált, hogy Ádám mikor és milyen körülmények 
között harapott bele a tiltott gyümölcsben. Ahhoz pedig, hogy a 
bűnbeesés történetét megértsük, elbeszélésként azaz mítoszként 
kell elfogadnunk azt, amelynek szimbolikus jelentősége van. Hely
telen, ha úgy állítjuk be, hogy a bűnbeesés-történet "csak" mi- 
tosz; ellenkezőleg: örülnünk kell annak, hogy milyen nagy dolog . 
az, hogy a bűnbeesés elbeszélése a mitosz szintjére emelkedik, s 
mennyivel gazdagabb ez, mint az ún. "igaz" történelem! /The Sym- 
bolism of Évii, Boston, 1967. 235. 1./
A mitosz mint elbeszélés a képi gondolkodásmód egyik sajátossága. 
Jézus nyelvezetének gazdag képvilágáról nem kell itt külön szól
nunk: elégedjünk meg most azzal, hogy Jézus tanítási formája is 
az elbeszélés, a példabeszéd, a parabola.
Szükségesnek érezzük megjegyezni azonban, hogy a fundamentalizmus 
"materializáló" tendenciájával párhuzamosan fennáll a kinyilatkoz- 
tatásban adott valóságos történelem "elspiritulaizálásának"  a kí- 
sértése is. Nem szabad sohasem elfelejtenünk, hogy a zsidó-keresz 
tény hit specifikuma éppen a valóságos történelmiség. Az inkarná 
ció konkrét történelmi időben és helyen történt. Ez az a hely és 
idő, amikor az üdvtörténet valóságosan metszi az evilági törtél- 
met, amikor Isten "átvérezte a történelem szövetét" /Pilinszky/-  
Hitünk fényében ez egy valóságosan "materiális", megfogható mozza- 
nat a Szentírás tudósítása szerint. A szellemi protestantizmus 
nagy kísértése e történelmiség kétségbevonása.



A másik oldalon viszont a Szentírás költőiségének, képi erejének 
érvényesülését az analitikus tudományelvűség is korlátozza. A 

tizenhetedik századi gondolkodástörténeti fordulat után, a tizen
nyolcadik században indul el az a folyamat, amely a Szentírás ér
telmezését a "tudomány" elvének rendeli alá. Ezen a fundamentumon 
alapszik az egyoldalú "történeti szemlélet" vagy más néven a "történet-kritikai módszernek" olyan alkalmazása, amely csupán külső 
■szempontok szerint /kortörténet, keletkezéstörténet/ közelít az 
egyes bioiiai könyvekhez és elsősorban külső információk birtoká
ban igyekszik megfejteni és kibontani a szövegek értelmét. Sokszor 
szükségszerűen olyan írásmagyarázattá és teológiává is torzult, 
amely az ellentmondásokat és a teológiai feszültségeket tűzte ki 
kutatási célul. Velük szemben viszont hangsúlyoznunk kell, hogy a 
gyakran emlegetett "feszültségek" és "zörejek" ellenére a különbö
ző korokban, különféle helyeken élő, s eltérő hagyományokon nevel
kedett, a sokszor ellentétes temperamentumu bibliai szerzők gondo
latvilágában valami páratlan egység és azonosság nyilvánul meg.
Ezt az azonosságot az ugyanabba az Istenbe vetett hit teremti meg, 
nemcsak a Biblia hívő olvasójának, hanem a hívő tanulmányozójának 
is elsősorban erre az azonosságra kell tekintenie, ugyanannak a 
hitnek a hullámhosszán kell maradnia a hiteles és a korrekt értel
mezés érdekében.
A Szentírást tehát egy olyan élő organizmusnak tekintjük, ahol az 
egyes könyvek is a benső irányuk, tartalmuk és nyelvük szerint 
szervesen, tehát elválaszthatatlanul kötődnek egymáshoz.
A történeti szemléletű bibliakritikát az előző évszázadok világi 
irodalomkritikája, a filologizmus alapozza meg. Meg kell említe
nünk azonban, hogy a huszadik századi világi szövegértelmező-her- 
meneutikai módszerek egyre inkább szűknek és meghaladottnak érzik 
a külső szempontok egyoldalú hangsúlyozását. A múlt századi gya
korlattal szemben homloktérbe állítják, hogy a szövegértelmezés 
nem a semleges és értékmentes értelmező "uralkodása" a szövegek 
felett, hanem az értelmező munkája nem más mint "szolgálat": meg 
kell hajolnia a szöveg uralmi igényei, az értelmezővel szemben tá
masztott igazságigénye előtt. Ez a nézet Hans Georg Gadamertől 
származik és érdemes összevetnünk Auerbach fent idézet gondolatá
val. Észrevételünk az, hogy századunk irodalomtudományi irányza
tai egyre inkább a szövegek benső tartalmára, organikusságára, 
nyelviségére és képvilágára irányítják a figyelmet. Az új kritika, 
a formalizmus, a strukturalizmus, az új hermeneutika és a szimbo
lizmus is szembefordult a múlt századi történetiséggel és filolo- 
gizmussal. A külső megközelítésekkel szemben az "intrinzikus" 
/benső/ vagy az "immanens" elemzések szükségére hívják fel e fi
gyelmet, s manapság egyre inkább hangsúlyozzák az inter-textuali- 
tás, e szövegek egymással való benső kapcsolatát. Frye is azt ír
ja a Bibliáról szóló könyvében, hogy az analitikus - történeti 
módszerek már nem jelentenek segítséget számára; annál többet me
rített viszont a középkori tipologikus hagyományból és a reformáció 
korának kommentárirodalmából, amelyek posztulátumként fogadták el 
a Biblia egységének gondolatát. Az inter-textualitás fogalma sok 
hasonlóságot mutat a reformáció korának scriptura sacra sui ipsius 
interpres alapelvével /a Szenírás önmagát magyarázza/.
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Úgy látjuk, hogy a bibliai üzenet nagyobb eredménnyel ragadható 
meg, ha egy textus "valódi" kontextusát vesszük figyelembe. Mit 
is értünk mi ezen? Meghaladva a történeti kritikát, a textus kori- 
textusának /hátterének/ nem tekinthetjük egyoldalúan csak a ke
letkezés "korát”, hanem a hermeneutikai szemléletünk következté
ben egy bibliai textus kontextusának a "teljes Bibliát" tartjuk. 
Úgy látjuk, hogy egy bibliai szerzőre nem elsősorban korának gon
dolkodása, hanem sokkal inkább az általa olvasott és szentnek tar
tott iratok és szövegek hangja, nyelvezete és képvilága gyakorolt 
hatást. Ezért található olyannyi idézet, rejtett előrevetülés az 
egyes könyvek között. Érdeklődésünk homlokterébe a Szentírás nyel- 
vi-poétikai oldala került. Úgy véljük, többet érthetünk meg az 
üzenet jelentéséből, ha nem veszítjük szem elől az Írás nyelvi 
szövetének tulajdonságait, s különös figyelemmel fordulunk a meta- 
fórák és a szimbólumok sajátos törvényszerűségei felé. Azt remél
jük, hogy a visszatérő képek, szimbólumok és viziók elemzésével 
újabb felismerésekre juthatunk, mint az analitikus történeti exe- 
gézissel. Elvi és gyakorlati szempontból sokat tanultunk a már em
lített francia származású fenomenológus - nyelvfolozófus Paul Ri- 
coeur szövegközpontú értelmezés-elméleti munkáiból. Ricoeur in
terpretációi nem támadják a történet-kritikai módszert, hanem a 
kritikai eszmeiséget meghaladva egy poszt-kritikus pillanatban a 
szimbolikus nyelv /mitosz, metafóra, szimbólum/ Jelentését pró
bálják meg kibontani. A poszt-kritikus pillanat azt jelenti, hogy 
a fundamentalizmus naiv, népi tudományosságát a valójában tudomá
nyos kritika felhasználásával magunk mögött hagyjuk; ám az öncélú 
tudományelvűséget és e negatív kritikai szellemet elutasítva 
valljuk a "második naivitás" állapotát. /A tartalmi szenpontokat 
előtérbe helyező teológiai exegézis is végeredményben a poszt- 
kritikus úton halad, azaz továbbmegy a történet-kritikai elemzés
nél./

Mindezidáig módszertanilag a funadamentalizmus és a tudomány- 
elvűség szkhüllája és kharibdüsze között kellett eveznünk, hogy 
kijuthassunk a nyílt és szabad tengerre. Meg kellett szabadulnunk 
az íráshit kényszerzubbonyától, de ugyanakkor a hit megőrzése ér
dekében a tudományelvűség bűvöletét is el kellett hárítanunk. Ri
coeur írja egy helyen: bálványokat kell megölnünk azért, hogy a 
szimbólumok élhessenek.
3. A "ruha" képi megjelenítése
Utaltunk már arra, hogy a Szentírás benső organikusságát és kohe
renciáját az állandóan ismétlődő képek, mitoszok és szimbólumok 
teremthetik meg. Sajnálatos módon ennek a ténynek a tudatosítása 
az elmúlt évszázadokban eléggé háttérbeszorult. Az egyes feleke- - 
zetek saját felfedezéseiket vagy újrafelismeréseiket fejlesztet
ték tovább, s így szükségszerűen egyoldalúak lettek. Példaként 
említhetjük, hogy a lutheri hagyomány nagy felfedezése Pál aposto 
teológiai gondolkodása volt, első sorban a hit általi megigazu- 
lásról szóló tanítás. Mindez a tan-központúság talán azzal is 
gyarázható, hogy az újkori gondolkodás alapvetően fogalmi és ra
cionális, egy mai kifejezéssel élve: "logocentrikus" volt, s ez 
minden nehézség nélkül összefért a páli-lutheri teológiával. Ez 
a racionalizmus azonban sajnálatosan elhanyagolja a képi-vizuá-
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lis-prófétikus látásmódot, sőt egyenesen érzéketlenné válik ilyen 
jellegű szövegek világa iránt. Elgondolkoztató tény, hogy sokszor 
a nagy kivételektől eltekintve kiváló lutheránus teológusok sem 
tudnak mit kezdeni a Bibliának a legsűrűbben képies poétikai ira
tával, az általuk bevallottan is homályosnak vélt Jelenések köny- 
vével Századunk művészei és alkotó szellemei pedig egyre inkább 

merítenek erőt ebből a titokzatosnak tűnő könyvből.
A Bibliában számos olyan archetipikus kép található, amely a kü
lönbözőségekben egységet és azonosságot teremt; ezek mintegy ösz- 
szefogják a különböző korokban, a különböző szerzők által írt 
könyveket. Számos ilyen hasonló képet szerkesztett "egy tudományos 
szót kölcsönözve: “izomorf" alakot fedezhetünk fel. Ilyenek pél
dául a "Bárány", a "kő", vagy a "ruha" szimbólumai.
A következőkben a "ruha" képi megjelenítésére irányítjuk figyel
münket, amely - mint látni fogjuk - megfelel "Isten Igazsága" fo
galmának. A ruha “izomorfizmusát" tanulmányozva láthatjuk majd be, 
hogy a "kérügma”, az üzenet kibontásához nincsen mindig szüksé
günk történeti analízisre.
Ézsaiás próféta könyvében ezt olvassuk:

"Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, 
minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha." /64,5./

Az emberi igaságot Ézsaiás a szennyes ruhához hasonlítja. Ricoeur 
hosszasan fejtegeti, hogy a héber gondolkodásban milyen érzéki 
erővel jut kifejezésre a bűn szimbóluma a mocsokban, a szennyben, 
a fertőzöttségben, a tisztátalanságban. Isten lényege szerint 
szent és tiszta, s hozzá képest bármelyik ember is szennyesnek, 
foltosnak tűnik. A görögök képtelenek voltak a bűnt ilyen drasz
tikus naturalizmussal kifejezésre juttatni.
Jób szenvedése is azt igazolja, hogy a legmagasabb emberi igazság 
és bölcsesség is csak foltos ruhaként jelenhet meg Isten szentsé
gének és igazságának vakító fényében.

"ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is 
meg kezeimet: akkor is posványba mártanál engem és az 
én ruháim útálnának engem." /9,30-31./

A ruha az igaz létformának a jelképe.
Dávid zsoltárában ezt olvassuk:

"Papjaid öltözzenek igazságba, 
híveid pedig ujjongjanak." /132,9./

Látjuk tehát több helyen is, hogy maga az "igazság" mint "ruha" 
jelenik meg a bibliai metaforikus nyelvben, "Isten Igazsága" pe- 
dig abban a mozgó képben, vagy verbális metafórában jut kifejezés
re, hogy isten ruhát ad az embernek. Isten igazsága ugyanis "ige", 
azaz cselekedet.

Jsten mindig a kezdeményező, a cselekvő és az öltöztető: ő adja
szárnyát" a mezítelen Jeruzsálemre. /Ez. 16,8./ Isten ke- 

gyelmének megnyilvánulása a tiszta ruha ajándéka. Zakariás prófé-
ta víziójában a Sátán által vádolt Józsua főpap "piszkos ruhában" 

állt az angyal előtt, de Isten levette róla a piszkos ruhát, dí- 
s z e s  

r u h á b a  
öltözteti és turbánt tesz a fejére: "Nézd, elvettem 

búnödet és díszes ruhába öltöztetlek téged." /3,4./
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Már az ószövetségben megjelenik az a kép, hogy a kezdeményező és 
az öltöztető Isten nem más mint maga a "vőlegény” és a megigazj_ 
tott ember pedig a díszbe öltöztetett menyasszony.
Ennek örömét szólaltatja meg Ézsaiás:

"örvendezvén örvendek az úrban, örüljön lelkem az én 
Istenemben, mert az üdv ruháival öltöztetett fel engem. 
az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény 
aki pap módon ékíti fel magát; és mint menyasszony, aki L 
felrakja ékességeit." /6 1 ,19./

A királyi menyegzőről szóló példázatban pedig arról szól Jézus 
hogy a király kiutasítja a menyegzőről azt, akin nincsen menyeg
zői ruha. /Mr. 22,11-12./ A menyegzői ruha az Isten előtti méltó 
állapot jelképe, s csak ennek védettségében fogad Isten bennünket 
a vacsorán. Ezt a ruhát Ő adta Krisztus feláldozásában, s az em
ber csak ebben a ruhában, vagyis a Krisztusba vetett hittel vál
hat igazzá, csak a menyegzői ruhában jelenhet meg a király színe 
előtt: "a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a 
hit alapján" /Fil. 3,9./. Az Istentől kapott fehér ruha Isten i- 
gazságának és a hit általi megigazulásnak a közös jelképe.
Az Istentől kapott ruhára, a hitre azonban vigyázni kell: a ruha 
elveszítése vagy bemocskolása a hit tragikus kudarcát jelzi: "íme 
eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháját, 
hogy ne járjon mezítelenül és ne lássák a szégyenét." /Jel. 16,15./
Jelenések könyvének hetedik fejezetében olvasunk Isten népének 
megpecsételéséről, a szimbolikus száznegyvennégyezer emberről: 

"Akkor felele egy a Vének közül és monda nékem: 
ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve kik és honnét 
jöttek?" /7,13./

A válasz egy páratlan paradoxon: képi ... elven, érzéki erővel je
leníti meg nekünk a megváltás és a megigazultság misztériumát.

"És ezek mondák néki: Uram, Te tudod; és monda nékem: 
ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták. 
az ő ruháikat a bárány vérében." /7,14./

Végezetül pedig a Bárány menyegzőjének a képében a menyaszonynak 
/Egyház/ "megadatott, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba".
S mint sok más kép a Jelenések könyvében a "fényes tiszta gyolcs 
is azonosítást nyer: "Ez a gyolcs a szentek igaz c s e l e k e d e t e i t  je_ 
lenti" /19,8./. A hittől elválaszthatatlan, az azzal ö s s z e f o r r o t t  
vagyis "igaz" cselekedetekről van itt szó.
Mondanivaionnat össze!ogiaiva elmondhatj u k , hogy a Biblia érzék- 
letes ruha-szimbóluma egyszerre jelenti Isten igazságát, mint az 
értünk hozott áldozatával, s egyszerre a hívő ember erre adott 
válaszát: Hitét és cselekedetét.
Krisztusban az Isten emberi ruhát vett fel azért, hogy a Krisz 
tusban élő emberre ezáltal isteni ruhát adhasson.
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Mivell tanulmányunkban a szövegértelmezés problémáit tárgyaltuk, 
elkerülhetetlenül használnunk kellett idegen eredetű nyelvészeti, 
költészettani és teológiai szakszavakat. Az alábbiakban ábc sor- 
rendben közöljük magyarázatunkat. Az érdeklődó olvasók figyelmét 
egyúttal felhívjuk egy nemrégiben megjelent könyvre - Tőkés Ist- 
vannak A bibliai hermeneutika története /Kolozsvár, 1985./ című 
művére. A református professzor nagyszerű munkája az itt közölt fogalmak legtöbbjének részletes kifejtését nyújtja.
allegória - elvont fogalmak képi nyelvre való fordítása 
a r hetipus - "ős-kép", olyan szimbólum, amely több művet kapcsol 
- össze egymással
denotatív nyelv - egyértelmű jelentéssel bíró, egzakt, tudományos

 nyelv /pl. a matematikai képletek/
deskriptív - leíró, számbavevő. Alapvető tudományos módszer. 
enigmatikus - titokzatos
figura, figuratív vagy figurális nyelv - kép, vagy képies nyelv, 

amely a szavak sajátos használatával az érzelmekre 
és a képzelőerőre hat; alapvetően más hatást vált ki, 
mint a hétköznapi vagy a tudományos nyelv, 

fundamentalizmus - szélső-konzervatív szemlélet, amely a Szentí- 
rást minden emberi szempontból, tehát történelmileg, 
földrajzilag is tévedhetetlennek tartja. A kifejezést 
először 1909-ben használták az Egyesült Államokban, 
amikor The Fundamentals címen egy traktátus-sorozat 
indult, s a szerzők a szó szerinti ihletettseg alap
ján vették védelembe a hagyományos dogmatikai téte
leket.

hermeneutika - az írásmagyarázat elvi kérdéseivel foglalkozó teo- 
’ógiai, jogi és filozófiai tudományág 

inerrantia - tévedhetetlenség
izomorfizmus - az azonos formáknak és szerkezeteknek különböző

helyeken való előfordulása; a természettudományokban 
és a nyelvészetben egyaránt használatos

konrotatív nyelv - többér*’">imfl és as---  keltő költői
nyelv, amelyik nem "szétválaszt", hanem "egyesít". 

literális - betű szerinti
metafora, metonimia - jelentésátruházás, névátvitel: egy dolognak 

vagy egy névnek a másikkal történő kifejezése 
referenciái is nyelv - a tudományos nyelv sajátossága, amely sze

rint egy dolog a másikra vonatkoztatható, vagy azzal
azonosítható

szcienntizmus - tudományelvűség; az a szemlélet, miszerint a végső 
kérdésekre is csak a tudomány adhat egyedül megfelelő 

 választ
 ,típus, tipológia - kép, előkép, az előképek rendszerével foglalko

zó művelet. Egy "típus" beteljesedését tekintik "an- 
titipusnak". Például Mt. 12,39,40. alapján Jónás tör
ténete is Jézus halálának és feltámadásának az előké
pe. Az Ósz. előképei mintegy "árnyékként" vetítik e- 
lőre az Újszövetségben beteljesedett eseményeket.
/Zsid. 10.1./

SZÓMAGVARAZAT



Számos rejtett összefüggésre világít rá ez a szemlé
let, bár főleg a középkorban sok szélsőséggel és túl
zással is találkozunk. Képzőművészeti alkotásokon is  
gyakran megfigyelhető eljárás.

verbálinspiráció - a Bibliának a szó szerinti ihletettségét valló 
szemlélet, amely minden szót ihletettnek, azaz iste
ninek, tehát tévedhetetlennek tekint

verifikáció - a tudományban nélkülözhetetlen igazolás ill. bizo
nyítás

ifj. Fabiny Tibor



H A LO T TU N K

PRőHLE JENŐ 
1909 -1986

Feketekeretes gyászjelentés, egy igei vallomás: "Életünkben, 
halálunkban az Úréi vagyunk!" /Róma 14,8./ - a megváltottságra 
emlékeztető fekete kereszt - alatta szomorú szívvel tudatott név: 
prőhle Jenő ny. középiskolai tanár, a soproni ev. Lyceum utolsó 
Igazgatója meghalt. Testében 7 7  éves volt, lélekben fiatal, mint 
aki tanítványaival és a diákköri emlékekkel fiatal marad.

Váratlanul halt meg a soproni kórházban. Temetése soproni te
metőnkben június 5-én volt. Felesége, gyermekei, testvérei, kiter
jedt nagy családja és rokonai, a Berzsenyi gimnázium tanárai és 
növendékei, az öregdiák tanítványok, sok-sok barátja és tisztelő
je gyülekezett szomorú szívvel ravatala köré. Az egyházi szolgála
tot Szimon János lelkész végezte. Prőhle Jenő személyes vallomása 
is volt az igehirdetés alapigéje: Az Úréi vagyunk! Az igehirdető 
szeretettel emlékezett a soproni gyülekezet hűséges presbiterére, 
aki élete példájával, egyház- és gyülekezettörténeti, könyvtári 
kutatásaival nagyon értékes és hasznos tagja volt gyülekezetének. 
Mint Jézus tanítványának "tündöklött világossága az emberek előtt". 
Élete, munkája, tanári szolgálata Isten ajándéka volt. Hiszen ő 
maga is, mint az igehirdetésben hallottuk: az Úré volt! A feltá
madás és örök élet reményében helyezzük őt temetőnk sírjába.

A Berzsenyi gimnázium tanári karának, a kedves Iskolának búcsú
köszöntését Piacsek István tanár mondta el. Megemlékezett "Jenő bá
csiról" a jó barátról és tanártársról, az iskola egykori igazgató
járól, tudományos és közéleti tevékenységéről. Jelentős munkát 
végzett az iskola neves, nagy könyvtárában.

Az igaz szereteket és tiszteletet tükröző szavak is bizonyságai 
voltak annak, hogy Prőhle Jenő kedves kartárs, sokoldalú és kiváló 
nyelvtanára, igazgatója volt a neves soproni gimnáziumnak.

ötvenhárom év tanári-tanítványi és mély baráti kapcsolatáról 
Sümeghy József lelkész szólt a ravatalnál. "Egy hatalmas nagy lel
ki-szellemi család, a volt Evangélikus Lyceum és Berzsenyi Gimná
zium tanítványai, az öregdiák Baráti Kör megbízásából szólok ennél 
a ravatalnál. Sopronban, ebben az ősi diákvárosban nemcsak ciklá
men nyílik, hanem a volt tanítványok szeretetének és emlékezésének 
hálavirága is. Ebből a jóillatú, szép, nemes “virágból" hozok egy 
hatalmas ölre valót és teszem ide Prőhle Jenő kedves tanárunk ko
porsójához. Sok ezer diák hálás szeretettel gondol a latin-görög- 
-angol-orosz szakos tanár úr fáradozására, nyelvtanító türelmére, 
a vele kapcsolatos kedves emlékekre. Isten iránti hálával hadd 
mondjam el itt, hogy Prőhle Jenő tanár úr, mint fiatal líceumi ta- 
nár első óráját 1933. november 1-én a mi osztályunkban tartotta:
Oh, de sokszor elemlegettük ezt az azóta elmúlt 53 év alatt! Akkor, 
áldottemlékű igazgatónk, Németh Sámuel jött be Prőhle Jenő tanár 
úrral arra a latinórára. Bemutatta a szerény, ifjú, halkszavú, de 
mélytudású tanár-nevelőnket. Arra kért igazgatónk minket 3. osztá

lyosokat, hogy fogadjuk új tanárunkat szeretettel és tisztelettel. 
Megtettük! Akik még élünk abból az osztályból, 53 év óta még na

gyobb tisztelettel és szeretettel ragaszkodunk hozzá. Annyira



tiszteltük és szerettük,- és ez is az ő személyiségének titka, 
hogy még afféle diákos-tréfás nevet sem kapott tőlünk. Számi bá
csi, Pepi, Laja, Szöpi bácsik között ő "Prőhle tanár úr" volt és 
mindmáig az is maradt. Csak a későbbi diáknemzedéktől hallottam, 
hogy amikor már nem tanított, hanem a könyvtárban dolgozott - az 
"Atya" névvel tisztelték meg.

A mi nemzedékünk szívében és ajkán a "Tanár úr" idővel “Jenő 
bátyánkká" magasztosult meleg szíve barátsága és szeretete által 
Felejthetetlen nevelőnk volt mint tanár és mint a régi 67-es 
Deák-kúti cserkészcsapat parancsnoka.

Nemcsak nyelvet tanított, osztályunkban latint, nemcsak sza
vakat, és nyelvtani alakzatokat, az ablativus absolutust, nemcsak 
deklinációt és konjugációt tanultunk tőle, hanem kitűnő nyelvtani- 
tó munkája révén helyes, következetes gondolkodást, logikát is.
A régi, ókori római és görög kultúra (szépségeit és értékeit hozta 
közel diákfejünkhöz. Kitűnő szaktudással és nevelői érzékkel ve
zetett el bennünket az ókor szellemi, művelődési világába. "Szak
tárgyai" mellett egy alapvetően fontos emberi értéket kaptunk tő
le,- a hűséget. Hűséges ember, hűséges tanár és hűséges barát volt! 
Amikor már kinőttünk az iskolapadból, - bizalmas, baráti beszélge
téseink alkalmával is tovább nevelt és tanított. Jobb keze mutató
ujja mindig felállt, - így intett, óvott és figyelmeztetett.

A volt Ev. Lyceumnak, mint egyházi iskolának ő volt az utolsó 
igazgatója. A zavaros időkben bölcs türelemmel kormányozta az is
kola hajóját. Szinte összenőtt az Iskolával! A hűség, az iskola 
és az emberszeretet, a tanítás és nevelés ingajárata volt útja na
ponta Mező utcai otthona és a Széchenyi téri Gimnázium között. 
Amikor nyugalombavonult, a tantermekből és a tanári szobából le
költözött az iskola történelmi múltú hatalmas könyvtárába. Nemcsak 
letűnt évszázadok, évtizedek "anyagában" kutatott, de bármikor se
gítséget, szíves támogatást kaptunk tőle kutató, tudományos mun
kánkban. Szívből kívánok magyar népünknek és nemzeti művelődésünk
nek ilyen szerénységükben is világító, mélytudású és hűséges neve
lőket!

Tanítványai, mi a legidősebbek és fiatalabbak is, tisztelettel 
és szeretettel gondolunk Prőhle Jenő tanár úrrra. Sub spécié aeter- 
nitatis - az örökkévalóság fényénél - köszönjük meg tanító, nevelő 
munkáját, hűséges baráti szívét, azt, hogy tanítványai, diákjai 
lehettünk, - és míg élt, emlékeinkkel vele együtt lélekben is fia
talok maradhattunk.

Igaz a gyászjelentésre írott ige: az Úréi vagyunk! Istené volt, 
ezért tudott olyan sokak számára tanító példa, világító tudás és 
szeretőszívű ember lenni. Amit Istentől kapott, azt adta tovább ne
künk, tanítványainak. Köszönjük Tanár Úr, drága Jenő bátyánk! Emlé
kedet megőrzi egyházunk, 430 éves iskolánk és sok-sok hálás tanít
ványod, barátod szíve!"

Sümeghy József
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FÓ R U M

Helyzet, gyakorlat, adiafóra

Hozzászólásom két szinten mozog, mivel német gyülekezeti lel
kész vagyok, s mivel rendszeres magyar lelkészi szolgálatot is vég
zek. A ketté, úrvacsorával kapcsolatos gyakorlata nem mindenben fe
di egymást. Amit én nem feltétlenül hiánynak vagy kárnak ítélnék, 
inkább gazdagságnak.

3 pontba sűrítem a mondanivalómat: a helyzet, a gyakorlat, az 
adiafora.

A1. A 70-es évek közepétől ugrásszerűen megnőtt az úrvacsorázók 
száma: míg az akkor 13 ezres gyülekezetben alig 50 férfi és 400 nő/ 
év úrv. volt, a közben 5800-ra (nagyvárosi elvándorlás, kilépések, 
stb.) csökkent gyülekezetben 85-ben 534 + 1345! Tematikus prédiká- 
láson, tanításon kívül legfontosabb volt az úrv. beépítése a litur
giába. A (különben inkább konzervatív) gyülekezeti tagok reakciója: 
endlich kann man mitmachenl Bevezettük a lutheri misét, annak fe- 
lelgető, váltakozó szövegeivel, énekbetétjeivel együtt és "bevet
ték". Csak a presbitérium óckodott: 1 évi haladékot kaptam, mialatt 
a “nagy” ünnepeken "angehangt”, azaz a gyülekezet hazaküldése után 
kellett úrvacsoráztatni. Az utolsó alkalmon már senki nem maradt 
ott, a presbitérium is beadta a derekát.

De jött egy még fontosabb impulzus: 350 rk. lelkész intézett 
hozzánk nyílt levelet, amelyben megkérdezte, hogy is állunk az "Úr 
teste és vére" állítólagos megbecsülésével? Meg, hogy miért öntjük 
a maradék bort a lefolyóba, ha az állítólag olyan nagy érték szá
munkra, meg, hogy hogy képzelődhetünk mi ökumenéről, ha ennyire 
balkézről kezeljük mi az úrvacsorát?

A kihívást nem lehetett félreérteni, minden teológiai megfonto
lás, stb. ellenére sem. Hálásak vagyunk érte.

A2. Magyar istentiszteleti gyülkezetünk megoszlása kb.: 40 re
formátus (anyaországi, romániai, jugoszláviai, csehszlovákiai és 
ittszületett), 30 evangélikus, 15-15 baptista, ill. más szabadegy
házi, valamint görög és római katolikus a 100-ból. Elképzelheted, 
hogy hányféle tradíció le- ha nem összecsapódásáról van itt szó!
- Munkám kezdetétől kezdve (1972) csak beépített úrvacsorát ünne
peltünk, mégpedig lassan emelve az úrvacsorái istentiszteletek szá
mát. Azon kevés gyülekezet közé tartozunk, ahol jóval magasabb a 
férfi, mint a női úrvacsorázók száma.

B1. A konfirmációi istentiszteleten nincs a "konfirmandusok" úr- 
vacsoráztatása, hanem a megáldás után szüleikkel és hozzátartozóik
kal jönnek az oltárhoz. Nagy súlyt helyezek a keresztszülők részvé
telére. - Eddig sikerrel védekeztünk a különkehely bevezetése ellen, 
teológiai okokból: még a közösség utolsó, érzékelhető szimbólumát is 
tönkreteszi. - Ma a német gyülekezetben évi 22-25-szőr osztunk úr
vacsorát, a magyarban 6-9-szer (évi kb. 20 istentiszteletből). - 
Vegyes magyar gyülekezetünknek istentiszteleti rendet adtunk kéz- 
be az ökumenikus énekeskönyvünkben, amelyet azóta is nagy egyetér- 
tésben használunk. - Mind a két gyülekezetben presbiterek segíte- 
nek az úrvacsora kiosztásban: konfirmáció alkalmával 300 és több 
résztvevős ünneplés van, s igen gyorsan folyik az úrvacsoráztatás, 
ha fegyelmezetten végezzük. - Mindig hangsúlyozzuk, hogy az úrva- 
csorához Isten hív, de nem kényszerít. Talán ezért sem áll senki
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kényszer alatt és tapasztalatunk az, hogy végigmarad az istentisz- 
teleten. - Újabb lendületet kaptunk a nagyünnep-másnapi istentisz- 
teletek ökumenikus megrendezésével: egy-egy rk. és metodista gyűle- 
kezettel együtt tartjuk őket, mégpedig úrvacsorával és áldoztatás- 
sál. Ha nálunk vagyunk, a lutheri liturgiát használjuk az úrvacso- 
ráig bezárólag, s oda építjük be a rk. áldoztatást. Ha a rk. temp- 
lomban vagyunk, akkor ott mise van áldoztatással és utána építjük 
be az úrvacsorát. Főleg vegyesházasaink (akiknek száma rohamosan 
nő) hálásak ezért.

B2. - Természetesen sok az adiafora, az időközben kialakult 
szokások, keretek. Mégis szeretnék, főleg saját tapasztalatok alap
ján néhányat tematizálni.
a) Nem lényeges, hogy az ostyát/kenyeret szájba tesszük vagy kézbe 
adjuk, a kelyhet "nyújtjuk" vagy elvesszük. Mégis nagyon fontosnak 
tartom a magam részéről, hogy az úrvacsorái elemeket én veszem-e el 
(ragadom meg, magamhoz veszem, magamnak "megszerzett!", vagy hogy az Ő 
testét és vérét egy más valaki "nyújtja". Az úrvacsora elengedhetet
len tartozékának tartom az ajándék jelleget: azt kapom és nem meg
szerzett!. Nem "teljesítek" tehát valamit, nem "leisztolok" magamnak 
valamit, hanem megajándékoztatom! - Kerülnünk kell tehát annak a 
látszatát is - és erről is beszélni kell! - minthogyha a konzumtár- 
sadalom egy további termékével ajándékoznánk meg magunkat, mert 
olyan jól megy, hogy ezt is megengedhetjük magunknak!
b) Milyen nagy volt a csalódásom, amikor világbolygásaim közben 
alig találtán egyházat, ahol térdelve vették volna az úrvacsorát!
Ha csak tehetem térdelve veszem, bár se német, se magyar gyüleke
zetemben ez nem szokás. Erőltetni ezt nem lehet. Mégsem árt ha úr
vacsorái tanításunkban szót ejtünk róla. Mégpedig azért, mert most 
- talán - több érzékünk van a viselkedéspszichológiai ismeretekre 
való támaszkodáshoz. Azok pedig világosan rámutatnak mimikánk, gesz
tusaink, testtartásunk, kézmozdulataink döntő jelentőségére egyes 
cselekményeknél, stb. Persze nem biztos, hogy a térdeplésben jut 
legjobban kifejezésre az eucharisztikus, tehát a hálaadó jelleg 
(más kultúrkörökben az állás, kézfölemelés vagy bizonyos testhaj- 
lás a kifejezőbb), mégis megfontolandónak tartom, hogy mi elvet- 
hetjük-e?
c) Groó Gyulának igaza van, amikor a gyónó gyakorlását kifogásolja. 
Mégis legyen szabad megemlítenem, hogy németjeim sem örülnek, ha 
egy, lehetőleg kurta bűnvalló imádságra még kurtább igennel felel
hetnek. Sokkal fontosabbnak tartom azonban, hogy gyakorolt nyilvá
nos bflnvallásunk (ev. + ref.) olyan igazi magyarországi örökségünk, 
amelynek ökumenikus jellegét még nem fogtuk fel eléggé. Római kato
likusokkal való beszélgetésünkben sokkal nagyobb nyomatékot kap ez 
a gyakorlatunk, mint sok érvünk a bűnbánat elméleti szükségességé
nek bizonygatása mellett.

Gémes István



Ig eh irde tő m űhelye

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap

Mt. 12,9-14.

A szombatnapi kalásztépés és a sorvadtkezű ember meggyógyítá- 
sa synoptikus evangéliumokban közvetlenül egymáshoz kapcsolódik, 

rdői és tartalmi eltéréseket láthatunk, de mindegyik arra teszi a 
hangsúlyt: "Az Emberfia a szombatnak is Ura!" 
“ Máté evangéliumában ez a két történet tartalmilag és időileg 
. szerves egységet alkot. Tartalmilag: mindkettő középpontjában a 
1zombatnap kérdése és a teljhatalommal cselekvő Jézus személye áll. 
Időileg: a kalásztépés után közvetlenül a zsinagógába ment. "Mikor 
onnét eltávozott, az ő zsinagógájukba ment."

"A történet súlypontja talán nem is annyira abban van, hogy 
jézus egy embernek az elsorvadt, béna kezét meggyógyítja, hanem 
inkább a szombatnapi gyógyítást általában jogosultnak minősítő 
érvelésben." /Karner K.: Mt. ev. komm. 83. o./

Ögy vélem a szombatnapi törvényről, hogy mit jelentett a zsi
dóság számára, bibliaórán kell foglalkoznunk. Az igehirdetés ezt 
most mellőzheti, mert ez így csak "értelemtágító" és közben "anda
lító" lehetne a gyülekezetnek. Igehirdetésünk inkább arról hangoz
zék, hogy mit jelent, milyen értéket az ember Jézus számára és 
milyen értéket kell, hogy jelentsen nekünk is.

Jézus ezzel a cselekedetével is az ember megmentésére törek
szik, még akkor is, amikor ellenfelei megnemértésükkel az életére 
törnek. "A farizeusok pedig kimentek és elhatározták, hogy végez
nek vele." ők Jézus életére törtek, Jézus pedig az ő földi és 
örökéletük megmentésén fáradozott.

Ebben a történetben is az emberen segít. Egy béna kezet meg
gyógyít, mely újra tud dolgozni, segíteni, simogatni.

"Jézus számára az ember a legfontosabb. S ezt Jézus úgy hir
deti, mint aki Isten akaratának igazi, végső értelmét tárja fel. 
Isten akarata ez: életet menteni! Jézus ebben látja saját külde
tését és erre az új, Isten előtt egyedül kedves erkölcsiségre 
tanít és hív mindenkit." /Dóka: Mk. ev. komm. 81. o./

A két történet tartalmi összefüggését abban is látom, hogy 
Jézus kijelentése: "Szabad tehát jót tenni szombaton" - átfogja 
a hétköznapot és az ünnepet, munkahelyet és a templomot. Nem az 
erkölcsi szabadosságra nyit utat, hanem a hitből fakadó szeretet 
cselekedeteit hirdeti. Nem a törvény ellen szól, hanem azt teszi 
világossá: "A törvény betöltése a szeretet". /Rm. 13,10./ 

Igehirdetéshez vázlatos gondolatsor:
"LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER!"
Jól ismert mondat, melyet gyakran láttunk plakátokon. Sajnos, 

sokak előtt jelentőségéből egyre veszített s tartalma mindjobban 
elhomályosodott. Irónikusan ilyen megjegyzéseket hallottunk: Addig 
érték az ember, amíg tud dolgozni, másokon segíteni, gyermekeinek 

Ha nyugdíjas lesz, már nem törődnek vele, ha munkaképte
lenné válik a szociális otthon várja...

Legfőbb érték az ember? Naponta bombák robbannak, életeket 
kioltanak, már utasszállító repülőgépet lelőttek, autóbusz utasait 
kivégezték... A bűn mennyire elhomályosítja az értelmet, s nem 
látja az emberben az Isten szerinti értéket. S ha beteg? Nietsche



az orvosokhoz intézett Írásában ilyen gondolatot is kifejtett:
"A beteg a társadalom élősdije. Egy bizonyos állapotban már tisz
tességtelen dolog tovább élnie.”

Legfőbb érték az ember? Ez a történet elénk tárja
1. Akinek nem érték az ember
2. Akinek legnagyobb érték az ember
3. Akinek hitben drága az ember.

így figyeljük most az evangéliumi elbeszélés tanítását!
1. AKINEK NEM ÉRTÉK AZ EMBER. - Érzéketlen, kemény szív, mint 

a kiégetett tégla. Ott van az emberek gyűrűjében a zsinagógái 
gyülekezetben egy sorvadtkezű ember. Mi lenne természetesebb, mint 
kérni Jézust: Uram Jézus, aki oly sok beteget meggyógyítottál, 
gyógyítsd meg ezt a béna kezet!

Nyoma sincs ennek a kérésnek. Sőt, alattomosan egy kérdést 
tesznek fel Jézusnak: "Szabad-e szombatnapon gyógyítani?" Döbbene
tes ez az érzéketlenség. Még a zsinagógában is, ahol énekeltek, 
imádkoztak, igét hallhattak, ilyen kőszívűek tudnak lenni. A kér
dést csak azért tették fel, hogy vádolhassák Jézust. Ha meggyó
gyítja a beteget: a törvényt szegi meg. Ha nem gyógyítja meg: 
sokan irgalmatlannak tekintik. Számukra közömbös a másik ember 
sorsa.

És ma? A másik ember élete, sorsa, akit jól ismerünk, tudjuk 
róla azt is amit nehéz teherként hord, betegséget, melyben szen
ved és aki itt van a templomban velünk. Nem vagyunk olyan érzéket
lenek és szeretetlenek irántuk, mint a zsinagógában a bénakezű 
ember iránt akkor? - Vagy azok iránt, akik nem tudnak köztünk lenni 
mások, kórházban vannak, akik hosszú idő óta szenvednek. Drága az 
életük számunkra vagy érzéketlenek vagyunk irántuk?

A század elejét eleveníti meg előttünk egy könyv, melynek címe 
Jézus követése. Amerikai kisvárosban, vasárnap délelőtt istentisz
telet. Elhangzott az igehirdetés, majd az énekkar szolgálata Jézus 
követéséről. S akkor a pádból kiment egy férfi a szószék előtti 
üres térbe, egy nyomdász, akinek már fél éve nincs munkája. A sok 
nélkülözés a szervezetét erősen megviselte. Felteszi a kérdést: 
Hallottam az igehirdetést és a szép éneket, de tudjátok-e mit je
lent Krisztust követni? Amikor oly sokan munka nélkül maradtunk -és 
nem tudunk munkához jutni... Megdöbbenve hallgatták szavait, majd 
ez a kimerült ember összeesett és nemsokkal később a papiakon meg
halt. - Ez a döbbenetes esemény és amit tőle hallottak indította 
el abban a kisvárosi gyülekezetben a lelki ébredést, a másik em
berért érzett felelősség és áldozatos munka folyamatát. De miért 
kellett ehhez egy élet tragédiája?

Más körülmények között élünk. Nyugodt légkörben, harmónikus 
családi életben, biztos megélhetés, munkahely. S a másik ember 
élete? Gondunk van azokra akik betegek, akik kallódnak, akiknek a 
helyzete, családi körülményei megoldatlanok?

Az érzéketlenség, a közömbösség a történet végén is megdöbbent. 
Míg sok esetben arról olvasunk az evangéliumokban, amikor Jézus 
meggyógyított egy beteget, dicsőítették Istent, most ezzel zárul a 
történet: "A farizeusok pedig kimentek és tanácsot tartottak ellene 
hogyan veszíthetnék el őt". Ezek sokkot kaptak. Lelki görcsöt. Ezé 
nem tudtak a meggyógyult emberrel örülni és ezért nem tudták az 
Istent sem dicsőíteni. Akik érzéketlenné váltak az ember iránt, ér
zéketlenek lettek az Isten iránt is. - Nem ilyenek vagyunk?
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2. AKINEK DRÁGA AZ EMBER! - S ez Jézus. Érettünk jött. Minden
kiért. Tudta, hogy útja a halálba visz, de szeretetből végigjárta
az utat, hogy életével és halálával is megmentésünket munkálja.

Az ember értékét a zsinagógában is kihangsúlyozta: "Ki az kö- 
zültek, akinek ha van egy juha és az a verembe esik szombaton, 
meg nem fogja és ki nem húzza? Az ember pedig mennyivel többet ér 
a juhnál!"Itt erre a szóra figyeljünk: EGY. - Van EGY juha... Igaz, má
sutt is arra utal Jézus, ha száz juha van és egy elveszik utána 
megy, hogy megkeresse. Itt azt hangsúlyozza: egy juha van és az 
esik a verembe. - Jézus számára minden ember azt az EGYet jelenti, 
aki neki ilyen drága. Az a kis gyermek, a bénakezű ember, a vak 
koldus, a naini ifjú... és ma! Te is, én is!

3. akinek HITBÉN DRÁGA AZ EMBER! - Jézus szeretete így indít 
bennünket is a szolgálatba másokért. Akik megértették, megismerték 
hitben Jézus szeretetét, könyörületét, azok tudnak megértéssel, 
könyörülettel lenni a másik ember iránt. "Azt törekedjetek megva
lósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt." /Fil. 2,5./

A napokban temettem egy asszonyt. 59 éves volt. Már két éve 
beteg. A férje 63 éves, munkahelyi baleset miatt már tíz éve nyug
díjazták. Csak nehezen tud néhány lépést is tenni. Gondoljátok el 
mit jelent tíz év óta betegen élni! A temetőben is az autóban ült, 
ahova besegítették. Tudom, hogy a rokonok, a szomszédok is nagy 
szeretettel segítették őket és most sem hagyják magára, amikor 
egyedül maradt.

Sorolhatnám a példákat. A jó példákat. Krisztus lelkületével 
így lesz igaz az ének életünkben: "Testvéreim javáért, fáradnom, 
küzdenem, adj erőt örök Isten, én édes Istenem... E földön annyi a 
könny és annyi itt a seb, mi volna boldogítóbb, mi volna édesebb: 
Mint könnyet szárítani, habár egy cseppet is, mint a sebet kötözni, 
habár csak egyet is..." 455. ének.

Reményik Sándor sorai is bizonyságtételként hangzanak:
"Testvér, testvérem: ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam 
volna régesrég, most megtanulhattam a betegágyon..." Amikor nagy 
betegen a kórházban megtapasztalta a törődést, áldozatos szerete- 
tet. Az ismeretlen orvosok, ápolók, betegek mindent megtettek 
érette.

Jézus szeretete így indít bennünket is könyörületre, megértésre, 
szeretetre, a jó cselekvésére a másik emberért. Akkor már nem lehet 
számunkra közömbös a másik ember sorsa, sőt igaz testvérként tudunk 
melléjük állni, ahogyan Krisztus áll mellettünk.

Egy mondat, amit hitben vallhatunk: Legfőbb érték az ember!
Erre tanít Jézus ebben a történetben is!

Varga György
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Szentháromság ünnepe utáni 2 0 . vasárnap

Lk. 14,25-35.

"Ha magam nem járom a megtérés útját, hogyan hirdethetném má
soknak a megtérés igéjét?" /Bangkok/

Alaposan feldúlta szívemet Jézus igehirdetése. Nem is vagyok 
képes egyébre mint marginális jegyzetre meditációs formában. Hogyan 
lesz ebből Igehirdetés szószékemen, későbbi ügy. Először nekem keli 
meghallani Jézus szavát. Első olvasásra a szöveg nem tűnik rendkí
vülinek. Ismerős mondatok kerülnek elénk akár Máté, akár Márk ira
tára emlékeztetve. A lukácsi textus mást közöl. Amíg a többi pár
huzamos helyen arról van szó, hogy senki sem juthat Isten országá
ba Jézus követése nélkül, a lukácsi szöveg azt emeli ki, hogy Jézus 
követése csupán maradéktalan odaszánásban valósul meg. Ezért oly 
szigorú a fogalmazás. Ne gyengítsük azzal, hogy az araméi alapkife
jezés "gyűlölni” úgy is fordítható "kevésbé szeretni". De arra se 
gondoljon senki, hogy a kemény fogalmazás emberfölötti igényt tá
maszt, t.i. minden természetes kötelék elszakítását követelné.
Jézus nem érvényteleníti a negyedik parancsot! Gondoljunk az u.n. 
házi táblák"-ra. Valószínűen arról van szó, hogy minden emberi 
kötelék Krisztusban nyeri el igazi értelmét. Azt sem szabad elfe
lejtenünk, hogy Jézus soha nem igényel tőlünk teljesíthetetlent. 
Pontosan tudja teherbírásunk mértékét, viszont azon alul /!/ nem 
enged megbújni! Kétségtelen, hogy Krisztus követésében megváltozik 
minden emberi viszonyulás - mind személyi, mind tárgyi, dologi 
értelemben! - s adott esetben még a halált is zúgolódás nélkül fo
gadjuk, bár a vértanúság a tanítványi hűségnek csak egyik formája, 
ha talán a legnehezebb is. Jézus nem kíván többet, mint amennyi 
telik tőlünk. S hallatlanul felséges az ő elismerése: "ami tőle 
telt, azt tette!".

Mint középkori másoló barát, széljegyzetben vallók arról, amit 
megértettem. A jézusi állítmányok köré fonódik meditációm.

1. "Hozzám jön". Mi a koptatásig emlegettük a megtérést, amíg- 
szalonképessé lett papi' közéletünkben s az is, aki régebben rette
gett a "pietista” minősítéstől, most már könnyedén szól róla... 
Ajándék a jézusi fogalmazás, kóstolgassuk, ízlelgessük, hiszen oly 
egyszerű: menj Jézushoz! mint egy karaj házikenyér vagy egy kupa 
forrásvíz: menj Jézushoz... erről van szó. Érted, barátom?

2. "Hordozza a maga keresztjét". Bőven termelt a hamisítás 
ördögi műhelye félreértést, hamis magyarázatot és bődületesen 
ostoba vallásos téveszmét. Mi mindentösszefecsegtünk a keresztünk- 
ről. Minden "kereszt" lett, lábfejeden a bütyök, otthonodban a 
nyáladzó nagyapa, elkanászosodott kamaszfiad, idegen ritmusra rán- 
gatódzó leányod, a főnök vagy a beosztott, a szörnyű szomszéd vagy 
a váratlan betegség. Talán még biztatgattuk is egymást, hogy türel
mesen "hordozzuk" a keresztünket, pedig sebészetre kellett volna 
menni vagy leülni egymás mellé végre becsületes, őszinte beszélge
tésre szülői gőg nélkül, jobbat  kellett volna nyújtanunk, hogy a 
lim-lom és kacat ne kerüljön az értékrendszer első helyére, emlé
kezni kellett volna arra, hogy velünk mit vesződtek az öregjeink 
gyerekkorunkban stb. S ha megszabadulunk ösztönös, hibás szempon-
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toktól, megértjük, hogy a kereszt mindig az Ítélet és kegyelem 
rajta és benne mindig együtt van az élet és a halál, ami 

szüntelenül folytatódik, miközben vállaljuk a felelősséget azért, 
amit tettünk vagy elmulasztottunk, közben újra és újra Jézushoz 
megyünk, és betakar a kegyelem!
3 .  "Utánam jön"  Mihelyt egy picurkát felfogunk Isten országa 
igáiból, hajlandók vagyunk arra gondolni, hogy már mindent tu- 

^°nk és elkezdjük a folytatást saját eszünkkel és erőnkkel! 
Kikerülhetetlen a kudarc, sőt a botrány. Nem indító erőt /impul- 
ust/ kapunk csupán Jézustól s a többi rajtunk fordul meg. Már az 
ószövetségben is tudták, hogy a Megváltó előttünk jár s a nagyszerű 
mondat /Efez. 2,10./ szerint mi egyszerűen az ő nyomaiban járunk! 
Mint a brazil őserdőben bozótvágó késével méterről méterre vág 
utat a vezető, s jaj, ha nem tapadunk szorosan hozzá a sötétben, 
ezer veszély között--Három nagyszerű hasonlat teszi felejthetetlenné Jézus igehir
detését. Itt is az állítmányokra figyeljünk:

1. "Kiszámítani, hogy telik-e". Rólunk van szó, egyéni kis éle
tünkről^ A tanítványok szabaddá lettek felelős döntésre! Ismerniük
•kell tehát pontosan a helyzetet, feltételeket, körülményeket, erő
viszonyokat. Az elemzés és reális döntés tudományáról van szó te
hát. Nem sodrásban vagy kiszolgáltatottságban élnek. Ki tudják 
számítani, hogy mire telik, mi a küldetésük, mire kaptak belső 
felhatalmazást?!

2. "Nem tart-e tanácsot?". Ez már közösségi ügy. Soha ne fe
ledjük^ hogy a tanítvány Mesterével közösségben él. Nem különórák
ra jár hetente, nem szeminárium hallgatója. Újszövetségi értelem
ben tanítványnak lenni, annyi, mint közösségben élni! Az elsők 
erre adnak példát. Mindig mindent együtt! Ezért jellemző vonásuk a 
tanácskozás. Nem egy üvölti igazát s a többi rémülten tapsol. De 
nem is nő a káosz, mert mindenki a magáét fújja önfeledten. Tanács
koznak ! Bármennyire különös, de történelmi tény, hogy a gyülekezet, 
egyház a demokráciának bölcsője. A diktatúrák a világra jellemzőek. 
Iszonyú, ha ez megcserélődik...

3. "Elveszti az ízét", Palesztinái hagyomány szerint akár ten
gervízből, akár a folyóból párolták, tudták, hogy a tisztaság a 
döntő. Amíg idegen, ásványi anyaggal keveredett, nem volt valójá
ban só, nem funkcionált rendeltetése szerint s ezért helye a trá
gyadomb volt. Minden a tisztaságon fordul meg! A szentség tekinte
tében nincsen megalkuvás. Tipikusan jézusi igény a kíméletlen, 
félreérthetetlen, mindenki számára /!/ nyilvánvaló döntés: vagy- vagy.

Valamikor a zsidó papnak fövegén olvasható volt a felírás: 
Szentség az úRnak! Ezt a homlokdíszre színaranyból pecsétgyűrű 
Yésésének módján kellett elhelyezni, hogy mindenki lássa és számol
jon ezzel a ténnyel /!/, hogy ez az ember nem olyan mint a többi, 

az ember "szentség az ÚRnak!". Ne szégyeld, hogy pap vagy. Vidé- 
ki könyvesboltban se add ki magadat tanárnak, üdülőhelyeken se arra 
törekedjél, hogy a farmeres fickók soraikba fogadjanak mint beleva- 
ló krapekot, nem járhatsz "magánember”-ként kricsmikbe se itthon,
se külföldön. Egyszerűen nem lehetsz olyan mint a többi. Sohasem 
ehetsz már magánember, ha vállaltad a tanítványságot. Pironkodva 
a múltért, remegő áhítattal az új kezdet örömében indulj, mint aki 
szentség az ÚRnak!".

És mindez után indulj a szószékedre.
Balikó Zoltán



Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap

Mk. 9,14-29.

Jézus három szenvedésjelentése közé Márk tudatosan szerkeszti 
a "különböző események" leírását. írói célja: Megmutatni, hogy Jé
zus szenvedése és halála, - szolgálata, amiért e világra jött - le
hetővé teszi, hogy tanítványai eljussanak a hitre, kövessék őt és 
erkölcsi életük is a Mester akarata szerint folytatódjék.

Az első és második szenvedés-jelentés közé került perikópánk 
a néma lélek kiűzéséről szóló történet.

Exegetikai szempontból nézve a történetet, a Márk kommentárok 
három téma összefonódását látják a történetben: Jézus csodatétele,
- a tanítványok tehetetlensége hitetlenségük miatt, - a hit szüle
tése. Igehirdetésünk szempontjából teljesen közömbös az, amin a 
magyarázók sokat rágódnak, - hogy t.i. melyik az alaptörténet, ho
gyan bővült annak anyaga stb. - mert a vasárnap jellege és üzenete 
szempontjából a hit témára koncentrálunk.

Különösebb exegetikai probléma nincs a szövegben. Részletes 
magyarázatot találunk Dóka: Márk evangéliuma kommentárjában a 231 — 
237. lapokon. A történet lényegét ő is ebben a címben foglalja 
össze: "Jézus a hit forrása és példája".

15. v. jellemző márki fordulat: a sokaság meglátja Jézust meg- 
illetődik, /EKSZETHAMBÉTHÉSAN=elálmélkodtak, elcsodálkoztak, megil- 
letődtek/; odafut és köszönti őt.

A beteg ifjú állapotának leírása kétszer hallható a történet 
folyamán, a 17-18. v. és a 21-22. v. Ezt egészíti ki az, hogy amint 
Jézus elé viszik, a Lélek azonnal "megrázza a fiút" - mintegy szem
léltetve állapotának súlyosságát. /20. v. SÜNESZPARAKSZEN=megráz, 
szétráz, Rienecker: zusammanreissen, ganz verzerren, eltorzít, em
beri arculatát megváltoztatja./ 

22. v. A fiáért harcoló apa tulajdonképpen a hitért harcol.
A hit nem velünk született természetes adottság vagy fogékonyság, 
hanem Isten ajándéka. Szükség van arra a felismerésre, hogy ezt az 
ajándékot Jézus adhatja és adja is! Ez a hit nem valami Istenre vo
natkozó elmélet, "hívő világnézet", elvi álláspont, hanem Isten ha
talmának jelenléte az életemben.

A 23. v. elsősorban Jézusra vonatkozik, ő az, aki teljesen és 
tökéletesen hisz Istenben, mennyei Atyjában, őbenne működik Isten 
hatalma. Ezért hibás az apa kérdése: "ha lehetséges neked valami, 
segíts rajtunk". Jézus el is utasítja azzal, hogy visszakérdez: 
"Lehetséges-e nekem?". Nincs vita, - csak neki lehetséges! Jézus 
hisz az Atyában, - ezért "tehet" is!

A csoda leírása zárja az első szenvedés bejelentés szakaszát. 
Jézus azért jött, hogy együtt legyen a hitetlenekkel és hordozza, 
elviselje hitetlenségüket, /v.ö. 19. v./ Jézus keresztje éppen ez: 
el kell hordoznia tanítványainak, kortársainak, minden embernek 
hitetlenségét, de azok éppen őáltala jutnak majd hitre. Ebben ka
paszkodik az apa: "Hiszek, segíts hitetlenségemen!"



A vasárnap témája: Járjunk elhívatásunhoz méltóan - a hit har
cban. Igehirdetésünk szempontjából a három téma közül döntően a 
"hit téma" a fontos. A 24. versben csúcsosodik ennek a mondaniva
lója. Itt van arról szó, hogy az apa rádöbben hitetlenségére és 
arra", hogy ez a legnagyobb ínsége, megvallja Jézusnak és segítsé
gét kéri, hogy hitre jusson, sőt a hitben megmaradjon. Mindez 
érinti a tanítványokat is, hiszen a "hitetlen nemzedék"-be ők is 
beletartoznak, akikért Jézusnak a keresztet kell elszenvednie.
A kereszt lesz a megoldása annak, hogy ezek a tanítványok eljussa
nak a hitre.

Járjunk a hit harcában
Kettősen értelmezhetjük a "hit harcát”: harcolni azért, hogy 

legyen hitünk és harcolni azért, hogy a hit megmaradjon.
1. Onnan indul a hit harca, hogy nincs hitem. Nem születtünk 

hívőnek vagy nem hívőnek, - mindannyian hit nélkül jöttünk e vi
lágra, kezdtük el életünk útját. A legnagyobb nyomorúságunk az, 
hogy vakok vagyunk a saját hitetlenségünk meglátására is. /Luther/ 
Tele vagyunk panasszal, bajokkal és túl nagynak látjuk azt, ami 
reánk nehezedik. Ez az apa, - amikor hallott Jézusról, csupán arra 
gondolt, segíthet a fiamon, megoldunk egy nagy családi problémát, 
ami leterheli minden erőnket. Nem gondolt arra, hogy legégetőbb 
problémája életüknek a hitetlenségük. A tanítványok sem döbbentek 
rá maguktól arra, hogy eredménytelenségüknek, tehetetlenségüknek a 
hitetlenség az oka.

2. A hit harcának megvívásában oda kell találni Jézushoz. Sok
féle útja lehet a Jézushoz találásnak. Betegségem, a mások nyomo
rúságán való enyhítés, életem csődjei, "utolérnek" a bűneim, mások 
hitetlensége vagy szeretetlensége hajt az "igazi" keresésére. Az 
az egyház nyomorúsága, ha úgy történik, mint a tanítványokkal 
történt. Ha vak vezeti a világtalant, - mindketten verembe esnek.
Az egyház legnagyobb ínsége, ha csak silány utánzó és nem Jézus 
hatalmányak továbbvivője. Ezért vívja állandóan az egyház, a tanít
vány is napról-napra a hit harcátJ

3. Jézus mellett döbbenhetünk rá hitetlenségünkre. Nem az a 
legnagyobb nyomorúságunk, hogy kevés a sikerélményünk, hogy nem 
tudjuk önmegvalósítás formájában elérni az egyensúlyt. Nem az a 
bajunk, hogy mások nem szeretnek, hanem, hogy szeretet híjján mi 
vagyunk "semmik” /v.ö. 1Kor 13!/. A legnagyobb bajunk a hitetlensé
günk. Milyen céltudatosan vezeti rá Jézus ezt az apát arra, hogy a 
tanítványok után őbenne ne csalódjon, hanem rátaláljon a megoldásra 
Nem varázslatos cselekedetre van szükség, hanem olyannak kell lenni 
mint Jézus, aki "hisz az Atyában". Itt Jézus a hit példája. Úgy kel 
lene tennünk, ahogy ő teszi és lenne hitünk, vagyis Isten hatalma 
dolgozna bennünk. Egészen oda tudnánk simulni az ő kezébe, benne 
tudnánk életünket gondviselő szeretetében, el tudnánk fogadni, hogy 
bűneink ellenére sem vet el bennünket. Meg tudnánk ragadni a belőle 
áradó erőt, hogy "akaratának cselekvése ne legyen nehéz". Hogy hit
ből folyó cselekedeteink mutatnák azt az erkölcsi magatartást, me
lyet tanítványaitól Jézus követelt.

4. A.hit nem bizakodik el. "Hiszek - segíts hitetlenségemen!" 
Mindennapos könyörgésünk kell, hogy legyen. Sohasem állunk olyan 
erősen, hogy akárcsak Jézus példája szerint hinnénk, nem-hogy még 
lobban is. Az igazi hit nem önmagában erős, hanem éppen abban, hogy



érzi, tudja, - most is rászorulok Jézusra. Csak 0 segíthet napon-  
ként újra meg újra hitre. "A hit Krisztusra tekint" - énekeljük 
Speratus énekében - és ez így van a valóságban. Ezért nemcsak a 
megszerzéséért kell megküzdeni, de az elvesztéséért is folyton 
tusakodni kell.

5. A hit harcában döntő az imádság megléte. "Amikor Jézus be
ment egy házba", - a tanítványokkal folytatott bizalmas beszélge
tésben tűnik ki, hogy kudarcuk oka: nem imádkoztak. És itt nem 
valamiféle - a cselekvést megelőző - imádságról van szó, hanem az 
egész imádkozó életükről. Arról, ami Jézusnál nem hiányzott, hogy 
szüntelenül az Atyával való egységben élt, vele beszélte meg minden 
dolgát, tőle vette minden feladatát, magát egészen átadta és ugyan
akkor minden hatalmát elfogadta és használta.

6. Mindenfajta "eredménytelenség" - egyéni és közösségi életünk
ben egyaránt - az imádságos közösség hiányára vezethető vissza. A 
hit viszont nem élhet az imádság "lélegzetvétele nélkül". A hit har
cát az imádság fegyverével lehet megvívni.

7. Hozzánk tanítványokhoz hangzik ma a kérdés: tusakodtál-e a 
hitért? Imádságaidban csupán a napi hálaadás és kérés szerepel? 
Hitért és hited megmaradásáért mennyit tusakodol? Ez az ember rádöb
bent arra, hogy Jézus segítsége nélkül nincs hite, nincs a hitben 
való megmaradása, nincs aki segítsen és nem oldódnak nehéz problé
mák. Boldogan hisz, - mert rátalált az útra, de rimánkodva kéri: 
segíts hitetlenségemen. A hit harcában jó úton járunk, ha naponként 
tudjuk elimádkozni: hiszek - segíts hitetlenségemen!

Tóth-Szöllős Mihály

Szentháromság ünnepe utáni 2 2 . vasárnap
Mt. 18,15-17.

Igehirdetési alapigeként ritkábban előkerülő ige és üzenet.
Ezért is jó elővenni az eredeti szöveget, hogy pontosítsuk a monda
nivalót.

Hamartánó = célt téveszteni, hibát elkövetni, tévedni, vétkezni, 
bűnt elkövetni. János evangélistánál az alétheia ellentéte. Vétkezés 
- Istentől való elfordulás.

Adelphos = testvér. Egy közösség, gyülekezet tagja, hittestvér.
feleghó - napvilágra hozni, meggyőzni, megcáfolni, inteni, fed- 

deni. Emberek mellett a Szentlélek tevékenysége is, valamint a meg- 
dicsőült Krisztusé.

Kardainó = megnyerni, előnyt szerezni, megkímélni valamitől, 
megtakarítani, elkerülni.

Az intés, amelyet Jézus kötelességünkké tesz, testvéri'intés, 
hogy megnyerjük őt a közösség számára. A türelmes állhatatosságra 
utal a háromszori fokozat: négyszemközt, tanúk előtt, gyülekezetben. 
Csak ha egyikre sem hajlik, akkor tekintsük olyannak, mint a pogányt/ 
vagy a vámszedőt. Vagyis akkor bízzuk Istenre az ítéletet, mi többet 
nem tehetünk.



Érdemes a szövegösszefüggésre is figyelni: az eltévedt egy ke- 
resése egyfelől, az egyetértés másfelől. Istennél az egy is számít. 

Ha Isten fáradhatatlanul keresi az eltévelyedetteket, nekünk is 
meg kell tennünk, amit tudunk, hogy hittestvérünket megnyerjük az 
ügynek/!/ az isteni rendnek, hogy a közösség építő tagja lehessen, 
megmaradjon abban.
A a vasárnap jelleqe: Járjunk elhívatásunkhoz méltóan: megbocsá

tásban A  bűnbocsánat tágabb jelentésű, mint igeszakaszunk, de hoz- 
*á tartozik a bűn felfedése, megnevezése, Isten elé vitele, hogy a 
töredelem és bűnbánat által Isten elvehesse életünkből.

A Károlyi fordítás egy szövegváltozat alapján az ellenünk való 
vétekről beszél, ill. ilyen esetben teszi kötelességünkké a felso
roltakat. Az új fordítás felel meg az eredetinek, itt viszont a 
tennivalónk is tágabb, minden bűn esetében a segítő szeretet mentő 
szándéka serkentsen a szolgálatra. Ez is szolgálat a javából, ha 
nem is mindig kellemes.
MEDITÁCIÓ
--- Előzetesként csak a magunk számára jó tudatosítani a Mt 7,1-5-
öt: nem ítélkezésről van szó! És ha gerenda van a szemünkben, ne 
keresgéljük a szálkát a testvér szemében. Tehát magunknak is a bűn
bocsánatból, a kegyelemből kell élnünk. De élnünk kell vele! Külön
ben csak kegyes szó, frázis a bűnbocsánat. A Krisztushoz kell hason
lóak legyünk. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt megiga- 
zulásunkért. A mi bűneinket is csak ő tudja eltörölni. Hogy ezt meg
tehesse, fel kell tárni, meg kell nevezni, meg kell bánni, azaz egyet 
kell értenünk Isten ítéletével.

Ehhez kell hozzásegítenünk egymást, ill. azt, aki vétkezik.
Első hallásra úgy tűnhet, hogy ez csak alkalmi feladat: "ha vét

kezik". Mikor vétkezik? Reményik szavaival: szüntelen a mi bűnbeesé
sünk. De akkor folyton kell mennünk? Itt is csak a szeretet ad eli
gazítást. A bűn, akárcsak a betegség, valóság. Ez rontja meg életün
ket, teszi tönkre közösségünket. Ezerféleképpen kötöz meg egyénileg 
is, de kisebb-nagyobb közösségeket is. A gyógymód nem az agyonhallga- 
tás /csak ideiglenesen nyugszik meg/, hanem a feltárás, megnevezés, 
rávezetés, hogy eltévesztettük a célt. A bűn - bár személyes hatalom 
van mögötte - mégis az ember cselekedete. Ezért kell intenünk egy
mást. Hétköznapi életünkben is szólunk, ha pl. valaki a piros közle
kedési lámpa világításakor akar lelépni, vagy tájékozatlanságában 
olyat akar tenni, amiről tudjuk, hogy helytelen, veszélyes, Lelki 
életünkben is hasonlóan járjunk el.

A keresztyén gyülekezet közösség - koinőnia. Nincs elvont 
"ember", valamilyen kapcsolatban, viszonylatban élő ember van: apa
fiú, testvér, munkatárs, szomszéd, gyülekezeti tag. S mindnek az 
lenne a funkciója, hogy ki-ki a maga helyén helytálljon, kölcsönösen 
gazdagítanánk és gyarapítanánk egymást emberségben, testi-lelki kin
csekben. Ehelyett összeütközések támadnak. Jobban törődöm saját ma
gammal, kényelmemmel, egyéni igényemmel. A magam akaratát, látását 
fartőm fontosnak s ez teherré lesz a másik számára, az igazság ro
zsára megy. Jézus olyan utat mutat, amely nem zsákutca. A gonosz 
nem azonos a jóval, a kettő között nagy különbség van. De nem má
soknak kell szólni, panaszkodni, vagy éppen sopánkodni, hanem az 
illetőleg magának. Először egyedül, négyszemközt, hogy ne szégye- 

nüljön meg feleslegesen. "Talán megnyered!" - buzdít Jézus. Hogy 
a bűn ne legyen elválasztó tényező. Ezzel arról is biztosítjuk,



hogy mi megbocsátottunk neki, hogy ne terhelje lelkiismeretét a 
mi haragunk, de ebben a szeretetben felhatalmazást kapunk az Isten- 
hez vezetésre. Az is megbocsátás, hogy nem fordulunk el télé, nem 
idegenedünk el, nem hagyjuk magára.

Az u.n. polgári életformában bizonyos zártság, elzárkózás volt 
az életgyakorlat. "Ke avatkozzunk be a másik ember életébe!" "Nem 
az én ügyem!" Esetleg félünk, hogy ezzel a békességet megrontjuk,  
vagy barátságunkat megzavarjuk. A Biblia ilyet nem ismer. A Biblia 
emberei abszolút nyíltságban éltek társaikkal. Ez nem a más dolgába 
való avatkozás, nem is cinkosság a bűnben, hanem a szeretet fele
lőssége. Jézus nem szolgáltatja ki nekünk a testvért, hanem ránk-  
bízza, hogy megnyerjük. Az emberek előtti nyíltság a bizonyítéka 
az Isten előtt való őszinteségnek éppúgy, mint ahogy az emberek 
iránti igazságosság és szeretet a látható bizonysága az Isten előtt 
való megigazulásnak és az iránta való szeretetnek.

Együtt állni Isten színe előtt, hogy a bűn bűnné legyen az 
Isten világosságában és Krisztus vére megtisztíthasson. Kötelessé
günk őrizni a testvérünket, nem is csak őérette, hanem Jézusért.
Ha testvérünk vétkezik, az Jézust bántja és az Isten Lelkét szomo
rítja. Ezért az Úrhoz való hűségünkhöz tartozik az, hogy testvére
ink iránti kötelességünket teljesítjük. Természetesen az intésnek 
Lélek szerintinek kell lennie, szeretetből kell fakadni, különben 
az a veszély fenyeget, hogy nem vagyunk becsületesek testvéreink 
iránt. Gyakran jobban tesszük, ha vádló ujjúnkat magunk ellen emel
jük s bizonyságot teszünk arról, hogy Krisztus hogyan szabadított 
meg minket. Jól kell ismernünk az Isten akaratát, hogy ne emberi 
sérelmeinket hánytorgassuk, hanem az Isten ügyét képviseljük..

A három fokozat a türelmes segítés egyre növekvő körben bizo
nyítja, hogy nem nekem kell meggyőznöm mindenáron, nem az én iga
zamnak kell érvényesülnie, a Szentlélek győzi meg. Nem is csak 
vétkességéről, mert ez önmagában ijesztő is lehet, vagy megkeményí
tő /Zsid. 3,13./, hanem a Jézus Krisztuban kapható bűnbocsánatról, 
kegyelemről. Ha megkeményedik, többé egyedül nem bírjuk. A régi 
Törvény-szabály szerint két vagy három tanú védje, ítélje. Ha nem 
hallgat, az egész gyülekezetnek kell szólni, hogy válasszon, melyik 
az értékesebb számára. Ha pedig nem sikerül, akkor emberileg nincs 
tovább lehetőség. Istenre kell bízni.
VÁZLAT

Bevezetés. Megnyerni a testvérünket! Hozzásegíteni felelős 
szeretettel a bővölködő krisztusi élethez. A testvéri intés célja 
nem valami "fejmosás", "beolvasás", hanem az Isten szerint való 
élet megmutatása, hogy ne tévelyegjen. Egyben megóvjuk a bűn miatti 
ítélettől, hogy ne jusson kárhozatra, hanem betöltse rendeltetését. 
Nemcsak az szorul segítségre, aki beteg, nélkülözik. Az is, aki 
téves irányban halad.

1. Kinek nyerjük meg? Nem magunknak, nem is a gyülekezetnek, 
bár ez is megtörténik, ha sikerül, hanem Jézus Krisztusnak, aki 
Isten küldetésében keresi a Tőle elszakadt, elfordult embert, hogy 
visszavezesse. Felismerve a jót, a helyeset, a bűnbocsánatban meg
tisztulva Isten engedelmes gyermeke lehessen, betölthesse egyéni, 
konkrét funkcióját.

2. Miből kell megnyernünk? A bűnből, amely elfordít Istentől, 
kiszolgáltat az ördögnek /1Pt. 5,8./, megkeményít /Zsid. 3,13./» 
szembefordít az emberekkel s megrontja egész életünket, céltalanná
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Kovács Pál

Szentháromság ünnepe utáni 23 . vasárnap

Jn. 17,11-19.

A szöveghez 
 Főpapi"ima

“Ha az ember meggondolja, hogy a Világzavaró mily dühösen veti 
magát az Egyházra, akkor nem csodálkozik az egyházak szakadásán, 
sőt inkább azon csodálkozik, hogy egyáltalán van még közösség, hogy 
van még hitbeli egység. És hogy van még a népek között olyan csapat 
amelyik szilárdan és kitartóan megáll a hitben való egysében: ez 
nem a mi munkánk és érdemünk, hanem az örök Főpap műve. Azért nem 
teljes ez az összevissza zavarás, mivel Ő könyörög az egység meg
tartásáért. Mivel az Ő könyörgése hatékonyabb, mint a Diabolosnak 
zavartkeltő kísérletei. Ez az egyik oka annak, hogy az Egyházat a 
főpapi könyörgés oly nagy mértékben erősíti, élteti."

/Lüthi/
Tartsd meg őket a te neved által, tarsd meg őket a te igéd ál

tal - így kérleli Jézus az Atyát imádságában. Hiszen csak az ő neve 
igéje, akarata teremtheti meg az egységet, viheti tovább újra meg 
újra a tanítványokat. Luther ezt írja: "Nem azért van az ige, hogy 
az egyház megszólalhasson. Nem az egyház teremt igét, hanem az ige 
teremt egyházat." Vagy ahogyan más helyütt írja Luther: "Krisztus 
egyházát az igéhez kötötte. Hogy az egyház igazán egyház-e annak 
legfőbb bizonyítéka az, hogy birtokolja, tanítja, hirdeti, cselek- 

az igét - Krisztus iránti szeretetből."
Szenteld meg őket, kérlel Jézus. "A megszentelés ez: Isten nem

csak szolgálatába fogad, hanem arra le is köt." /Lüthi/ Az ember 
válasza pedig erre az Istentől kapott lehetőségre csak egy lehet: 
kimondani: "Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te, Atyám!" 
Hiszen a megszentelődés csakis ajándék lehet. Jézus vére által 
szentelődhet meg a tanítvány. Az önmegszéntelödés, amely oly sok 
keresztyén ember kísértése, önigazság bizonyításához, ige-ellenség- 
hez. istentelenséghez vezet. Mert ilyenkor "ahelyett, hogy megke
gyelmezett bűnösnek mutatkoznánk, úgy tüntetjük föl magunkat a vi- 

előtt, mintha legyőztük volna a bűnt." /Lüthi/
Nemcsak a kísértésektől akar megmenteni Jézus azáltal, hogy 

megszenteli életünket, ő többet kíván. Azt akarja, hogy meglegyen 
bennünk az ő öröme. Ezt az örömöt pedig csak ajándékként kaphatjuk 
és fogadhatjuk.

teszi jövőnket.
 3. Hogyan nyerhetjük meg? Jézus három fokozatot tár elénk, 

hogy kitartó türelemmel s nem csüggedő reménységgel kíséreljünk 
meg minden emberi lehetőséget a megnyerésre: négyszemközt, tanúk 
előtt gyülekezetben. A többit bízzuk Istenre.

Ének: 446.



MEDITÁCIÓ
"Úgy szokott az lenni, hogy aminek a legjobbnak kellene lenni 

az romlik a legrosszabbá. Az ördög is angyalból lett, s a tanítvá
nyok egyike is elárulta Jézust. Keresztyénből válik eretnek. Isten 
népéből lesznek Krisztus gyilkosai.” /Luther/. Értünk könyörög Jé
zus, hogy ne így legyen a mi életünkben. A könyörgés nem a világ 
ellen szól, hanem értünk. Ezt kell átgondolnunk. Jézus, amikor 
imádkozik nem valami ellen, hanem valakiért, az ügyért, a szerete- 
tért, az erőért szól. A szabaditásért szóló imák is így értendők. 
Értünk imádkozik Jézus, hogy ne legyünk az őt követő tanítványok
ból gyilkosaivá.

Nem a világból valók a tanítványok, de Jézus a világba küldi 
őket. Mit jelent az, hogy nem a világból valók? Nem jelentheti azt 
egyetlen keresztyén ember számára sem, hogy hamis ”übermensch” tu
dattal mondja ki: Én különb vagyok, mint a többiek, én nem ebből a 
világból való vagyok. Nem jelentheti annak kimondását sem, hogy en
gem nem érdekel a világ öröme, szenvedései. Pilinszky János írja:
"A pokol titka: a semmi titka az élet örömeinek és szenvedéseinek 
megtagadása. A mennyek titka viszont a szeretet titka. Az élet örö
meinek és szenvedéseinek vállalása. A semmi titkával a teremtés 
titka, a megsemmisülés titkával a szeretet áll szemben." Az élet 
örömeinek és szenvedéseinek vállalása kell, hogy jellemezze a ke
resztyén embert. Ember-voltunk megtagadása az élet megtagadását 
jelentheti.

Mit jelent hát az, hogy nem ebből a világból valók vagyunk?
Azt, hogy erőforrásunk nem ebből a világból van. Isten szeretetén 
tájékozódhatunk, Krisztus ereje lesz erőnkké. Szintén Pilinszky 
írta: "Nem a világról kell lemondanunk, hanem épp a világot vállal
va a világiasságról. Nem az időről, hanem épp az időt teljesítve: 
az időlegességről. Mert épp a világiasság és az időlegesség nem 
tudja teljesíteni se a világ se az idő föladatát, a mindennapok ama 
gondját, amit az evangéliumi tanítás ránk bízott."

Világiasság, időlegesség. Olyan fogalmak ezek, melyek a keresz
tyén ember életét is oly gyakran kísértik. Pedig az a "más", amit 
a krisztusi életvitel jelenthet, adná sokszor a megoldást ebben a 
világban. Nem a gőgösen ítélkező magatartás, hanem az alázat, a 
szeretetnek bosszút megszüntető botránya.

Félünk az idő múlásától és nem érezzük, hogy az örökkévalót 
kell keresnünk. Már itt a földön a teljes életet.

Platón mondta: "A lélek nem tudja forgatni szemeit, neki magá
nak kell egész valójával a fény, a valóság felé fordulnia, az örök
kévalóság igaza felé, anélkül, hogy elhagyná a pillanatok árnyék
világát." Anélkül, hogy elhagynánk világunkat meg kell látnunk ne
künk is a fényt, az erőt, az örökkévalóság igazát, a krisztusi sze- 
retetet. Hiszen "a hívő tudja, hogy a világ és a létezés a valóság
nak egyáltalán nem az utolsó szava." /Pilinszky/ A földi élet hatá
rain túllátva ebben a földi létben kell élnünk. Ide küld Jézus. 
Eszünkbe juthat a missziói parancs és annak feladatai.

A kijelölt igeszakasz befejező verseiben többször is hangzik az 
"igazság" kifejezés. Ez az a szó, amelyik az egyik kulcsfogalom az 
ember mindennapi életében is. Itt, ennél a szónál, értelmezésénél 
válik világossá, hogy mit is jelent a világban élni, de nem a vilá
giasság mértékei szerint.

Az igazság nem lehet önigazság. Mint ahogyan a megszentelés sem
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tehet önmagunk megszentelése. Az Igazság mértéke számunkra Jézus 
és az Ő igéje, szava, cselekedete, áldozata. Az igazság - ha azt 
mint életünk hajtóerejét értelmezzük és nem csupán a mindennapi 
rendet korlátok között tartó törvényt - akkor az a másokért való 
szeretet-igazság kell, hogy legyen. Ezzel szentel meg minket Is
ten. Ezt adja erőforrásként nekünk. Megbocsát az ellene lázadók- 
nak, újra tanítványául fogadja az őt megtagadót, és küldötté te- 
sZi az őt üldözőt is. Ez nem a mindennapok gyakorlata, igazsága! 
Ehhez az emberi erő nagyon kevés. Ezért csodálatos biztatás szá
munkra Jézus főpapi imája, Ő nem hagy egyedül, Ő könyörög értünk, 
Ő megszentel minket azzal az igazsággal, mely minden emberi ér
telmet feiülhalad. Hogy azután át- meg átjárjon minket az Ő aka
rata, ajándéka és azt adjuk tovább ebben az Isten teremtette vi
lágban élve.

Nagy László

Szentháromság ünnepe utáni 2 4 . vasárnap

1Tim. 6,12-16.

A pásztorlevelek meleg hangján szól Pál, az idősebb az ifjú 
apostolhoz. Buzdítása bátorítás szolgálatának hűséges betöltésére, 
hogy célbaérjen. Hangja ünnepélyes hitvallásba torkollik, amikor 
Isten-dicsőítéssel fejezi be a gondolatsort. Pál emlékezteti Ti- 
móteust, hogy - feltehetően a keresztségekor - sokak előtt elkö
telezettséget vállalt Krisztus mellett. S amint Krisztus tanúsá
got tett Pongius Pilátus előtt, akként kell magára v állalnia a hit 
nemes harca mellett azt, amit reá bíztak tisztán, fedhetetlenül, 
szeplőtelenül . Reá bízatott az evangélium megvallása és az apostoli 
hagyomány megtartása.

A doxológia az Isten dicsőítése mellett közvetett megfogalma
zásban szembeszáll a császárkultuszban ismert emberistenítés és a 
tévtanítók értelmetlen elbizakodottsága, gőgje és felfuvalkodott- 
sága ellen.

M e d i t á c  i ó
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjain Krisztus visszajöve- 

tele felől értelmezzük életünket, mint ahogy a keresztyén egzisz
tencia mindig számol Ura megjelenésével.

Korunk pszichológusai hangsúlyozzák, hogy a modern embert há
rom életérzés határozza meg: a) a teljes pusztulástól való féle
lem; b) az élet értelmetlensége; c) a magára maradás - családi 
válság /válás/ vagy elöregedés /halál/ miatt. Mit válaszolhatunk 
ez országhatárokat nem tisztelő életérzésre?

El kell mondanunk, hogy a világ nem egyszerűen az emberre bí
zatott, s legfőképp nem a gonosz erőkre, hanem Isten, aki minden 
élet adója, ma is az élet Istene, s akarja, hogy éljen a világ.
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- Ha pedig Isten élteti a mindeiiséget, benne értelmes feladattal 
ajándékoz meg mindnyájunkat: az élet továbbplántálásával, hivatá
sunk hűséges betöltésével. - Amíg a vele való közösségben vívjuk 
a hit szép, emberhez méltó, nemes harcát, addig társakra, testvé
rekre találunk az együtt küzdők gyülekezetében. Ha az ember el
vágja - önként - az Istennel egybekötő fonalat, mint a pók a há
lóját tartó függőleges szálat, önmaga létét, létének értelmét ve
szélyezteti. Aki azonban tudja, hogy Istenhez kötődése mekkora 
értéket, belső bizonyosságot hordoz, az nem csak ragaszkodik hoz
zá, de tapasztalatával másokat is gazdagít. Mindez Krisztus visz- 
szajövetele ígéretében nyeri el végső értelmét, s szabadít meg 
bénító életérzésektől, de felszabadít bennünk belső energiát a 
világban való hasznos forgolódásra.

V á z l a t  
Amíg Jézus újra eljön

A Biblia utolsó szava ez: maran atha: Jövel Uram, Jézus. Az 
első keresztyének komolyan vették Uruk visszajövetelét, ezért vár
ták feszülten. Reá nézve.

Valójában mi sem teszünk mást, amikor bizonnyal naponként így 
imádkozunk: Jöjjön el a te országod. Méltán magyarázza ezt Luther: 
Isten országa eljön ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kér
jük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön.

Amikor Jézus eljön újra, akkor valósul meg teljességgel Isten 
országa. Azt a napot és órát azonban senki sem tudja, egyedül az 
Atya... Mit tegyünk addig?

1. Addig harcoljuk meg a hit nemes harcát. - Pál is ezt tette. 
Krisztus melletti döntése is ebből született. Aztán harc közeli 
munkatársaival, akik olykor elhagyták, máskor újak szegődtek mellé. 
Harc a jeruzsálemi zsinaton, harc a gyülekezetekkel Korintusban, 
Rómában. Harc hajótöröttként és a sötét börtön megvetett foglyaként. 
Pál vállalta, mígnem elmondhatta: Ama nemes harcot megharcoltam, a 
hitet megtartottam...

- Vállaljuk-e mi is a hit nemes harcát? Korunk a kényelem mu
zsikájával andalít bennünket. A nehéz, ami csak harc, küzdelem árán 
lehet a miénk, arról könnyen lemondunk. Feladjuk a küzdelmet, nincs 
kitartás bennünk. Hányan elkezdenek nyelvet tanulni, aztán abbahagy
ják. Hányan elindulnak a nehezebb pálya rögös útján, aztán pályamó
dosítással a könnyebbet választják.

- Ami igazán érték, szellemi-lelki érték életünkben, azért 
harcolni, küzdeni kell. Szellemi érték egy idegen nyelv elsajátí
tása, egy szakmában vagy tudományágban elmélyült ismeretszerzés. 
Lelki érték két ember megértésben való együttélése, lelki érték a 
hit Isten iránt, amely elrejtettséget, oltalmat, bizonyosságot 
jelent. Mindez csak elszánt harc, kemény küzdelem árán lehet a 
miénk.

- Vállaljuk a hit nemes harcát önmagunkkal, mert önzésünk vá
laszt el embertársainktól. Csak nemes harcban tudjuk a másik ér
dekét a magunk szempontja elé helyezni. Csak belső küzdelem árán 
ajándékozunk időt másnak a magunk szabadságából. A legnagyobb 
győzelem, ha magunkat győzzük le.
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 Vállaljuk a hit nemes harcát környezetünkkel, mert mások jó
vagy rossz példája hatással van ránk. Milyen gyakran hivatkozunk

társunk cselekedetére, környezetünk visszahúzó, romboló hatására. 
Jól kell látnunk, nem a környezetünk a mérce, hanem Krisztus. 
Egyik testvérünk azért volt kénytelen munkahelyet változtatni,

Mert nem vállalta az egész egység valamennyi dolgozójának a cin
kos összetartását... Mint pók a hálójába, úgy szerették volna ál
dozatul ejteni, előnyöket felkínálva a hallgatásért.

 Vállaljuk a hit nemes harcát Istennel. Melyikünkben ne tá
madnának kételyek? Egy-egy katasztrófa hallatán kérdezzük: hogyan 
engedheti meg Isten? Saját életünkben elszenvedett igazságtalan
ságok - szoktuk mondani - az égre kiáltanak. Nem az a baj, ha ké
telkedünk, nem az a baj, ha kiáltunk, a baj akkor következik be 
életünkben, ha feladjuk a hit harcát. Ha már nem akarunk harcolni, 
se lázadni, se kiáltani, se megnyugodni, se választ kapni. Vállal
juk hát a hit szép és nemes harcát együtt Krisztussal, együtt a 
gyülekezettel, mert csak együtt harcolva jutunk a célhoz. Az pedig 
nem kisebb, mint az örök élet. Ragadd meg - írja Pál - lebegjen 
szemed előtt a cél, hogy mindvégig kitarthass a küzdelemben. Csak 
aki átszakítja a célszalagot, az nyer jutalmat.

2. Addig tegyünk szép hitvallást. - Pál Timóteusra és Jézusra 
egyaránt hivatkozik, amikor e kifejezést használja. Timóteus édes
anyja és nagyanyja is keresztyén volt. Ez a családi háttér segít
hette abban, hogy ő is hitét megvalló keresztyén - később efezusi 
püspök - legyen.

Pál szerényen önmagát nem állítja oda ifjú szolgatársa elé 
példaként, pedig megtehette volna. Hiszen bátor hitvallóként ott 
járt az akkori művelt világ fővárosában, Athénben. Areopágoszi 
beszéde a missziói igehirdetés szép hitvallása.

Tegyünk szép hitvallást szégyen és félelem nélkül. E kettő 
bénítja bátor kiállásunkat. Szégyen, mit szólnak a körülöttünk 
élők, akik előtt gondosan takargatjuk belső, személyes meggyőző
désünket. Félelem, minő következménye lehet, ha egyértelműen vál
laljuk hitünket. Még sokunkban ott rejtőzik az ötvenes évek meg
félemlítéssel terhelt időszaka.

- Tegyünk hitvallást bátor szóval, úgy, hogy összhangban le
gyenek szavaink cselekedeteinkkel. A szónak hitelt ad a tett, a 
beszédnek a cselekedet. Sokszor épp a jogos elvárás miatt tétová
zunk bátran szólni. Mégse riadhatunk vissza. Aki a jót elkezdte 
bennünk, erőt ad a hiteles keresztyén életre is.

Kónya Lajos: A hitvalló című versében írja: "Én százszor in
kább vállalom a gyarló próbálkozást, a tévedés iszapját, mintsem 
közönybe takarózzam. Akik a hit súlyos tömbjeit/kivetik hajóik
ból, azokat/föltarajló habok dédelgetik,/lehet, hogy könnyebb ne
kik,/ de van-e örömük?/.. Éltük kihunyt parázs, kifolyt bor, ár
va parlag,/s én -felfedezője vagyok újra magamnak."

- Tegyünk hitvallást Krisztusról úgy, hogy életünkön lássák:
a hit életet és boldogságot jelent. A nagy hitvallók és a maradan
dó hitvallások mindig akkor születtek, amikor fronthelyzetben volt 
keresztyénségünk. Gondoljunk az első századokra, aztán a reformá
ció idejére, gályarab hitvallóinkra, a barmeni hitvallásra. Korunk 
anyagi rabságban és a közöny ürességében élő emberének kell felmu
tatnunk: a hit élet és boldogság.
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3. Addig tartsuk meg a parancsolatot.
Kérdezhetnénk, melyiket? Az elsőt: Én vagyok az Úr, a te Istened 
ne legyen más istened. Ez az 1986. év igéje is. Amin a szíved  
csüng, s amiben bízol az a te istened. Ha előbbre való érvényesü
lésünk, anyagi javaink, kényelmünk, családunk, mint Isten, akkor 
rosszul értjük első parancsolatát. Hányszor elfelejtjük megszen
telni az ünnepet, pedig el nem móló értékeket és örök kincseket 
nyernénk hajlékában. Amikor az első parancsolatot nem vesszük ko
molyan, amelyben Isten önmagát, szeretetét kínálja, akkor mint a 
csapdába esett, nem tudunk szabadulni a vétkek kusza szövevényé
ből. Elszabadul az ajkunk és undokká válik beszédünk. Mintha di
vattá vált volna napjainkban az Isten neve káromlása - jóllehet 
ez a hitüket komolyan élők megbántása is. Mintha divattá vált 
volna a trágár beszéd, pedig ez árulkodik arról, mi lakik lényünk 
mélyén. Mintha divattá vált volna a naturalista fogalmazás, pedig 
ez emberi nemünk gyalázása, érzéseink beszennyezése, a meghittnek 
a köztérre helyezése, két ember legszentebb ügyének . közprédává 
tétele.

A divat változik. Isten azonban örök. Mihez mérjük magunkat 
gyermekeink nevelésében? A változóhoz vagy az örökkévalóhoz?

Isten parancsa nem külső kard akar lenni életünkben, amely le- 
súlyt, ha vétünk ellene. Isten igéje a szív belső igénye lehet, 
amely nem akar rosszat tenni, mert örömét leli a jónak cselekvé
sében.

Amíg Jézus újra eljön, vállaljuk az ige útmutatását és imád- 
kozzuk tudatosan: Jöjjön el a te országod.

Szebik Imre

Szentháromság ünnepe utáni 25 . vasárnap

Jel. 20,11-15.
Isten kegyelme az utolsó ítéletben 

Az alapiqe értelme
Textusunknak a Dániel könyvében található előzménye /7,9-10./ 

is tartalmazza az ítélő Isten hatalmának mindenek felett való vol
tát. az ítélet rettenetességét és megváltoztathatatlanságát. Ehhez 
képest alapigénk "szeiídebb" fogalmazásé, "nagyon szűkszavú, alig 
szemléletes, mélységesen komor és döbbenetesen megrázó”. /Karner/

A trónon az ítélő Úr. Félelmetessége miatt "menekül" /r.k.- ford. 
sőt "semmibe vész" /Karner ford./ a föld és az ég. Mindenki ítélet 
alá kerül, kicsi és nagy, élő és halott, s közöttük azok is, akik 
- nyomtalanul és jeltelenül - a tengerbe vesztek. Nem lehet tehát 
elkerülni az ítéletet. A halál - azzal, hogy kénytelen volt kiadni 
foglyait - el is veszítette hatalmát.

Az ítélő Bíró, az Újtestámentumban egyszer az Atya, máskor ta
lán többször Krisztus, végül is az ítélet szempontjából ugyanazt 
jelenti: Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján ül, Isten akaratát 
viszi véghez. Jézus mondotta: "az Atya... az ítéletet egészen a
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Fiúnak adta" /Jn. 5,22./. Isten nemcsak a kegyelemben, de a szá
monkérésben is "Gott in Christo".

Fontos figyelnünk arra, hogy a tetteinket számontartó köny
veken kívül kinyittatik az élet könyve is. Ha csak az előzők len
nének, akkor igaza lehetne a r.k. felfogásnak: ”A könyvek, melyek
ké az emberi tettek fel vannak jegyezve, jelképesen azt fejezik 
ki, hogy minden tettünknek örök érdemszerző vagy kárhozatot hozó 
értéke van” /Békés-Dallos fordítás jegyzete/. De ott van az élet 
könyve is, Isten az övéit ebben tartja számon. Azok üdvözölnek, 
akik ebben a könyvben szerepelnek. Ide bekerülni viszont merő ke- 
gyelem.A két könyv együtt szerepel. Egyikben a nevünk, a másikban a 
tetteink. Az elsőbe kegyelemből írták be a nevünket, a másikba 
minden tettünket feljegyezték. Természetesen ez a tény nem köny- 
nyíti meg a dolgunkat, hiszen "látomásának értelmezésében János 
nem oldja fel azt a feszültséget, amely a :cselekedetek szerint 
végbementő ítélet és az Isten örökkévaló kegyelmét tükröztető 
'élet könyve' közt van. Nem is akarja feloldani, mert az újszö
vetségi Krisztushit számára mindkét tényező egyformán jelentős 
és egyik sem érvényesíthető a másik kárára. Ha az elsőt ejtjük 
el, nemcsak az ítélet komolysága szűnik meg, hanem Isten istensé
ge is szertefoszlik, mert örökkévaló szuverenitása a kiszámítha
tatlan végzet önkényében vész el. Viszont ha a második mozzanatot 
hagyjuk el, akkor üres szóvá lesz atyai kegyelme és Isten a kicsi
nyes számtartó színében jelenik meg, aki már nem is maga dönt, 
hanem döntésében kötve van ahhoz, amit az ember életének telje
sítményével visz a színe elé. Ezzel is megszületik Isten szuverén 
istensége, és az ember maga dönti el, mit kap az ítéletben. Isten 
feltétlen szuverenitása és atyai kegyelme nyilatkozik meg abban, 
hogy Krisztus váltságán keresztül magához öleli a bűnöst, aki nem 
érdemli meg kegyelmét, de ugyanakkor nem törli el azt sem, ami 
életében az ember volt, mert megfizet neki cselekedetei szerint." 
/Karner: Apokalipszis, 203./

A halottakkal együtt az istenellenes hatalmak is ítélet alá 
kerülnek, s a második, a végleges halálba, a kárhozatba jutnak.
A kárhozat "az Isten közösségéből való megfellebezhetetlen kire
kesztettség" /Karner/. Ide jutnak azok is, akik nincsennek benne 
az élet könyvében.

"Krisztus a világ végén megjelenik majd, hogy ítéletet tart
son. A halottakat mind feltámasztja. Az istenfélőknek és a válasz
tottaknak örök életet és soha el nem múló boldogságot ad. Az is
tenteleneket és az ördögöket pedig arra kárhoztatja, hogy vég 
nélkül gyötrődjenek" /CA XVII/.

Az utolsó ítéletben is Isten kegyelmével találkozunk.
Istentiszteleteinken gépiesen mondjuk az Apostoli Hitvallást: 

"ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat!" Nem mindenki gondol e 
mondat értelmére. Keveseknek jut eszébe, hogy ez a nap bármikor 
eljöhet!

Verdi Requiemjének "Des irae" tétele már talán többeket döb
bent meg monumentalitásával, váratlan fortissimóival. "Ama nap a 
harag napja..., reszket akkor holt meg élő..." Pedig ez a fékte
len muzsika csak "halvány földi mása", szegényes "előzetese" az 
eljövendő rettenetnek.

Célunk nem a várható borzalmak kiszínezése. János is szell
ősebben fogalmaz, mint Dániel az Ótestámentumban. A lényegre fi-
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gyeljünk csak, a lényeg pedig ez:
1. Az ítélet elkerülhetetlen.
Mindenkit meg fog Ítélni az Úr. Fiatalt és öreget, élőt és 

halottat. S a holtak közül azokat is, akik emlékét márványsírem-  
lékek hirdetik, s azokat is, kiknek sírjához nem zarándokolhattak 
gyászruhás özvegyek, síró árvák, mert a tengerbe vesztek. Azokat 
is megítéli az úr, akik hamvát díszes urnák őrzik családi vitrin- 
ben, vagy éppen szétszórták azt füves parcellákon. Megítéli a há
borús bűnösöket, s az áldozatokat is, akiknek - atomrobbantás 
után - csak az árnyékuk maradt a fehér falon... Isten emlékezni  
fog minden teremtményére, egyetlen porcikánkból újjáteremt /re
konstruál/, előhív és maga elé állít!

Nem lehet elmenekülni az ítélet elől. Az ítéletet jelző trom
bitaszó nemcsak idézés, de elővezetés is. Nem menekülhet előle 
senki sziklák hasadékába vagy öngyilkos halálba... De nem lehet  
előle elbújni a tömegben sem, hiszen az Ítélet egyszerre indivi
duális és univerzális jellegű, s így minden közösségben elkövetett 
vétkünkre is fény derül, de kinek-kinek "személyes története" is 
van a bűnnel és Istennel kapcsolatban

ítélni fog az Úr. Mindenki mást is, de engem is. Ott és akkor 
össze fog Toppantani a félelem, hiszen óriási különbség van az 
Isten igaza és bűnös voltom között, Isten nagysága és kicsinysé
gem között.

2. Az ítéletben azonban a felmentés is lehetséges.
Kiderül, hogy a könyvekben minden tettünket feljegyezték.

/A mikrofilmek és a számítógépek korában ezt már igazán nem nehéz 
elképzelnünk!/ Nemcsak "jótetteinket", de egész életfolytatásunkat. 
Egyetlen tettünk sem enyészett el nyomtalanul. Nemcsak az derül 
ki, amelyikről amúgyis mindenki tudott, az is, amit - Istenen kí
vül - csak én tudtam, sőt az is, amiről már csak ő tudott egyedül. 
Nyomasztó tudat ez, ugyanakkor felszabadító öröm is.

Hiszen lesznek ott felmentést kapó áldott igazak: önfeláldozó 
"földön járó szentek", akik semmit sem tekintettek sajátjuknak, 
akik másokra pazarolták életük minden kincsét... Akik tudatosan 
vállalták az utolsó helyet, embermentők az embertelenségben, gyer
mekmentők vérzivatarokban. Nevesek, akikre mintegy igazolásul min
dig felmutatott a világ, s még többen névtelenek, ismeretlenek... 
De közöttük leszünk-e mi, "igazak". Krisztuskövetők, nekünk mond
ja-e az Úr: "jöjjetek, Atyámnak áldottjai!"?!

S valószínűleg éppen ezek fognak a legjobban csodálkozni, hogy 
amit már a "balkezük" sem tudott, Isten még számontartotta... S ők 
maguk sok szeplőt és ráncot tartottak nyilván önmagukon, azokat 
Isten kegyelme eltörölte, őszintén csodálkoznak, mert

3. a felmentés végül is kegyelem.
Az üdvözültek így magyarázzák csodálkozásukat:
Kegyelem volt, hogy az Isten egyszer beírta nevemet az élet 

könyvébe, ennek alapján a Szentlélek formálta életemet Isten előtt 
kedvessé. A Szentlélek munkálta hitemet is, minden neki tetsző 
tettemet is.

Életformáló esemény volt, amikor Krisztus először megbocsátotta 
bűneimet, bizalom ébredt akkor iránta szívemben, ezért indult el 
helyes irányba az életem, minden tettem ebből a belső hitből-biza- 
lomból fakadt. S a jó mellett mégis mennyi rossz is maradt bennem!

Hányszor énekeltem: "még legkisebb jót sem tettem. Te már ak
kor szerettél!" Ez a szeretet gyújtotta fel szívemben is a szere-
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tetet. Minden tettem, ami beírva van ebben a könyvben, ebből a 
szeretetből fakadt, öt illeti érte a hála, . ezt a szeretetet 
felqyújtótta.

S ott az ítéletben, amíg remegve várjuk a végső döntést, jö
vünk rá arra, hogy mindez olyan "ismerős", mintha átéltük volna 
már. Igen, valóban átéltük az ítéletet, amikor a megigazulásban 
Isten felfedte bűneinket, összetörte önigazságunkat, s a kereszt
vízbe fojtotta óemberünket. De átéltük a felmentést is, amikor 
jézusért minden bűnünket megbocsátotta. Ami akkor egyszer elkez
dődött, s naponta - de legalábbis minden úrvacsoravételkor ismét
lődött - ott kiteljesedik, s egyszersmindenkorra véget is ér, 
mert az a felmentés már az örökkévalóságra szól és az a felmentés 
is kegyelem.

Ez az ige azokat riogatja és biztatja, akik oda készülnek, 
akik odafigyelve mondták az imént az Apostoli Hitvallást.

Oda készülsz? Ne légy nagyképű, elbizakodott farizeus. Ne 
hidd, hogy nagyértékű betétkönyved van az Isten bankjában, mely
be sorra-rendre belekerülnek jótetteid, erényeid, s hogy egyszer 
mindenkit elkápráztat majd a végösszeg nagysága, az egyenleg...
Az élet könyve nem a betéttulajdonosok, hanem az adósok nagy nyil
vántartása. Akkor került bele a nevünk, amikor nekünk, fizetés- 
képteleneknek, adósággal küszködőknek az élet, a bűnbocsánat és az 
üdvösség kölcsönét folyósította a Mennyei Bankár. Amikor Jézus 
mindent megfizetett értünk! Adósok vagyunk tehát, minden tettünkkel 
adósságot törlesztünk, azokkal persze, melyek megegyeznek Isten aka
ratával. Ezeket tartják számon odafenn. S ha nincs mit számontar- 
tani, ha nem próbálunk törleszteni, magunkat radírozzuk ki az élet 
könyvéből!

Bármennyit is törlesztettünk, a nagy elszámolásra mégis marad 
kiegészíteni és kipótolni való. Ezért könyörög így minden hívő em
ber Celanoi Tamással:

"Igaz bírám, légy türelmes,
Velem kemény számot ne vess!
Adósodnak légy kegyelmes!" /ÉK. 496,3./

Záazkaliczky Pál

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap
Jel. 21,6-7. /8/.

vasárnap jellege
Ennek a vasárnapnak a sajátosságát az adja meg, hogy ebben az 

esztendőben 26 Szentháromság ünnepe utáni vasárnap között ez az 
utolsó, s egyben az egyházi esztendőnek is az utolsó vasárnapja.
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjain Isten az ige által az íté- 
ietre, az eljövendő Jézus Krisztusra és végül az "újjáteremtő Is
tenre" irányítja figyelmünket. Az egyházi esztendő utolsó vasár- 
napja évről-évre visszatérően emlékeztet arra, hogy az idő a vége 
felé közeledik. Ez vonatkozik az egyes ember életidejére, de áll 
az egész teremtettségre is. Az események mögött az az Isten áll.



aki teremtője a mindenségnek és az embernek, akinek az akaratából 
a bűn miatt megromlott világ az ítélet felé siet. Isten azonban 
ígérete szerint új világot teremt. Ez a vasárnap arról tanúskodik 
hogy az újjáteremtó Isten színe elé halad a világ.
A textus összefüggése

A 21. rész 11. versétől a halottak feltámadásáról és az utolsó 
ítéletről olvashatunk próféciát. A sötét színekkel ecsetelt láto
más után a 21. rész 1. versétől változik a kép. A horizont kitágul 
és az emberi sorsot bemutató képek után az egész teremtettségre 
irányul a látnok figyelme. &eme elől eltűnt "az első ég és az .. 
első föld", a bűn által megrontott világ. Vele együtt végleg a 
múlté lett a könny, a halál, a gyász, a jajkiáltás és a fájdalom, 
vagyis a bűn minden szomorú következménye. A próféta szeme előtt 
felragyog egy új világ, az új ég és az új föld, az új teremtett- 
ség. Azután látja az "új Jeruzsálemet, amint alászáll a mennyből 
az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony."

Ezután következik textusunk. Majd ezt követően az új Jeruzsá
lem csodálatos látványát írja le részletesen az apostol.
A textus

A bevezető, vagy még inkább így mondhatjuk, az összekötő mon
daton /"És ezt mondta nekem:"/ kívül a textus valamennyi szava a 
"királyi széken ülő"-nek a kinyilatkoztatása. Amit az előbbiekben 
János látomásban szemlélt, most azzal kapcsolatban ad kijelentést 
az Isten.

6. v. "Megtörtént" /gegonan/, meglett. Ez a szó Isten teremtő 
munkájára utal, mint 1Móz. 1-ben. Mi még az ó-világban élünk, 
halljuk annak sóhajtozását, látjuk vajúdását, szenvedünk mi is a 
bűn rontása miatt, Isten azonban kijelenti: az új ég és új föld 
teremtése megtörtént. Istenben már készen van mindaz, ami számunkra 
még csak reménység. Isten, aki az Alfa és az Omega, a kezdet és a 
vég, önmagában hordozza a múltat és a jövendőt, ö a kezdet, aki
ből minden elindult és ő a vég, akihez megérkezik. Amit Isten célul 
kitűzött, azt ő meg is valósítja. Az élet vizének forrásából adni 
fog ingyen a szomjazónak. A hangsúly ebben a mondatban az "ingyen" 
szón van. Amit Pál az ingyen kegyelemről, a hit által való megiga- 
zulásról mond, azt János ezzel a képpel érzékelteti. Isten telje
sen ingyen, érdemünk nélkül részesít bennünket új világának az 
ajándékában, az örök életben.

7. v. "Aki győz", az lesz Isten örököse. Azé az Isten által 
teremtett új világ, ő lesz lakosa a mennyei Jeruzsálemnek. A győ
zelem itt nem a mi emberi teljesítményünket jelöli meg. Az igazi 
győztes Jézus, mert "győzött az oroszlán Juda törzséből" /Jel. 5,5./ 
Aki részesül az Ő  győzelméből, az a győztes. Az tud ellent állni
a kísértésnek, az tudja megőrizni a hitét az Istentől elfordult 
világban. Ezzel teljesedik rajta Isten ígérete: "Istene leszek 
annak, az pedig fiammá lesz." A fiú pedig örököse atyjának.

8. v. Azokról szól ebben a textuskijelölésnél zárójelbe tett 
versben az isteni kinyilatkoztatás, akik nem jutnak be Isten új 
világába, mert az óvilág romlottságának elkötelezték magukat. Hi
tüket feladták, ösztöneiknek éltek és inkább hittek a teremtmény
nek, mint a Teremtőnek, örökségüket ők is elnyerik. Ez a kárhozat. 
Gondolatok az igehirdetéshez

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, amikor a bűn által 
megrontott világnak a terhei különösképpen is reánk nehezednek, 
éppen abban is, hogy érezzük az idő múlását, vele együtt az elmú
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lást, a közeledő halált is érzékeljük. Isten figyelmünket önmagá
ja, az új ég és új föld teremtőjére irányítja. Felragyogtatja 
előttünk azt az új lehetőséget, amelyre az emberiség legdúsabb 
fantáziával rendelkező tagjai sem mertek gondolni: Isten véget 
vet a bűn alá rekesztett világnak, vele együtt a bűn következmé
nyeinek, és olyan új világot teremt, amelyben az örök élet soha 
el nem múló boldogságában élhetünk együtt Istennel, mint édes 
atyánkkal. Igénk arról szól, hogy ez a tökéletes világ Istenben 
már valóság. Hallunk arról is, hogy kik juthatnak be oda, és kik
maradnak kívül.

1. "Megtörtént!" Csodálatos bátorítás a régi, a repedezett,
az omladozó épületben lakó ember számára, aki már attól tart, hogy 
egyszer ráomlik a ház, a jó hír: már áll az új épületi A beköltö- 
zési engedélyre kell csak várnod. Mi is itt élünk a régi ég alatt, 
a régi földön, amely az ember felelőtlensége miatt lassan alkal
matlan lesz arra, hogy éljünk rajta. Egymás iránti bizalmatlansá
gunk miatt, a sok nukleáris kísérlettel egyre elviselhetetlenebbé 
tesszük környezetünket, önző magunkkal törődésünk következtében, 
amikor sorsunkon akarunk könnyíteni, lehetetlenné tesszük a jöven
dő nemzedékek számára az életet a környezetszennyezéssel. Jó tud
nunk: Isten romolhatatlan világot készített számunkra. Ez azonban 
nem tehet könnyelművé bennünket. Nem rongálhatjuk felelőtlenül a 
régit. Hiszen Isten az Alfa és az Omega, Ő a kezdet és a vég. ő 
teremtette ezt a világot is, amelyben most élünk, neki tartozunk 
ezért is számadással. De egyben vigasztalás is van ebben. Isten 
nemcsak a múltnak, de a jövendőnek is Ura. Véghez viszi tervét a 
világgal. Célját megvalósítja gyarlóságunk ellenére is.

2. Ki juthat be Istennek ebbe a tökéletes világába? “Aki győz”, 
ha1Íjuk a választ az igéből. Aki a bűn és halál felettgyőztes 
Krisztus erejében részesül. Aki vállalja Jézus életformáját, 
vagyis megtagadja magát és felveszi a keresztjét. Aki az ingyen 
kegyelemből számára felkínált igazságot elfogadja. Aki lemond a 
saját teljesítményről akkor, amikor az örök életről van szó. Az
a győztes, aki tudja, hogy az elveszített Édent csak Isten kegyel
méből lehet visszanyerni, Aki az elveszített életfája helyett az 
élet forrását, az élet vizét kínálja. Tehát összefoglalva, győz
tes az, aki Isten igazságát szomjazza és hittel fogadja el kegyel
mét. Az <5 erejével mindvégig kitart a hit és a szeretet útján .

A győztes jutalma az, hogy Isten Atyjává lesz, ő pedig Isten 
gyermekévé. Isten mindent megtett értünk Fia, Jézus Krisztus által 
mindent elkészített számunkra, a kísértések elleni harcra és győ
zelemre hív, hogy gyermekei legyünk, a gyermek pedig örököse atyja 
javainak, és miénk legyen az új világ drága öröksége.

3. Azokról is szól az ige, akik nem jutnak be Isten új vilá
gába. Ezek azok, akik felett győzött a világ, győzött a bűn, ők 
azok, akik félelmükben feladták hitüket, ők azok, akik a pillanat
nyi örömöknek élnek, a bűnös kívánságoknak rabjai, ők azok, akik 
ez Isten erejét megvetik és démoni erők szolgálatába állnak, ők 
azok, akik inkább hisznek a teremtménynek, mint a Teremtőnek, ők 
®zok, akik bálványistent formálnak maguknak, mert a pénz, az em
beri tudás, vagy éppen az ember erejében jobban bíznak, mint az 
Istenben, ők azok, akik az igazságot elferdítik, az emberi együtt
élést megrontják, ők is elnyerik örökségüket. Ez az örökség a má
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sodik halál, a kárhozat, az Istentől való elvetettség soha meg 
nem szűnő szenvedése.

Isten még ezeknek a Tőle és új világtól elszakító bűnöknek 
a felsorolásával is figyelmeztetni akar a veszedelemre, hogy meg
mentsen bennünket azoktól.

Végül a 454. énekünket ajánlom ennek az igének a tanulmányo
zásához. Ebben az énekben sok bátorítást, biztatást nyerhetünk a 
harchoz, hogy győztesként, a Krisztus erejével eljussunk mi is 
Isten romolhatatlan világába, az istengyermekség drága örökségére.

Pintér János

Dsida Jenő
Alázatos, könyörgő zsoltár

Jóságos Isten, áldottszivű kertész, 
ki minden reggel átsétálsz a kerten, 
akit csodálunk gyökereket verten 
figyelj: egy dudva zsoltárt énekel!
Jóságos Isten, áldottszivű kertész - 
Szirmaim nem szép, pompás csillagok; 
csak egy tövises, csúf növény vagyok, 
lekonyult, béna, bús, haszontalan.
Dudvának hínak. Mindenek gyűlölnek: 
megtűz a nap és kínoz a hideg, 
mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, 
s én - mégis élni, élni akarok!
Mert, látod, mégis szép a madárének 
és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, 
s a kis méhecske énnekem is zümmög 
és élni, élni, élni akarok!
Jóságos Isten, áldottszivű kertész!
Nekem nem árthat, aki örömest öl,
Csak Te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől: 
a kis dudvának legyen irgalom!
A fájón-édes élet napjai 
legyenek mind-mind kiürített kelyhek, 
s Te légy, akinek zsoltárt énekeljek, 
míg lassudan a kerten áthaladsz!
S a kis, szomorú, mihaszna dudvára 
- kérlek Istenem: - olykor rátekintsél, 
s az több lesz neki minden drága kincsnél 
Ne tépj ki Uram! Élni akarok!
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Rád iós i gehírdetés

Ap. Csel. 1,8-14.

Keresztyén Gyülekezet, kedves Testvéreim itt a templomban s a 
rádiókészülékeknél! 
1. 1. Krisztus mennybemenetelének története van itt elbeszélve, 
mégpedig minden cicoma nélküli, egyszerű szavakkal. De még ez a 
józan híradás is, amely a majdnem 2000 évvel ezelőtt élt ember 
elképzeléseinek a formájában fogalmazódott meg, elég sok nehéz
séget rejt magában, önökben is kérdések vetődnek fel, mint pl.: 
hogyan kell elképzelnem hogy Jézus a mennybe ment? Mit is jelent 
tkp. a "menny" kifejezés? Mindenekelőtt tehát megkísérlem megér
tetni textusunk néhány kifejezését.
"A menny" ebben az összefüggésben nem egy csillagokon tűli megha
tározott teret jelent. Mit jelent akkor az, amikor azt mondjuk, 
hogy Isten a mennyben van? A "menny" szó hallatán mégiscsak első
sorban a világmindenségre gondolunk, melybe az ember egyre inkább 
előrenyomul. Ott azonban nem találni Isten lakhelyét, amint azt 
egy orosz űrhajós már évekkel ezelőtt megállapította. Mindezen 
túl az a megállapítás, mely szerint "Isten a mennyben van", igen 
gyakran azt a gondolatot vonja maga után, mely szerint Isten tá
vol van, messze, távol minden földi valóságtól.
Isten azonban nem itt van, vagy ott van. A térről és időről alko
tott elképzeléseink csődöt mondtak Isten mindent átfogó valóságá
val szemben. Ostobaság lenne tőlünk, ha 2000 évvel ezelőtti elkép
zelésekhez ragaszkodnánk, ugyanakkor a jelenlegi elképzeléseink
nek is megvannak a maga korlátai. Ezért ezek éppúgy nem lehetnek 
a hit mértékadói, mint a régi elképzelések. A "menny", - ahogy e 
fogalmat ebben az összefüggésben használni lehet -, nem jelent 
egyebet, mint Isten Országát, amely közel jön hozzánk és amely 
közöttünk van. A "menny" tulajdonképpen maga az Isten, aki értem 
van; maga Krisztus, akiben Isten számomra jelen van.
Ez a Krisztus tehát az Atyához ment. Ez azt jelenti: hatalma van. 
"Hol várt Atyádnál a trónus" amint énekeltük is, azaz ahol Krisz
tus királyként uralkodik. Ez a Jézus a mi jövőnk. S ez a Jézus ad
ta övéinek a parancsot: legyetek tanúim Jeruzsálemben, sőt egészen 
a föld végső határáig. E feladat változatlanul érvényes. Nekünk 
tehát arra a kérdésre kell válaszolni, hogy a mai kor követelmé
nyeinek megfelelően miként tudunk hatékonyan Krisztus tanúiként 
cselekedni s hogy miként tudjuk ezt a bizonyságtételt szóval és 
tettel továbbadni.
Amikor a Feltámadott búcsút vett tanítványaitól, azt az ígéretet 
is adta nekik, hogy meg fogják kapni a Szentlélek ajándékát, azaz, 
hogy az Atya Lelke által velük marad. Ezt figyelembevéve a menny
bemenetel azt jelenti, hogy Krisztus uralma alatt élve megbízatá
sát felvállaljuk és véghezvisszük, azt, hogy Isten Országa eljö
vetelét hirdetjük, továbbá hogy megvalljuk: Jézus Krisztus az Úr. 
És hogy ő visszajön. Erre kell felkészülnünk.
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1. 2. Textusunk arról tudósít, hogy az elválás pillanatában a ta
nítványok mintha megbénultak volna annak ellenére, hogy a Szent
lélek ereje igértetett nekik. Úgy állnak ott égre meredt szemmel 
mintha semmi kilátásuk nem lenne a jövőre nézve. A tanítványok aj 
elmúlt eseményekhez ragaszkodó embereknek bizonyulnak. Ezt ismer
hetjük saját tapasztalatunkból is. Vannak szép pillanatok, ahol 
sokáig szeretnénk elidőzni, az élet magaslatai, ahonnan nincs kec 
vünk alászállni. De ez a magatartás vakká tesz minket az új lehe
tőségek meglátására. Rossz irányba mered tekintetünk, mert saját 
vágyainkhoz, kívánságainkhoz és terveinkhez ragaszkodunk. Aki 
azonban csalódottan saját tapasztalatainak és vágyainak engedi át 
magát, vagy ábrándozva saját vágyait és programját Isten Országa 
programjával azonosítja, elveszíti Krisztust. Krisztus nélkül ha
mis irányba tekintünk, nem vagyunk egyebek szegény keresztyének
nél. A réginél változás nélkül leakadni nem állhatatosság, hanem 
inkább akadályozása annak a folyamatnak, amelybe Krisztus be akar 
vonni minket.
A tanítványok magatartása természetesen érthető: Krisztusra kell 
tekintenünk és nem az üres égre merednünk. Ugyanis sokan hasonlóan 
vélekednek szeretteik sírja mellett állva. Az ébredés nagy ige
hirdetője, Spurgeon, erről a textusról prédikálva ezeket mondta 
gyülekezetének: "Mindegyikőtök állt már valamikor sírhant mellett 
ahol olyan valaki'nyugodott, akit nagyon szerettetek. Gyakran el 
is mentek a sírjához. Nem tudjátok elkerülni, drága nektek az a 
hely. S közben semmi bizonyítékotok nincs, hogy temetőlátogatása
itoknak valamifajta jó haszna is lenne. Lehet, hogy ez a világ 
legtermészetesebb dolga, de mégsem bölcs dolog. Az Úr nem akarja, 
hogy ezt túlzásba vigyük." Ő nem azt akarja, hogy kizárólag a 
múltba visszatekintve éljünk, vagy hogy akár a halál nyűgözzön le 
minket, hanem hogy új reménységet adhasson nekünk.
1. 3. Ezért mondják Isten követei a tanítványoknak a Jeruzsálem 
melletti Olajfák hegyén: "Galileai férfiak, miért álltok itt az
égre nézve?" Éljetek Jézussal, 6 a ti jövőtök! Megmutatja helye
teket a világban és feladatokat ad nektek. Ne az égre meredjetek, 
hanem a földről gondoskodjatok Jézus tanúiként. Az erőtök megle
het hozzá, hiszen tetteiteket nem a sivár jelennek kell meghatá
roznia, hanem Krisztus újraéljövetele jövőjének. Isten követei 
jól tudják, hogy a tanítványok erre az ígéretre vannak leginkább 
rászorulva.
Ezért mondják: “Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, 
vissza fog jönni." Krisztus jön. Nem adta föl sem a világot, sem 
az embert. Az Atyánál van és mégis mindenütt, ahol emberek a ne
vében összegyülekeznek. Ezért közöttetek is jelen van. Ezért le
het reménysége a világnak.
E világ urai mennek, a mi Urunk jön. /Gustav Heinemann/ Amit 
ugyanis e világ urairól kivétel nélkül el lehet mondani, az nem 
több annál, hogy mennek végül. A mi Urunkról pedig azt lehet mon
dani, hogy megjön végül. Elment és mégis köztünk van. Elvált tő
lünk és mégis velünk maradt. És vissza fog jönni. Befejezni a vi
lágot. Ebben bízom, korunk minden ziláltsága és ínsége közepette.
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a reménység azonban nem csupán egy messzi jövendő tétlen várá
sát jelenti, hanem a mában mozgósít. Krisztus üzenetével megrakod- 
s Lelkének erejével tanúskodhatunk róla az egész világon.
Minden egyes keresztyén ember Isten tanúja. Krisztus bizonyságte- 
vője. Mindazonáltal ebből gyülekezeteinkben gyakran csak igen ke
vés tapasztalható. Hol van a missziói erő? Túl csekély bennünk a 
szándék, hogy a hitetleneket megnyerjük Krisztusnak. Sokan szót- 
lanok maradunk, amikor a hit kérdéséről, vagy Jézusnak saját éle
tünkben való jelentőségéről esik szó. 
A misszió természetesen nem csakis szavakkal történhet. Történhet 
olyan módon is, hogy cselekszünk az ember érdekében világi környe
zetünkben. Bizony, hitelvesztetté válik életünk, ha azt nem kísé
rik a tettek bizonyságtételei. S ezek a tettek kiterjednek a leg
hétköznapibb hétköznapról egészen a munka igazságos elosztásáig, 
vagy akár a teremtettség védelméig, a környezetszennyezés kérdé
séig. Az elmúlt időszakban történt sugárszennyezettség is erre em
lékeztet valamennyiünket. Krisztus tanújának lenni egyet jelent 
azzal, hogy az Ő szándéka szerint élünk és az ő Lelke szerint cse
lekszünk.
Az ő Országa eljövetele természetesen nem tőlünk függ. Műve nem 
tanúi sikerén, vagy kudarcán áll, vagy bukik. Országának megvaló
sulása messze meghaladja a mi cselekvésünket és a mi céljainkat. 
Éppen ez döbbent rá saját határainkra. Ugyanakkor bátorságot is 
ad. Mert ezáltal elfogadhatjuk úgy a jelent, hogy közben nyitottak 
maradiunk a jövő számára is. Hiszen ma is és holnap is miénk a 
Lélek ígérete és Krisztus jelenléte. Ez az, ami bizalommal és bá
torsággal tölthet el minket világunk jövőjét illetően. Mindaz, 
amit fenyegető veszedelemnek tapasztalunk, nem az utolsó szó a 
történelemben.
2. 1. A tanítványok az Olajfák hegyén mindezt megértették. Vissza
tértek Jeruzsálembe hétköznapi feladataikhoz. Visszatértek, de 
nem ugyanúgy. Megváltoztak. Mindaz, aki Jézushoz tartozik, megvál- 
tozottan tér vissza feladataihoz. Krisztus arra bátorítja az em
bert, hogy megtalálja a hétköznapokba vezető utat; megtanítja nem 
fölfelé, vagy hátrafelé, hanem előrefelé tekinteni. Ezzel Krisztus 
kijelöli feladataink helyét. S ez nem a messzi egekben, hanem itt 
közel, a földön van - "egy szombatnapi járóföldre". Ez az az út
szakasz, amennyit a zsidóknak ünnepnap menni volt szabad, körülbe
lül egy kilométer. Teendőink tehát olyan közel vannak, hogy szinte 
beléjükbotiunk. Itt, ezek között a körülmények között kell élnünk 
bitünket. A világ Urába és reménységébe vetett hitünket. Krisztus 
nem hagy minket elmenekülni e világból.
2• 2. igen figyelemreméltó felfigyelni arra, hogy a tanítványok 
textusunk szerint hová mennek először és mit tesznek először. Le
kennek a hegyről, de nem egyszerűen a nagyvilágba, hanem legelő
ször saját szolgálati helyükre, saját életközösségük közé. Nem 
bújnak csigaházba, de igénylik azok közösségét, akik a megszokott 
helyen imádságra és beszélgetésre összegyűlni szoktak.

 Ez az első gyülekezet nagyon kicsi. Névről ismeri egymást minden-



ik. Valódi közösségben vannak. Ma is szükségünk van olyan közös
ségre, melyben feladatunkra eszmélhetünk és bátorításra lelhetünk. 
Talán arra van szükség, hogy a mai nagy gyülekezeteken belül több 
olyan áttekinthető kisebb csoport és kör legyen, ahol az emberek 
egymást ismerik.
Az első gyülelekezethez az apostolok mellett hozzátartoztak azok 
az asszonyok is, akik a Jézushoz való hűségükkel példaképek let
tek és a feltámadás fontos tanúi. Ott van aztán Jézus családja, 
akik egy darabig ugyan nem értették meg őt, de a feltámadás után 
nyilvánosan is a gyülekezethez csatlakoztak. Mindenkinek szüksége 
volt a másikra: a hirtelenharagú és határozott Péternek a józanabb 
Jánosra és fordítva, - és valószínűleg mindkettejüknek Jézus édes
anyjára, Máriára. A különféle vérmérsékletek és gondolkodásmódok 
együtt vannak. De különbözőségük nem elválasztja őket, hanem csak 
gazdagítja a közösséget. A textusunkban előforduló nevek listája 
nem valamifajta korakeresztyén szentek-névjegyzéke, hanem egysze
rűen azok neve, akiket Krisztus elküldött a világba. Ez a lista 
bővíthető. A ti nevetek, meg az enyém is ezen a listán szereplő 
kellene hogy legyen.
2. 3. Igehirdetési alapigénk utolsó mondata szerint: "Ezek vala
mennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az 
imádkozásban." Mielőtt nekilátnának feladataiknak imádsággal ké
szülnek fel a szolgálatra. Az imádság nem más, mint a szolgálatra 
való koncentrálás és megerősödés. Némelyek kérdezhetik: ez lenne 
hát a nagy feladatokra adott helyes válasz? Csupáncsak az imádság? 
Mi az, hogy "csupáncsak"? Az imádság a legszükségesebb és legelső 
válasz Isten Igéjére. Hiszen ebből az Igéből, ebből a hitbál s eb- 
ből a talán eldadogott imádságból nő ki a teendő. Az imádság, a 
Bibliáról való beszélgetés, a hit és a gyakorlati tett szorosan 
összetartoznak.
Ha mindebben - minden különbözőségünk ellenére - egyetértünk, ak-. 
kor az istentisztelet és az imádság életünk erőforrása lehet. Kö
zösségünk akkor ugyan nem hangulatos harmónia, ellenben jelen van 
benne Isten Lelkének minden egyes embert elkötelező és tettre buz
dító felhatalmazása.
Isten Lelkének ezt az ajándékát mi is újra meg újra várhatjuk 
és imádkozhatunk azért, hogy Isten ajándékozza nekünk Szentlelkét, 
hogy mi ne fölfelé, vagy hamis irányba nézzünk meredten, hanem új 
reménységgel a hétköznapok sűrűjébe menjünk és ott tegyünk bizony
ságot hitünkről. Ezért imádkozzunk ma is. Ámen.

Ford.: Bízik László
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