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T A N U L M Á N Y O K

Szórvány és hitvallás

Arra kértek, hogy a fenti témával a "Martin Luther 
Bund" szemszögéből foglalkozzam. Nem kezdhetem másként, mint
hogy hálámat juttatom kifejezésre azért, hogy most közösen ve
szünk elő egy olyan témát, amely éles ellentétet váltott ki 
atyáink körében munkájuk kezdetén. A vita kifejezetten egyházi 
és teológiai indoklással pattant ki és mindent elborítva csak
nem lehetetlenné tette az eszmecserét. 130 éves közös munkánk 
kísérő zenéjévé vált; akadályozta a tevékeny összefogást, noha 
erre volt lehetőség és szükség is lett volna rá. Lekötötte a- 
zokat, az erőket amelyek más területen gyümölcsözhettek volna. 
Mindezt el kell mondani sajnos a "Gotteskasten-Bewegung" és a 
belőle kibontakozó "Martin Luther Bund" történetével kapcso
latban. A vitát nem lehetett elkerülni. Tulajdonképpen a né
metországi protestantizmuson belül jelentkező ellentéteknek 
múlt században keletkező, de még a hatvanas években is kimu
tatható változata volt. A frontok azonban ezen a területen is 
megváltoztak időközben és egyetértés jött létre.

Az ökumenében és a német protestantizmus keretében 
észre vettük és részben megtapasztaltuk az újszerűen értelme
zett egyházi közösség növekedését, noha felismeréseinket még 
alig realizáltuk, pedig befolyásolja szórványgondozó központ
jaink együttműködését, azok egyházon belüli helyének és fela
datának meghatározását és azt is, hogy miként vélekedünk mos
tani témánkról. E befolyás jellegének leírásánál, más terüle
tekhez képest, egyelőre sokkal jobban függünk tapasztalataink
tól. Tekintsük ezért további feladatunknak. Mindezzel kapcso
latban jó mércéül szolgálnak az Evangelische Kirchenlexikon 
most megjelent 2 . kiadásának közleményei amikor a "szórvány 
és hitvallás" téma tárgyalásának jelenlegi helyzetét igyeke
zünk felmérni, mert ezek egyben indokolják azt is, miért szük
séges az új fejlemények tüzetes meghatározásával foglalkoznunk. 
A "hitvallások, hitvallási iratok" címet viselő hasábban ezzel 
a mondattal találkozunk: "Nemcsak arra kell törekednünk, hogy 
a hitvallási iratokat a Biblia mérlegére tegyük, hanem azt is 
meg kell vizsgálnunk, hogy azok ténylegesen milyen szerepet 
töltenek be a teológiában és az egyház életében" /Gerhad Mül- 
ler/. A "diaspora" témájával foglalkozó cikk miközben számba- 
veszi a diaspora fogalmában az utóbbi évtizedek során bekövet
kezett változásokat /és szembeszáll Werner Krusche azóta már 
klasszikussá vált zsinati előadásának megállapításaival/ - a 
"hitvallás és egyházi közösség" témája kapcsán megreked az 
1948-as status guo leírásánál /amely sok tekintetben azonos 
az 1986. évivel!!/: "A szórványok segélyezésénél sajátos sze
repet játszik a hitvallás /Zinzendorf és A. H. Francke óta".
- "A szórványokat gondozó központok a támogatott egyház hit
vallási jellegét különféleképpen értékelik. Miközben a "Martin 
Luther Bund" csak evangélikus gyülekezeteket támogat, a "Gus- 
tav Adolf Wark" - noha figyelembe veszi a hitvallásosságot 
is - a tágabb értelemben vett protestánsokat segíti." Végül 
még egy idézet, amely különösképpen figyelmeztet a hitvallás



szerepére: \"Kis csoportok rendszeriek szórvány-ünnepségeket,  
hogy így védekezzenek mindennemű beolvasztás ellen" /H. J. Ho 
ekendijk/. Pontosan meg kell tehát fogalmaznunk továbbra is, 
hogy miként hatott a szórvány fogalmának értelmezésére és a 
szórványok segélyezésére a német protestantizmuson belüli új 
egyházi helyzet /ha egyáltalán van ilyen/ és miként hatott az 
egyházi közösség új értelmezésével és egységre törekvésével 
az ökumenikus mozgalom. Miként befolyásolta a szórvány fogal
mának értelmezését az a tény, hogy a felekezetközi kétoldalú  
tárgyalások és a teológiai párbeszédek olykor jelentősen előre 
haladtak? És, hogy egy olyan kérdést tegyek fel, amely - attól 
tartok - tárgyalásunk befejeztével is kérdés marad: ha valóban 
ilyen a helyzet, nem kellene-e a "Martin Luther Bund"-nak -  
Leuenberg után és az EKD /Evangelische Kirche in Deutschland/ 
egyházzá válásának folyamata következtében átlépnie határait,  
hogy eljusson valamennyi protestáns partneréhez, és nem kellene 
ugyanezt megtennie a "Gustav Adolf Weerk"-nek is, hogy eljut
hasson mindazokhoz, akikkel az Egyházak Világtanácsa keretében 
kapcsolatba került?

II.
Hagyjuk el most a mi egyházilag sajátosan meghatá

rozott szórványokat segélyező intézményünk területét, hogy egy 
másodszori nekifutással megbizonyosodjunk témánk aktualitásá
ról. Vessük tekintetünket most magára a szórványra. Mindenki 
tudja aki ismeri a holland protestáns testvérek és egyházaik 
történetét, hogy a hollaniai evangélikusok - figyelemre méltó 
kezdeményezéssel - az utóbbi években tartott zsinatukon elha
tározták: kéréssel fordulnak az ország mindkét református egy
házához, hogy fogadják be az evangélikusokat is a hetvenes é- 
vekben meginduló egységtörekvésükbe, a "Samen op Weg"-be s le
hessenek útitársak az egység több szakaszra tagolt és több év
tizedre tervezett útján. Az igehirdetés szolgálatát - így szól 
a nyilatkozat - a Hollandiában adott körülmények között képte
lenek másképpen mint az összefogás útján ellátni. Hivatkoznak 
ezért a szórványban élő gyülekezeti tagok évek óta közösen 
végzett pásztorolásának gyakorlatára és általában arra az ösz- 
szefogásra amely nemcsak a szószéken, hanem az oltár mellett 
is elősegítette Hollandiában evangélikusok és reformátusok kö
zött egymás kölcsönös helyettesítését már századok óta. Ugyan
ez történt Franciaországban is, amikor jóval a Leuenbergi Kon
kordátum előtt mindezt irigylésre méltó módon hivatalos egyhá
zi megállapodással is szabályozták. Itt azonban mindjárt meg 
kell említeni Albert Greinernek a franciaországi viszonyokról 
szóló írását /a MLB 1973-as évkönyve, 114. o./. Eszerint az 
interkommuniót már a reformáció óta szinte zökkenő nélkül és 
zavartalanul gyakorolták az evangélikusok és a reformátusok.
A mai általánosan elterjedt nézettel ellentétben azonban éppen 
ez hatott kedvezőtlenül a szervezeti egység kialakítására.

A franciaországi és a holland testvéregyházaknak 
ezt a példaképpen említett külső és belső egymáshoz közeledé
sét az ökumenikus törekvésektől eltekintve jelentős mértékben 
segítette elő a két ország mindjobban kibontakozó szekulari- 
zálódása és ezt kővetően minden intézményes egyháziasság szét-



morzsolódása, amit elsősorban és tartósan a kislélekszámú egy
házak és gyülekezetek sínylették meg. Ezért használta Sam 
Dahlgren, a LVSZ európai titkára, a holland zsinati határozat
hoz fűzött koroméntárában a "kényszer-ökumené" formulát /jobb 
lett volna ehelyett "szükség-ökumenéről" szólnia/. Néhány szám
adatot is megemlített mindjárt: az utóbbi két év folyamán közel 
2 .0 0 0 hívét vesztette el a holland evangélikus egyház, tagjai
nak mintegy 7 százalékát.

A zsinattól távol állt az önfeladás gondolata. Jel
lemző például, hogy amikor előzetesen megkérdezték a gyülekeze
teket, határozottan egyházuk önállósága megtartása mellett nyi
latkoztak. Ezt olvashatjuk határozatukban: a zsinat azzal az 
eltökélt szándékkal kezdeményezi bekapcsolódását az egyesülési 
folyamatban, hogy “ezzel nem ködösíti el a hollaniai luthera- 
nizmus sajátos vonásait". Amikor a zsinat elnöke kimondta a 
határozatot, azt "nagy szükségben" hozott döntésnek minősítet
te. Dahlgren mindebből a következő megállapításra jutott: "Ért
hető, hogy a zsugorodó holland evangélikus egyház csak fokozó
dó gazdasági nehézségek között haladhatna az önállóság útján. 
Viszont az egyházak között egymás felé megnyílt kapuk megköny- 
nyítik a hitvallásbeli különbségek ill. sajátosságok figyelmen 
kívül hagyását és áthidalását. Fontosabbnak tartják az egyházi 
jelenlétet a hollandiai társadalomban a hitvallási jelenlétnél. 
Felvetődik a kérdés, nem vetíti esetleg előre Hollandia példája 
a szekularizálódó Európa egyházainak jövőjét? Más kérdés, hogy 
"az inkább kényszer mint Önkéntesség alapján létesülő ökumené" 
kibontakozása megfelel-e az ökuménikus atyák egykori elképze
lésének."

Úgy tűnik, máris levonhatjuk a végső következte
tést a szórványok kiéleződő helyzetéből: az előadásunk témája 
által jelzett két valóság valamiféle kapcsolatban áll egymás
sal. Ahol a szórványok veszélybe kerülnek - akármint véleke
dünk - a hitvallás érvényessége is vitatottá válik. Ehhez a 
Hollandián kívüli protestáns szórványok is beszédes példákkal 
szolgálnak, noha lélekszámúk apadását más okok indokolják.
Csak egy esetet említsünk: Oroszországban a református gyüle
kezetek arra kényszerültek, hogy az evangélikus egyház oltal
ma alá húzódjanak az 1928-ban tartott utolsó evangélikus egye
temes gyűlés alkalmával, mivel már előzőleg is jogi kapcsolat
ban álltak az evangélikusok konzisztóriumával.

A szórványok kiélesedő helyzete - egy másik, szin
tén lehetséges és elképzelhető végkövetkeztetés szerint - is
mét azt bizonyítja, hogy témánk két pólusa, a szórvány és a 
hitvallás, milyen szoros kapcsolatot tart. Most a másik pólus
ból indulunk ki. Kitűnik, hogy minél szorultabb helyzetbe 
kényszeríti a szórványsors a gyülekezetét, annál intenzívebben 
kezdi érdekelni a maga sajátos profilja. A sajátos profil kia
lakításának szándéka egymástól eltérő arculatok létrejöttét 
idézheti elő. Saját egyházi környezetünkben az egzotikus kí
sérletek egész panoptikumát állíthatjuk Össze mindnyájan. Mind- 
ahányukat az a szándék sarkalja, hogy a különböző világnézetek 
és életlehetőségek keretében keresztyén gyülekezetnek bizonyul
hassanak. Ez a szándék - anélkül, hogy most megvalósulását ér
tékelnök - hitvallásos profil kialakulását is eredményezheti. 
Minél nagyobb ráfordítást igényel a gyülekezet életben maradása,



minél nagyobb mértékben terheli az épületfenntartás és a lel
készalkalmazás költsége az egyes hívőt, minél hosszab utat 
kell megtennie annak aki részt akar venni a gyülekezet isten- 
tiszteletén, vagy konfirmáltatni szeretné gyermekét, minél ko
molyabb az elkötelezettség kívánalma a gyülekezeti tisztségek 
betöltésénél, annál sürgetőbbé válik a belső mozgató erők utá
ni érdeklődés, annál mélyrehatóbb a saját keresztyén identitá
sunk kutatása. Idézzük ismét Albert Greiner megállapításait a 
párizsi gyülekezetről /a MLB 1973-as évkönyve, 108. o./: "A 
tapasztalat azt mutatja, hogy az olyan kisebbségek, mint ami
lyen a mi egyházunk is, a világ változásai közepett eredendően 
konzervatív jellegük következtében sokáig tudják megőrizni ép
ségüket; amikor azonban rájuk szakad a próba, másoknál jobban 
érzik a vihar erejét, mert kevésbé rugalmasak. Csak akkor tud
nak életben maradni, ha a hagyományokhoz és a megszokásokhoz 
ragaszkodó hűségükből teremtő agresszivitást csiholnak ki." - 
Greiner utódja, René Blanc püspök az ún. "expanzió" programját 
fogalmazta meg a párizsi egyház számára, - s ezt érdemes meg
figyelni - éppen a szembetűnő számbeli csökkenés idején, amikor 
a tízmillióból csak húszezer, vagy annak is csak a fele maradt 
meg, mert ilyen helyzetben minden egyes lélek számít. Az "ex
panzión" nem értett természetesen régi gyülekezeti tagok meg
keresése, vagy újak megnyerése érdekében kifejtett valamiféle 
propagandisztikus, népmissziói aktivitást, csupán arra a tény
re gondolt, hogy a keresztyén hit eredete következtében csak 
támadó, tehát missziói jellegű lehet, mivel jól tudja milyen 
alapon áll, ismeri a Szentírást és ismeri az egyházat, amely 
életének otthona és amely táplálja. A "Lutherischer Dienst" 
1986-os első száma egy Párizsba küldött ösztöndíjas beszámoló
jából közli a következő tapasztalatokat: "Leendő női lelkész
ként különös érdeklődéssel látogattam a szomszédos evangélikus 
gyülekezet rendezvényeit. Főleg az ifjúsági munka ragadta meg 
figyelmemet. Első pillanatra sok mindent konzervatívabbnak ta
láltam, mint ahogyan nálunk van. A hittanórákon énekeket és 
bibliai szövegeket tanultak meg kívülről. A 20-35 év közötti 
felnőtt ifjúság körében elmélyülten és odaadással dolgoztak 
fel biblikus témákat. Az aktuális kérdéseket, mint pl. a gén
technikát, az egyház közéleti állásfoglalásainak elvi kérdé
seit bibliai helyek elemzésével beszélték meg." /LD 1986/1 16. 
o./ Alig mondhatunk jobb példát ennél a protestáns szórványok 
életéből, mert ez benyomástkeltően mutatja be, hogy a kisebb
ségi egyházak gyengébbé, vagy kisebbé válása nem vezet szük
ségszerűen rezignációhoz és elkeseredéshez, sőt éppen ilyen 
körülmények között hatékonnyá válhat Jézus Krisztus nevében a 
fantáziát megmozgató feladat, a visszásságokkal szembeszálló 
vidám dacolás, a hitvallás megerősödése, a missziói bizonyság- 
tétel.

III.

Most álljunk meg egy pillanatra és rögzítsük gon
dolatmenetünk útján eddig megtett lépéseinket. Amikor a szór
vány külsőleg kicsinnyé válik, lélekszáma csökken, az mindig 
hat hitvallásosságára is. A hatás ellentmondásos lehet; jelent
heti a hitvallásosság gyengülését is és erősödését is. A szór



ványt eddig társadalmi adottságnak, számszerinti kisebbségnek 
tekintettük. A hitvallásról viszont kettős értelemben szóltunk 
amikor ezt a fogalmat olykor a felekezet, máskor a martyria, a 
keresztyén bizonyságtétel megjelölésére használtuk s kettőjük 
összefüggését vizsgáltuk. Nem titkoljuk, hogy megállapításaink 
olykor az összefüggések bozótjába vezettek. Láttuk, hogy Hol
landiában nem csupán a szekularizmus szorításának hatására ér
vényesült a hitvallás "módosult értelmezése". Párizsban sok 
más is következett a szórványhelyzetből, nem csupán az emlí
tett vidáman dacoló expanzió. Ezen kívül egy teljes ülés kere
tében foglalkoztunk a szinte megszámlálhatatlan sokaságú "nem- 
teológiai tényezők" áttekintésével, mert ezek szerepét nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a szórvány és hitvallás kettős va
lóságának tárgyalásakor. Az összefüggéseket éppen csak érinr- 
tettük, hogy azután újabb nekifutással ne csupán egyházrajzi 
szempontból, hanem teológiailag is vonatkoztassuk egymásra.

Nos, amint ismeretes, Werner Krusche már említett 
előadása óta vita támadt közöttünk a szórvány fogalmáról. A 
szórványsors megtapasztalása minden egyes keresztyént és az 
egész egyházat alapvetően meghatározó tapasztalat. Hagyományo
san a felekezeti szórványsors formájában ismerjük, de ismerjük 
a szekuláris szórványsorsot is, amikor az egyház érzékelni 
kezdi, hogy a szekuláris erők következtében elveszti a társa
dalomban eddig magától értetődőnek tartott előjogait és világ
nézeti szórványként szembesül mint egyedüli érvénnyel és te
kintéllyel rendelkező világnézettel, a marxizmussal és a leni- 
nizmussal.

Mind ezzel szemben mások, többnyire gyakorlatias 
meggondolásból, azért hogy a fogalmak összekavarodását elke
rüljék, - és úgy gondolom - azért is, hogy az általuk segélye
zettek világosan, bibliai megvilágításban lássák helyzetüket, 
a szórvány fogalmának "klasszikus" meghatározásához kívánnak 
visszatérni, amely szerint a felekezeti kisebbséget más vallá
sé, többségi felekezet körében élő egyháznak kell tekinteni. 
Ezt kérdezik: "Klasszikus" szórvány-munkásokként hová kell el
jutnunk? Hogyan kellene másképpen leírnunk a ránkbízott szór
vány-gyülekezetek bibliailag is indokolható létjogosultságát? 
Vagy nem éppen a fogalom értelmezésében bekövetkezett változás 
idézte elő, hogy azok erősödtek meg felfogásukban, akik sze
rint "az ökumené korában már nem beszélhetünk felekezeti /hit
vallásos/ szórványról és olyan egyházi intézményekre sincs 
szükség, amelyek a szórvány-támogató és gondozó munkájukat 
egynázilag és bibliailag is indokolható szolgálatnak tekintik? 
A fogalom értelmezésének megváltozása vajon nem magának az 
ügynek szemünk előli eltűnését eredményezi?

Feltehetően nem ilyen éles a nézetek eltérése. Az 
egyes keresztyén szempontjából nézve másodrendű kérdés, hogy 
hite következtében kinek van kiszolgáltatva. Szórványsorsát 
elsősorban és minden tekintetben az határozza meg, hogy a szá
mára biztonságot és otthont jelentő gyülekezettől távol él, 
hogy földrajzi, politikai, társadalmi, felekezeti okok elvág
ják attól a helytől, ahol Isten igéje és a szentségek táplál
ják és erősítik, ahol Őt Krisztus testének tagjaként az egyház 
közösségébe fogadják.



A szórvány fogalma mindenképpen és elsősorban ekk- 
léziológiai fogalom és összefügg az egyház egységének tényével 
Szétszórt állapotba, szórvány helyzetbe csak olyasmi juthat, 
ami már előzetesen egységet képzett, vagy ami - legalább elvi- 
lég - egy jövőben létesülő egységtől függ. A szórvány fogalma, 
az ekkléziológia minden más kérdésével együtt eszkatológikus 
jellegű. Még a legkisebb szórvány-gyülekezetre is érvényes 
mindaz, ami az egész egyházra vonatkozóan érvényes, mert a 
Szentlélek e világban végzett munkájának gyümölcse; a legki
sebb házi gyülekezet is annak köszönheti méltóságát, hogy az 
Isten színe előtt állók nagy seregének része ő is.

Minél mélyebben ágyazzuk a szórvány fogalmát az 
ekkléziológiába, annál bátrabban tarthatjuk szemmel és vehet-  
jük komolyan a különféle jelenségeket. Ilyen szemlélet mellett 
nem befolyásolhat többe, hogy milyen mértékben fejlődött ki a 
gyülekezet "szórvány-tudata". Egyforma figyelemmel tudjuk 
szemmeltartani a szórvány-helyzet minden egyes mozzanatát.

IV.
Mindezt csak mellékesen jegyeztük meg. Témánk 

szemponjtából hangsúlyoznunk kell, hogy amennyiben tovább sze
retnénk jutni, a szórvány és hitvallás témáját az egyház és 
hitvallás átfogóbb témájának összefüggésébe kell állítanunk. 
Főleg akkor, amikor a hitvallással ilyen átfogó értelemben 
foglalkozunk, kitűnik, hogy milyen szorosan tartozik össze ez 
a két fogalom. Lehetetlen elképzelni az istentiszteletre Ösz- 
szesereglett gyülekezet hitének nyilvános megvallása nélkül,  
mint ahogyan az is elképzelhetetlen, hogy egy ember, miután 
Krisztussal találkozott, miután őt Krisztus megragadta, ne 
forduljon másokhoz ezzel a bizonyságtétellel: "Jöjjetek és 
lássátok, megtaláltuk a Messiástí"

Eszmélkedésünk során el kell szánnunk magunkat a 
kritikus lépésre. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a  

hit megvallásával már a Bibliában is megfigyelhető módon együtt 
jár a dogmaképződés, az elfogadást igénylő tanítások megfogal
mazása. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy miként 
a tanítások elfogadtatása különbségtétellel jár együtt, ugyan
úgy a hitvallás sem csupán az egység megerősítését szolgálja, 
hanem egyházszakadást is idézhet elő. Mindezt fájdalmasan ta
pasztalták már református Őseink is, noha ellenfeleiket szün-  
telen arról akarták meggyőzni, hogy az egy, szent, egyetemes 
egyház folytonosságát minden kétséget kizáró ténynek vallják 
és egységét meg akarják őrizni. Nekünk is el kell viselnünk 
a fájdalmas tapasztalatot, hogy egymástól különvált egyházak
ban kell megélnünk az egy Krisztus-testhez való tartozásunkat 
és mindaddig ki kell bírnunk, amíg úgy látjuk, hogy hitvallási 
örökségünket a Szentírás bizonyságtétele hitelesíti. Mindez 
kétszeres fájdalmat jelenthet a szórványokban. Szüntelen mér-  
legre kell tennünk hitvallásosságunkat és meg kell vizsgálnunk 
vajon hitünk megvallása az egyház által felismert és a biblia- 
ilag megalapozott hitvallás iránti hűségben gyökerezik-e, vagy 
meghalni nem akaró óemberünk magakellető vágyának terméke.

Már magának az Ágostai Hitvallásnak az egyházzal



foglalkozó VII. cikke is mértékkel szolgál az egyház és szór
ványainak hitvallásossága tekintetében. Az Ág. Hitv. "satis 
est"-je az egyház létét és egységét az igehirdetésben tisztán 
megszólaló evangéliumhoz és a helyesen kiszolgáltatott szent
ségekhez köti. Alapot vet a hitvallás számára s egyben határa
it is megmutatja. Nem lehet az egyház életének alapja pl. a 
tradíció, az egyházalkotmány, vagy a struktúra, hanem csupán 
csak a gyülekezetében kétféleképpen is jelenlevő Úr.

Az utóbbi években kezdtük felismerni, hogy mennyi
re az Ökumenére hangolt az evangélikus egyház és az evangéli
kus szórvány. Szó sincs önmagunk feladásáról. Inkább az önma
gunkhoz való hűséget jelenti ez az ökuménikus nyitottság. Sok
szor említjük, most én is hivatkozom rá: tág tér nyílt szá
munkra a tanuláshoz, s úgy vélem egynéhány tapasztalatra már 
szert is tettünk. Hogy jobban értsük miről van szó, rátérek a 
"szórvány és az Ökumené" témájára. Nyomon kellene kísérnem az 
Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség keretében 
kibontakozó teológiai munkát, - mindenek előtt a bilaterális 
párbeszédet és ezzel kapcsolatban a lutheranizmus szerepét. A 
"megbékélt különbözőségek" egységével foglalkozó formula te
herbírónak bizonyult. Alkalmas arra, hogy a szórványok helyze
tével kapcsolatban ismét felvessük a saját identitásunk kérdé
sét, vagyis a hitvallásosság kérdését, s ezzel együtt azt is, 
hogy milyen legyen azokhoz való viszonyunk akik túlnyomó több
séget alkotnak és milyen legyen a többi szórvány-kérész tyének- 
hez való viszonyunk, amikor velük együtt élünk szórvány hely
zetben.

Meg kell még említenünk, hogy a "megbékélt külön
bözőségek" formulája arra is elsegítheti a szórvány-egyházat, 
hogy képes legyen vállani a maga sajátosságát, amennyiben en
nek vállalásával hűséget tanúsíthat az Úr és az Ő más táborok
hoz tartozó tanítványai iránt. Ha így értjük a hitvallásossá
got, nem áll az egység útjába, csupán akkor fogja azt akadá
lyozni, de akkor joggal, ha az Ágostai Hitvallás VII. cikkében 
említett két alapvető pólus forog veszélben, vagyis amikor a- 
lapjában hiányzik az egység.

V.
Több modell szolgálja a szórványokban ezt a tuda

tosan nyitott hitvallásosságot. Egy ilyen modellt ismertet 
Eduard Retz, amikor felvázolja, hogy milyen szerepet tölt be 
az evangélikus egyház Nagybritániában azzal, hogy közreműkö
dik az egyházak angliai tanácsában. Példát mutat arra is, hogy 
milyen munkalehetőségek nyílnak olyan esetben, amikor a több
ségi és a kisebbségi egyházak képviseletének számbeli eltéré
sét figyelembe kell venni. Igen jellemző, hogy az ökuménikus 
nyitottság készsége éppen azoknál fejlődött ki legkevésbé akik 
Angliában kívülről /a német protestantizmus térségből/ befo
lyásolt, ún. "külföldiek szórványaként" élnek és teológiai 
szempontokból jó feltételekkel rendelkeznek.

De tekintsünk el ettől az egy példától - hiszen 
alig találkozunk hasonlóval az evangélikus szórványokban - és 
befejezésül még egyszer foglalkozzunk szórványgondozó közpon-



tünk ügyével. Mi készek vagyunk arra, hogy segítsünk másoknak 
is helytállaniuk a maguk helyén, a maguk sajátos elkötelezett
ségében és sajátos feladataik között, de ugyanakkor komolyan 
vesszük saját közösségünket. Az Ágostai Hitvallás VII. cikke a 
szórványgondozó központokra is vonatkozik, amikor meghatározza 
mindenkori helyüket az egyházban. A különbözőségeket nem hagy
juk figyelmen kívül, foglalkoztatnak az eltérések. Elsősorban 
mégis az érdekel ami közös, és az, hogy miként tesz ez bennün
ket képessé a szórványban élő más testvérekkel a Jézus Krisz
tus egyházában való közösség gyakorlására, úgy gondolom, két
séget kell támasztanunk azok iránt, akik - olykor észrevehető
en - az egyformaságba való feloldódás jelszavát hangoztatják.
A hivallásosság nem negatív fogalom, hiszen olyan ügyet képvi
sel, amely meggazdagítja és hitelessé teszi a keresztyén bi
zonyságtételt éppen a szórványokban.

Peter Schellenberg

Ford.: Benczur László



1. A korai keresztyénség és korunk 
h z a kérdésünk, hogy miként alakult ki a keresz

tyén gyülekezet az őskeresztyénség korában, az első század vé
géig. Érdekel, hogy miként értelmezte önmagát az Újszövetség 
iratainak keletkezése idején s mit tartott feladatának. Mit 
szeretne tudni a korai keresztyénség viszonyai felől a mai 
gyülekezeti munkás és a mai egyszerű gyülekezeti tag? A törté
nelmi körülmények lényegesen megváltoztak 2000 év múltán a mai 
körülményekhez képest. Ma nem szabhatnak mértéket számunkra.
Az újszövetség mégis a keresztyénség ősi okmánya és hitünk 
legfőbb forrása. Bár nem vegytiszta formában, ma is utat jelöl. 
Azt kell az Újszövetségben felkutatnunk és mai körülményeinkre 
alkalmaznunk, ami a keresztyéneket minden időben elkötelezi. A 
mai gyülekezeti élet számára példával szolgálnak az első idők 
gyülekezetei: olykor biztató,olykor figyelmeztető, olykor 
szinte riasztó példával. Normává nem magukról, hanem az őket 
is éltető evangélium üzenete következtében váltak. Életük csak 
annyiban norma, amennyiben hűségesen ragaszkodtak ehhez az ü- 
zenethez.

A korai keresztyénség gyülekezeteinek tagjai szór
vány-helyzetben és gyakori üldöztetés közt éltek. Az ilyen kö
rülményeket tükröző bibliai szövegek nagyon közvetlenül tudnak 
szólni olyan mai keresztyén gyülekezetekhez, amelyek maguk is 
szórványban, kisebbségben élnek, és azokhoz, akiket hozzájuk 
hasonlóan az elnyomás korlátái szorongatnak. Hogy állunk e te
kintetben Nyugat-Európában, közelebbről a Német Szövetségi 
Köztársaságban? üldöztetésben nincs részünk. A nagy egyházak 
még mindig részesülnek bizonyos kiváltságokban, különös vi
szony fűzi őket az államhoz. Szórvány-helyzetről azért nem be
szélhetünk, mert a lakosságnak még mindig 9/10-ed része meg 
van keresztelve és valamelyik keresztyén egyház tagja. De éppen 
itt jelentkezik már a probléma. "Népegyházi helyzetben" élünk, 
beleszületünk valamelyik nagy egyházba. Elkönyvelik, hogy egy
háztagok vagyunk, anélkül, hogy azt igényelnénk. /V.ö. "Was 
wird aus dér Kirche? - Güterslon 1984. 15. o./ A protestáns 
egyházak tagjainak csak töredéke, mintegy 14 %-a gyakorló ke
resztyén, tehát istentiszteletre jár és résztvesz a gyüleke
zeti életben. Legalább egyharmaduk teljesen távoltartja magát 
az egyházi élettől. Az egyháziasság, az egyházhoz kötődés lép
csőzetes. A korai keresztyénség gyülekezeteinél viszont azt 
látjuk, hogy aki a gyülekezet tagja volt, aktívan vett részt 
annak életében. Kezdetben személyes döntés kérdése volt a ke
resztyénség, nem csupán hagyomány, családi szokás következmé
nye. A népegyházi helyzettől eltérően élő egyházak, a "szabad- 
egyházak", az "önkéntességen alapuló egyházak", a "közösségi 
egyházak" helyzete közelebb áll a korai keresztyénség gyüleke
zeteinek körülményeihez mint mi, akik a népegyházhoz tartozunk. 
Ne következtessük azonban mindebből, hogy romboljuk le a nép
egyházat a szabad-egyház és az önkéntességen alapuló egyház 
jelszavával. Sajnos, ez közreműködésünk nélkül is bekövetkez-
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het. Inkább az a feladatunk, hogy a népegyház-adta lehetősé
gekkel élve minél több emberrel ismertettesük meg az evangé
lium jó hírét és vigyük közelükbe Isten irgalmas és igényes 
szeretetét.

A szórványhelyzet nálunk nem külsőleges, inkább 
belsőleg adott. Az, egyházhoz fűző kötelékek meglazultak. Ré
gebben is csak állami és társadalmi nyomás létesítette és 
tartotta fenn sok esetben az egyházhoz tartozást. Csak helye
selni lehet, hogy ma mindenki szabadon és egyénileg dönthet. 
De máris jelentkeznek a bajok: a család mind kevesebbet képes 
továbbadni a keresztyén javakból. Az emberek többsége nem ér
zi magát otthon a gyülekezetben. Különösen a nagyvárosok ano
nim légkörében mindjobban terjed a szekularizmus, a teljes 
elvilágiasodás, a transzcendens iránti érzéktelenség. Vallási 
vákuum keletkezik s ide beszivárog a keresztyénségen kívüli 
vallásos jelenségek sokfélesége. "Az emberek fokozódó érdek
lődése a szekták iránt a hivatalos egyház csődjére utal" - 
jegyzi meg olykor a sajtó. Kutatni kell "miként válhatna az 
egyházközség ismét a találkozás és a közösség helyévé, ahol 
az emberek testvérileg fordulnak egymás felé és osztoznak 
egymás gondjaiban.” /KNA-ökumenische Inforraazion 28/29-1985. 
8 . o./

2. A hívő és a közösség
Vajon az egyház és a gyülekezet lényeges, szüksé

ges, mellőzhetetlen-e a keresztyén élet szempontjából? Gróf 
Zinzendorf Miklós mondta: "A keresztyénséget nem tudom közös
ség nélkül elképzelni.”. Az újszövetség is ebből indul ki. 
Amikor Jézus tanítványait elhívta, egy új emberi közösség fe
lé irányította lépteiket. Tanítványi kör létesült Jézus körül 
Nem csupán egy-egy tanítvány feladatává tette Isten elközelgő 
országának meghirdetését, hanem valamennyiük közös feladatává 
A keresztyénség alap-imádságában nem az "én" Atyámról, hanem 
a "mi" Atyánkról van szó. Jézus megÍgérte, hogy jelenléte kö
zösséget hoz létre: "Ahol ketten, vagy hárman együtt vannak 
az én nevemben, ott vagyok közöttük" /Mt. 18,20./. Az egyház 
olyan emberek közössége, akiket a Jézus Krisztus által hozott 
új élet megragadott. A jeruzsálemi ősgyülekezet hozzátarto
zott még az ószövetségi templom kőtelkéhez, látogatta az ot-̂  
tani istentiszteleteket és megtartotta a zsidó vallási törvé
nyeket. Ugyanakkor a keresztyének itt vagy ott házaknál is 
összejöttek az úrvacsora ünneplésére /Csel. 2,46./. Amikor a 
zsidó-keresztyén Ősgyülekezet hellénisztikus tagjait, vagyis 
István körét kiutasították Jeruzsálemből, kezdetét vette az 
őskeresztyén misszió. Új gyülekezeteket alapítottak pl. Anti- 
ókhiában. Ezt követően az egyházközségnek három formáját fi
gyelhetjük meg: Az első "a gyülekezeti összejövetel, amikor 
liturgia végett. Isten igéjének hallgatására és a szeretet- 
vendégség megünneplésére jöttek össze." A második: "a házi 
gyülekezet, vagyis azoknak a keresztyéneknek a közössége, 
akik valamely meghatározott háznál gyülekeztek istentisztelet 
tartására." A harmadik: "a helyi gyülekezet, amely egybefogta 
az ugyanazon városban élő keresztyéneket." /Paul M. 2ulehner, 
in: hrsg. Peter Eicher, Neues Handbuch theologischer Grundbe-



griffe 2. München 1984. 59. o./ Az egyes keresztyén hívő ember 
minden esetben valamelyik gyülekezethez tartozott, ott isten
tiszteleten vett részt és emberi kapcsolatokra tett szert.

Ma kérdésessé vált, hogy csak gyülekezet keretében 
lehet-e valaki keresztyén. Különböztetnek keresztyénség és 
egyháziasság között. Még komoly keresztyének között is külön
böző mértékű a saját helyi gyülekezetükhöz fűződő kapcsolatuk. 
Vannak akik intenzíven élnek helyi gyülekezetükben, mások va
lamely gyülekezeti csoportban érzik otthon magukat, pl. egy 
otthon körében, ismét mások valamely egyházközségen kívüli, 
gyülekezetfeletti keresztyén közösségben. Nem lehet törvény
szerűen kimondani, hogy csak így és csakis így lehet keresz
tyén életet élni. Vannak olyan keresztyének, akik úgy érzik, 
hogy hivatásukban, valamely párt keretében, egyesületben vagy 
akciócsoportban találják meg helyüket. Az egyházközség háttér
be szorul náluk. Az ilyeneket is tiszteletben kell tartanunk. 
Gondoljunk csák arra, hogy Jézusnak több olyan tanítványa is 
volt, aki nem járta vele a vidéket, hanem megszokott környeze
tében maradt.

Továbbra is fennáll. azonban, hogy gyülekezeti hát
tér és közösség nélkül nem lehetünk keresztyének. Az ember 
mindenképpen közösségi lény; képtelenek vagyunk magunkra ha
gy ottan élni. Az evangéliumot tovább kell adnunk a következő 
nemzedékeknek, ehhez is szükséges a közösség. Az ünnepi isten
tiszteletet sem magánájtatosságunkat szolgálja, hanem a közös
ség hitét juttatja kifejezésre, amikor ott Isten megtérésre 
hív és hitünket erősíti.

Vannak olyan helyzetek és életkörülmények, amikor 
az ilyen alapvető teológiai és antropológiai szempontokon túl 
a gyülekezet különös szerepet játszhat az egyes ember életé
ben. Szórványsorsban, vagy üldöztetés idején nagyon rászorul 
az ember a gyülekezetre, mert ott befogadják az emberek és meg
erősödhet. Továbbá, éppen a tömegtársadalom anonim és elszige
telő légkörében nagy lehetősget nyújt az egyes ember számára 
az egyházi közösség, ahhoz, hogy kiszabaduljon a névtelenség
ből, a hiábavalóság érzetéből és találjon végre olyan helyet, 
ahol megértik és oltalmat lel. Sok ember elsősorban arra vá
gyik, tegye a gyülekezet lehetővé számára, hogy ott végre 
"jól érezze magát". Ezt a szempontot se lehet elítélni. A gyü
lekezet azonban elsősorban mégsem fészek-meleg nyújtásával, 
hanem Isten igéje hirdetésével szolgál. Amint elképzelhetetlen 
kérésztyénségünk közösség nélkül, ugyanúgy áll ennek fordí
tottja: képtelen dolog az evangélium hirdetése nélküli keresz
tyén gyülekezet.

3. A gyülekezet Önértelmezése
Miként értelmezték önmagukat az első keresztyén 

gyülekezetek? Hogyan látták önmagukat, mit tartottak felada- 
tuknak? önmagukat görögül "ekklesia"-nak nevezték, később la- 
linul "ecclesia"-nak. Ez azonos a héber "kahal" fogalmával.
Az ekklesia összejövetel, összegyűlt sereg, vagy Isten felhí
vása, elhívó szava által útnak indított közösség. Az ekklesiát 
a magyar bibliafordítás vagy egyháznak, vagy gyülekezetnek ne
vezi. Az "egyház" a közgondolkodásban inkább a katolikus, a



"gyülekezet" inkább a protestáns szóhasználatnak felel meg. 
Mindkét esetben ugyanarról van szó, még akkor is, ha az "egy
ház" szó hallatán gyakran intézményre, a hivatalos egyházra 
gondolunk, a "gyülekezet" szó esetében pedig a helyi gyüleke
zetre, az ottani istentiszteletekre és gyülekezeti közösségek
re. Az Újszövetség az "ekklesia" szót egyesszámban is és töb
besszámban is használja. Az egyetemes egyházzal a gyülekeze
tekben találkozunk, az egyes gyülekezet pedig az egész egyház 
tükörképe.

Az egyház, vagy a gyülekezet, újszövetségi értel
mezés szerint, a Jézust követők serege, azoké akik a megfeszí
tett és feltámadott Jézus Krisztusban Isten hozzánk szóló, 
végérvényes, mindenek felett álló szavát hallják meg. Később 
épületnek is nevezték az egyházat, amely "az apostolok és a 
próféták alapkövén épül" /Ef. 2,20./. A szegletkő pedig maga 
Jézus Krisztus. Mert "más fundamentumot senki sem vethet, mint 
amely vettetett; aki Jézus Krisztus" /1Kor. 3,11./. János e- 
vangéliumában a keresztyének szőlővesszők, akiket a szőlőtőke, 
Jézus Krisztus hordoz /Jn. 15,5./, vagy a Jó Pásztor szavára 
hallgató juhok /Jn. 10,27./. Ilyen értelemben írt később Luther 
Márton a Schmalkaldeni cikkekben az egyházról: "Istennek hála!
- a hétéves gyermek is tudja, hogy mi az egyház: A szent hívők 
és azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját".

Az egyház ilyen értelmezéséből következően ma is 
érvényes, hogy az egyház alapja az Isten igéje: Jézus Krisztus, 
Akiben az Ige testté lett. A gyülekezet lehet olyan hely, ahol 
jól érezzük magunkat, ahol megértenek és emberséget tanulunk. 
Azonban mindig Isten igéjével állunk szemben. Az egyháznak az 
a feladata, hogy hallgassa és hirdesse az evangéliumot. Enél- 
kül csak kedves klub, de nem egyház. Az egyház, a reformáció 
megfogalmazása szerint, "creatura verbi", Isten igéjének te
remtése. Ebből következik, hogy az egyház nem a keresztyének 
által megvalósítandó létesítmény, hanem maauk a keresztyének 
alkotják az egyházat. Az egyház olyan emberek, közössége, akik 
hisznek a Jézus Krisztusban és csak másodsorban tekinthetők 
meghatározott rendet és struktúrát létesítő szervezetnek.

Ezt az egyház és gyülekezet-szemléletet erősíti 
meg az ekklesia három kiemelkedő jelentőségű újszövetségi le
írása: "Isten népe", "Krisztus teste" és "a Szentlélek temp
loma". Az "Isten népe" /1Pt. 2,9; Zsid. 4,9./ megjelöléssel 
a keresztyénség az ószövetségi Isten népével azonosítja magát. 
Ezt nem úgy kell érteni, mintha a keresztyénség a zsidóságnak, 
mint Isten népének a helyét foglalta volna el, hanem úgy, hogy 
Isten szerte a világon csak egy népet gyűjt össze s ehhez a 
néphez Izrael népe éppúgy hozzátartozik, mint a Jézus Krisztus 
gyülekezete /v.ö. Rm. 9-11./ és - ezt szeretném még hozzáfűz
ni - mindezen túl még valamennyi kultúra és vallás istenfélő 
embere. Mert Isten nagyobb a mi elhatárolásainknál és megálla
pításainknál. - A második meghatározás szerint az egyház 
"Krisztus teste" /1Kor.12./. Itt az egyház egysége hangsúlyos. 
Krisztusnak csak egy és nem többféle teste van! Még az is ki
fejezésre jut ezzel, hogy a hit mindig testet akar ölteni.
Keresztyénségünk közösségben valósul, emberi kapcsolatokban.
- Végül: az egyház "a Szenlélek temploma" /1Kor. 3,16; Ef. 
2,19-22./. A Lélek minden igazságra elvezérli. Szüksége van



Isten Lelkére és nem szabad azt gondolnia, hogy saját erejéből 
és saját eszével jól megél. Isten áttör minden önelégültségen 
és önteltségen, - az egyházban is.

Amikor az egyházat Isten népének. Krisztus testé
nek és a Szentlélek templomának mondjuk, szó sincs önmagunk 
nagyrabecsüléséről, minthogyha a keresztyének a birtokon belü
liek magabiztos öntudatával a többiek fölé emelkedhetnének. A 
gyülekezet dicséri a Szentháromság Istent, mert mindnyájan ne
ki köszönhetjük életünket, s Aki iránt hálát kell tanúsítanunk, 
mert megváltott és megszabadított az örök életre. Anélkül, hogy 
emiatt magát mások fölé emelné, örül a gyülekezet, mert kapcso
lata van Teremtőjével, Megváltójával és Ígéreteinek beteljesí- 
tőjével. Új életünk egyedül Isten kegyelmének ajándéka. Ezt az 
ajándékot azonban elveszthetjük, ezért kellett a prófétáknak 
Isten ítéletét meghirdetniük Izrael népével szemben, holott 
Izrael Isten népe volt. Gyülekezeti életünkben és minden egyhá
zi tevékenységünkben ügyelnünk kell arra, hogy Isten igéje ál
tal vezetett seregként meneteljünk és ne tévedjünk valami ma- 
gunkszabta útra, ahol már minden jól kitaposott ösvényen fut, 
és ahol már nem is kell újra meg újra Isten törvényét és ígé
reteit figyelembe vennünk.

A bibliai korban, és a későbbiekben se volt a ke- 
resztyénség tökéletes, bűntelen emberek közössége. Ma a nép
egyház jellegű gyülekezetekben számtalan a névleges keresztyén. 
Közömbösek a keresztyén igehirdetéssel szemben, maguk se tud
ják miért tartják őket még mindig keresztyéneknek. Népegyhá
zunk kis közösségeiben és a szabadegyházak sokkal több elkö
telezett emberből álló közösségeiben ugyanakkor rengeteg szűk- 
keblűséggel és türelmetlenséggel találkozunk. Ez ellenkezik 
Isten Leikével. Már az Újszövetségben is "corpus permixtum"- 
ként jelenik meg a keresztyénség /Augustinus szerint/ és na
gyon vegyes társaságnak tűnik. A Jelenések könyvében a hét 
gyülekezethez szóló levél /Jel. 2-3./ a kisázsiai gyülekezetek 
életét tükrözi. Találkozunk erős hittel, hűséggel és türelem
mel, de szeretetlenséggel, közönnyel és tévtanokkal is. A Zsi
dókhoz írt levél kénytelen a keresztyéneket - éppen várható 
keresztyénüldözés közelében - óvni a hitbeli megfáradástól és 
elbukástól. Pál apostol az IKorinthusi levélben gyülekezeten 
belüli szakadásokkal foglalkozik, a gyülekezeti tagok erkölcsi 
tévelygéseivel, különféle tévtanokkal s ezeket mind az általa 
alapított gyülekezetben kellett megállapítania. A keresztyének 
mindahányan bűnbocsánatra szoruló emberek. Ezért senkit se 
szabad hizárni a gyülekezetből azért, mert vétkezett. A ke
resztyének a bűnök bocsánata elfogadásából élhetnek. Isten i- 
géjének azonban éppen ez a tartalma. Szó sincs valami olcsó 
kegyelemről. A bűnök bocsánata csak akkor lesz a miénk, ha ké
szek vagyunk a megtérésre és új életfolytatásra.

4. Egység a sokféleségben
Ha valaki ma bárminő kapcsolatba kerül az egyház

zal, mindig nyomasztóan hat rá a keresztyénség megosztottsága, 
a különféle felekezetek és csoportok. Ennél is elszomorítóbb, 
amikor ugyanannak a felekezetnek a keretében annyira kiéleződ
nek az ellentétek, hogy szakadásra kerül sor.



Jézus Krisztus egyháza kezdet kezdetétől "egység 
a sokféleségben". Ez az Újszövetségből minden tekintetben ki
derül.

Krisztus egy testének nélkülözhetetlen alapstruk
túrája jól tükröződik az ekklesia szó különböző használatában. 
Egyrészt a helyi gyülekezetre gondoljunk, vagyis azokra az em
berekre, akik valamely áttekinthető területen az ige hallgatá
sára és az úrvacsora ünnepére összejönnek. Közösen vesznek  
részt az istentiszteleten és egymással rendszeres kapcsolatot 
tartanak. Gondoljunk másrészt a világtávlatú keresztyénségre, 
az "ökumenére", tehát a néplakta földkerekség egyházára. Ért
hető, hogy a világos különbségtétel érdekében, amikor egy he
lyen összegyülekező emberekről van szó, a gyülekezet szót 
használjuk? az egyház szót viszont akkor használjuk, amikor az 
egyetemes, világtávlatú keresztyénségről van szó. A világtáv
latú keresztyénség csupán eszmévé finomul, ha nem valósul a 
konkrét gyülekezetben. Az egyes gyülekezet viszont szektává 
lesz, ha nem ügyel a többi gyülekezetre. Különben nagyszerű 
élményt jelent megtapasztalni, hogy más országban, más kultú
rájú és más nyelvű emberek között testvérekre találhatunk, 
akik szintén Isten igéjére figyelnek és ugyanazt az Istent i- 
mádják istentiszteletüköni Az áttekinthető helyi gyülekezet 
és a világtávlatú egyház - ezt az eleven feszültséget így fo
galmazza meg az Ágostai Hitvallás VII. cikke: "Tanítják továb
bá, hogy az anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház 
a szentek gyülekezete, ahol az evangélimot tisztán hirdetik 
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi 
egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium ta
nításában és a szentségek kiszolgáltatásában."

Azonban nemcsak a helyi gyülekezettel és az egye
temes keresztyénséggel találkozunk. A helyi gyülekezet mindig 
valamely meghatározott hitvallású egyház körébe tartozik. Ez 
viszont vagy világot átfogó jogi szervezetet képez, mint ami
lyen a hierarchikusan tagolt római katolikus egyház, vagy jogi
lag önálló '/autonóm/, országos, vagy nemzeti egyházakra tago
zódik, mint a reformáció legtöbb egyháza. Vannak végül protes
táns szabadegyházak, amelyekben az egyes gyülekezet többé-ke- 
vésbé önálló, bár körzeti, nemzeti és nemzetközi szervezetek
hez is csatlakozhatnak, ezek azonban csak segélyezéssel foglal
koznak. A korai keresztyénség nem ismerte még a felekezetek 
és jogi szervezetek ilyen zűrzavarát. Egyre-másra keletkeztek 
a gyülekezetek, a jeruzsálemi gyülekezet csupán a kezdőpontot 
jelentette. A húsvét utáni gyülekezetek kezdeti idején azonban 
mégsem mutatható ki merev, külsőleges egység.

Elég korán kezdtek kikristályosodni bizonyos hit
vallások. A jeruzsálemi ősgyülekezetben hamarosan két csoport 
jelent meg s ezek egymástól nemcsak származás tekintetében kü
lönböztek, hanem teológiai és szervezeti viták is támadtak kö
zöttük. A palesztinai, zsidószármazású keresztyének a 12 apos
tolból álló kollégium körül csoportosultak, Péterrel az élen; 
a görög műveltségű zsidó-keresztyének pedig hét diakónusuk kö
rül. Némi önkormányzattal rendelkeztek István vezetése mellett 
/Csel. 6 ./. Mindkét tisztség, a 12 apostolé is és a 7 diakónu
sé is tiszteletbeli volt, a zsidó vének, vagy presbiterek



tisztségéhez hasonlóan, A teológiai vita a zsidó törvények el
térő értékelése körül folyt. Az ősgyülekezet palesztin szárnya 
továbbra is érvényben tartotta a törvényt, a görög szárny vi
szont a zsidóság törvényeitől való szabadságot hirdette. Ist
vánnak ezért életével kellett lakolnia, követőinek pedig a Je
ruzsálemből való száműzetés jutott osztályrészül. Így kezdő
dött el viszont a keresztyén misszió. Az üldözések idején ke
letkezett gyülekezetek közül legfontosabb az antiókhiai gyüle
kezet között. Arról a teológiai kérdésről folyt a vita, hogy 
milyen Összefüggés áll fenn Jézus tanítványai és Irzael népé
nek története, valamint törvénye között. Vajon betoltötte-e 
Jézus Isten népének a törvényét, amikor az tökéletesítette és 
magyarázta, vagy inkább hatálytalanította a hagyományos ritu
ális és kultikus előírásokat azzal, hogy az Isten és a fele
barát iránti tiszteletet tette kötelezővé? Ki léphet Isten új 
népének közösségébe? Csak aki előzőleg a régi néppel azonosult? 
Vagy Jézus Krisztus egyháza zsidók és pogányok közösségeként 
Isten népe? Hogyan folytassák missziói tevékenységüket? Vajon, 
ha valaki meg akar keresztelkedni, előbb zsidóvá kell lennie? 
Vagy felesleges kerülőutnak kell az ilyesmit tekinteni, amely 
még a Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra érvényes megváltói 
munkáját is elhomályosíthatja számunkra? Ezzel az egyszerre 
teológiai és gyakorlati kérdéssel foglalkoztak Kr. u. 40-ben, 
az "apostolok zsinatán" /Csel. 15? Gal. 2./. A vitás kérdést 
az "egység a sokféleségben" szellemében oldották meg: a zsidó
keresztyén jeruzsálemi és a pogányok felé nyitott antiókhiai 
teljes érvényű keresztyénként járhatta a maga útját itt is, ott 
is. összetartozásuk jeleként a pogány keresztyén gyülekezetek 
anyagi támogatásban részesítették a jeruzsálemi Ősgyülekezetet 
/Gál. 2,10./. Ezt a kollektát Pál apostol valamennyi missziói 
útján nagyon komolyan vette /pl. 2Kor. 8-9./. A sokféleségek 
ilyen egysége nem jelent valami eszményi állapotot. Többféle 
formában öltött testet. A kölünböző hitvallású, későbbi egyhá
zak ősi megnyilatkozási formáit ismerhetjük fel a jeruzsálemi 
gyülekezetben, ahol zsidó és görögműveltségű zsidókeresztyének 
éltek együtt, nem minden feszültség nélkül, később pedig egy
részt tisztán zsidókeresztyén, másrészt zsidó és pogány ke
resztyénekből álló vegyes gyülekezetekben.

A sokszerűség azonban nemcsak felekezeti jellegű.
Az egy és ugyanazon hitvallást tartók között különböző irány
zatokkal is találkozunk. Ezeket leegyszerűsítve konzervatívok
nak és haladóknak nevezhetjük. /Közben a konzervatívok közt is 
megkülönböztetünk mérsékelteket és fundamentalistákat, a hala
dók között liberálisokat és radikálisokat./ Az irányzatok az 
őskeresztyénség idején is vetélkedtek egymással. Pál a korin- 
thusi gyülekezeten belüli pártoskodásról ír: egyesek Pálra, 
mások Apollosra, vagy Péterre hivatkoztak, és volt olyan cso
port is, amely magát krisztusinak nevezte /1Kor. 11,17-34./. 
Ugyanebben a korinthusi gyülekezetben egy másik, szociális 
jellegű ellentét is mutatkozott. Voltak közöttük gazdagok és 
voltak szegények. Pál élesen elítélte, amikor ezek nem gyako
rolták egymásközt az úrvacsorai közösséget /1Kor. 11,17-34./.
A gyülekezeten belüli irányzatok a hitvallásbeli különbségek
kel is keveredtek és ezzel mégjobban kiélesedtek az ellentétek.



Ez történt a galáciai tartomány gyülekezeteiben, ahol Pálnak 
az ún. "judaistákkal" gyűlt meg a baja. A judaisták a jeruzsá- 
lemi ősgyülekezetből jöttek és az apostol által alapított kis- 
ázsiai gyülekezetek pogánykeresztyéneit a zsidó törvények el
fogadására akarták kényszeríteni.

Ezek a példák is szemléltetik: az egyházat nem te
kinthetjük egymást kizáró ellentétek vegyülékének, amikor 
egyes gyülekezetekre és egyetemes egyházra tagozódik. Tulaj
donképpen pluralista jellegűnek kell mondani, mert különböző 
teológiai, szervezeti, hitvallási, valamint felekezeten belüli 
és felekezeteken felüli irányzatokkal találkozunk benne. Ezt a 
pluralitást külső tényezők is befolyásolják, pl. a szociális 
ellentétek, vagy az egymással vetélkedő emberek. A pluralitást 
a különböző teológiai irányzatok is előidézhetik. Ilyen volt 
abban az időben a zsidó törvény eltérő értékelése. Így került 
sor az igazságért folytatott, kikerülhetetlen küzdelemre, pon
tosabban: a megfelelőbb, az Isten igéjéhez jobban igazodó 
igazságért folytatott küzdelemre.

A sokféleséggel minden időben találkozunk a ke- 
resztyénségen belül. A jövőben se lesz ez másként, mégha egyi- 
künk-másikunk vágyis is olykor valamelyes egyformaságra. A je- 
ruzsálemi ősgyülekezet életének leírásakor egy alkalommal 
ugyan ezt olvashatjuk: "a hívők összessége pedig sívében és 
lelkében egy volt” /Csel. 4,32./. Ez az eszményi állapot ké
sőbb mégis alig valósult meg hosszabb időtávon és szélesebb 
körben. Az újszövetségi levelekben újra és újra megszólal az 
egységre hívó intés /pl. 1Kor. 1,10; Fil. 2,1-4? Ef. 4,1-6./. 
Nem szabad természetesen valmi minden áron való nyugalomra 
gondolnunk. Ahol az igazság ügye a tét, nem lehetünk megalku
vók. Ezért kifogásolta Pál kemény szóval Péter viselkedését, 
amikor antiókhiában Péter nem meggyőződésből, hanem inkább a 
jeruzsálemi gyülekezet szigorúan judaista szárnyával való ösz- 
szeütközéstől félve, nem ült egy asztalhoz a pogánykeresztyé- 
nekkel /Gal. 2,11-21./. A keresztyén gyülekezetben mindig van
nak feszültségek, nézetbeli eltérések és .különböző teológiai 
nézetek miatt kipattanó viták. Ma ilyen viták a béke kérdésé
vel kapcsolatban élesednek ki, továbbá a Biblia értelmezése, 
a világvallások értékelése, a nők helyzete és az egyházi hiva
tal kötetnyi kérdésével kapcsolatban.

Az összeütközéseket nem oldhatjuk meg azzal, hogy 
feltétlenül elkerüljük azokat. Az első adódó alkalommal újra 
feltörnek, csak akkor előkészítetlenül. De miként ragaszkodha
tunk az egyház egységéhez ennyi sokféleség láttán és a keresz
tyén pluralizmus érvényesülése közben? Erre vonatkozóan van 
néhány alapszabály az újszövetségben:

Alapvetően határozza meg az egységet az, hogy a 
Szentháromság Isten kötelékébe tartozunk: "Egy a test és egy 
a lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is; egy 
az Úr, egy a hit, egy a kérésztség, egy az Isten és Atyja min
deneknek" /Ef. 4,4-6./. Nem kell ennek az egységnek világot 
átfogó egységes szervezetben kifejezésre jutnia, hanem a ke
resztyének és a gyülekezetek egymásközt gyakorolt közösségében 
/koinonia-jában, communio-jában/. Ez a közösség ölt testet a 
mindenhol érvényes keresztségben /Ef. 4,5./ , és az Úr asztala 
melletti közösségben. "Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem



a Krisztus vérével való közösségtink-e? A kenyér, amelyet meg
törünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert amint 
egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, aki az egy kenyérből ré
szesedünk" /1Kor. 10,16-17./. Az istentiszteleti, a szakramen- 
tális, eükarisztikus közösség az egység kötelékének jele, 
amelyhez hozzájárul még a konciliáris közösség, amint azt az 
apostolok a jeruzsálemi zsinaton gyakorolták. Végezetül Pál 
nagyon nagyra értékeli az apostoli hagyományokba való betago
lódást és magát az egyház eredetével, a krisztus-eseménnyel 
való kapcsolatot. Ezért hivatkozik a néki adott bizonyságté
telre /v.ö. 1Kor. 15,1-8; Fil. 2,5-11./. Szorgalmazza, hogy az 
apostolok ismerjék el missziói tevékenységét, mert ők még föl
di működése idejéből ismerték az Úr Jézust /Gal. 2,1-5./, és 
adományokat gyűjt a jeruzsálemi ősgyülekezet részére, mert ez 
ragaszkodott legjobban az ószövetségi Isten népéhez fűződő 
kapcsolathoz.

"Egység a sokféleségben" - hogy egy a mai ökuméni- 
kus eszmecserében jelentőssé vált kifejezéssel éljünk - tulaj
donképpen a "megbékélt különbözőségek" formájában mutatkozott 
meg. Ezt tanulhatjuk tehát az Újszövetségből. Az Isten igéje 
igazságának lehető hűséges megértéséért folytatott küzdelemre 
szükség van. Ugyanilyen szükséges a szeretetben folytatott é- 
let, tehát hogy Isten szeretétének megfelelő életre töreked
jünk. A Krisztus testében való közösség akkor bomlik fel, ami
kor durván megsértik az igazságot és a szeretetet, a megtérés
re való készség nélkül.

5. Az egyház alaptevékenységei
Mi most már az egyetemes egyház és az egyes gyüle

kezet feladata? Mi'indokolja Jézus Krisztus gyülekezetének 
létjogosultságát? A kérdésre már akkor feleltünk, amikor az 
egyházat Isten igéje vezérlete alatt vándorló seregnek mondot
tuk. Az egyház a bennünket Isten szeretetével megajándékozó 
igéből él, a keresztyének feladata pedig az, hogy ennek a sze
retetnek megfelelő módon éljenek. Ezzel ismét megérkeztünk az 
igazsághoz és a szeretethez, az egyház e két alapvető ismérvé
hez. "Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben" 
/Ef. 4,15./. Az igazságot és a szeretetet mindig elsőbbség il
leti meg az egyházban. Az egyház azért van jelen a világban, 
hogy tanúskodjék az igazságról és a szeretetről, és hogy maga 
is ebből az igazságból és szeretetből éljen. Itt most arra az 
igazságra kell gondolnunk, aki maga a Szentháromság Isten, az 
egész élet alapja és célja. Az igazság ezért azonos az igével. 
Általa szól hozzánk a Szentháromság Isten ígéret és elvárás, 
evangélium és törvény formájában. A názáreti Jézusban a mi 
testünket és vérünket öltötte magára Isten igéje. Mivel Isten 
maga a szeretet, mégpedig úgy, hogy ő, szeret minket és ezzel 
minket is szeretetre kötelez, - az igazság és szeretet a ke- 
resztyén gondolkodásban elválaszthatatlan egymástól.

Ha az egyház alapfunkciói vagy alaptevékenysége 
felől kérdezősködünk, akkor - az igazság és a szeretet közötti 
különbség és feloldhatatlan összetartozásnak megfelelően - az 
egyház és az egyes gyülekezet négy elemi életmegnyilvánulását 
állapíthatjuk meg: a/ Bizonyságot tenni az igazságról - ez a



martyria, a tanúskodás. - b/ ünnepelni az igazságot - ez a lei- 
turgia, az istentisztelet. - c/ Szeretetben élni - ez a koino- 
nia, a közösség. - d/ Továbbadni a szeretetet - ez a diakonia, 
szolgálatunk a világban. A mostani ökuménikus eszmecserében 
gyakran emlegetik a martyriát, a leiturgiát és a diakoniát az 
egyház, alapvető funkc ióiként, de helyénvaló még ehhez negyedik
nek a koinoniát, a közösséget is megemlíteni, mert fontos sze
repet tölt be az egész Újszövetségben. Krisztus teste ugyanis 
olyan életközösség, amelybe mindenki beleadja a magáé és a- 
melyben mindenki mindenkivel összetartozik.

Az egyháznak ezt a négy elemi életmegnyilvánulását, 
amely ma éppen olyan központi jelentőségű, mint amilyen a kez
deti időkben volt - csak nagy vonásokban vázoljuk a következők
be.

a/ Martyria, bizonyságtétel, az igazságról való ta
núskodás. Itt most arról a minden egyes keresztyénre vonatkozó 
bizonyságtételről van szó, amellyel szavak és tettek útján Isten 
ígéretét és Isten parancsszavát igyekszünk továbbadni. Az 
evangéliumot nemzedékről nemzedékre kell továbbadnunk és oda is 
el kell vinnünk, ahol még nem ismerik Krisztust. A martyriát 
mindig a missziói dimenziók jellemzik. Feladatul kapta az egy
ház, hogy az evangéliumot szétvigye az egész világon /Mt. 28,18- 
20./. Az örömhírt nem tarthatja meg önmaga számára. Az evangé
lium minden emberhez szól /1Tim. 2,4./, az egyetemesség jellem
zi, a világtávlat. A világidegen, szektás elzárkózás ellenkezik 
Jézus Isten országáról szóló, már a mi világunkban is alakot 
öltő üzenetével.

b/ Leiturgia, istentisztelet, az igazság ünneplése. 
Jézus Krisztus egyháza helyi gyülekezetként csak ott jelenik 
meg, ahol istentiszteletet is tartanak. Az istentisztelet a 
gyülekezet központi megnyilvánulása. Itt válik elkötelezővé és 
nyilvánvalóvá, hogy miből él és mivégett él. Az istentisztelet 
kettős formájú már kezdettől fogva. Az igei istentisztelet fő
leg katechetika, de jelentősen missziói, evangélizáló célzatú - 
az eükarisztia, az úrvacsora alkalmával a megkeresztelt keresz
tyének a megfeszített és feltámadott Krisztussal való közössé
güket ünnepük és Istent magasztalják üdvözítő munkájáért. Az 
istentisztelet teológiai rangja felekezetenként eltérő. A ke
leti egyházak szinte teljes mértékben a liturgiának megünneplé
séből élnek. A protestáns egyházakban viszont néhol inkább a 
sokoldalú gyülekezeti életet hangsúlyozzák. Maga az istentisz
telet azonban nélkülözhetetlen a gyülekezet számára, mert a 
hirdetett ige ott hívja az embereket hitre és ott erősíti meg 
a hitben.

c/ Koinonia, közösség, a szeretet megélése. Az Új
szövetségben, különösen a jánosi iratokban, szüntelen hangzik a 
felhívás arra, hogy a keresztyének szeressék egymást. A testvé
ries szeretet jelzi, hogy a keresztyének valóban ajándékul kap
ták Isten szeretetét. Már említettük, hogy a korai keresztyén 
gyülekezetekben, mivelhogy nem tökéletes szentekből, hanem meg
lazított bűnösökből tevődtek össze, sokszor nem a szeretet je
gyében történt minden. A keresztyének összetartása mégis hitel
képes és benyomáskeltő bizonyságtétellé vált környezetük számá
ra. "Nézzétek, mennyire szeretik egymást!" - mondta róluk nem



keresztyén környezetük is. /Tertullianus, Apologeticum 32. fe
jezet/. Luther Márton a Schmalkaldeni cikkekben az egyház is
mertető jelei között a Mmutua consolatio fratrumM-ot is megemlí
ti, vagyis, hogy a gyülekezet tagjai kölcsönösen vigasztalják 
és pásztorolják egymást. Ma is annyira fontos, mint egykor, 
hogy a gyülekezeti tagok egymást talpraállni, továbbmenni se
gítsék, egymást intsék és erősítsék. Továbbá a gyülekezetnek 
olyan hellyé kell válnia, ahol a keresztyéneK félelemmentesen 
és nyíltan beszélhetnek egymással gyötrö kérdéseikről, legyenek 
azok bár lelki, anyagi, társadalmi vagy politikai kérdések.
E tekintetben sok a pótolnivalónk. Ugyanannak az egyházközség
nek, ugyanannak az országos egyháznak a tagjai teológiai és po
litikai kérdések miatt élesen szembkerülnek egymással, ahelyett, 
hogy közösen tusakodnának az igazság és a szeretet megismerésé
nek és megvalósításának módjáról. A sokféleségek egysége és a 
megbékélt különbségek szellemben megbeszélt nézeteltérések és 
főleg az egyetértésre törekvő viták példát mutathatnak a kör
nyező világnak, hogy miként élhetnek emberek ellentétek között 
is békében egymással. Az egyházon belüli koinonia széleskörű 
vonzást fejthet ki az egyház keretein túl is.

d/ Diakonia, szolgálatunk a világban, a szeretet 
továbbadását jelenti. A testvéries szeretet túlhangsúlyozása 
könnyen jár azzal a veszéllyel, hogy a gyülekezet magábazárkó- 
zással elszigetelődik a világtól tisztaságát féltve, pedig Jé
zus a világra irányítja figyelmünket, hogy azt mint Isten te
remtményét megnyerjük Teremtője számára. Két dologtól Őrizked
jék a gyülekezet: ne váljék szektává, ne adja fel félelmében a 
környező világgal yalc érintkezés lehetőségeit, és ne olvadjon 
fel a világban, maga is világgá válva. A keresztyének a világ
ban #élnek, de nem a világ szerint /Jn. 17,13-18./. Hivatásuk, 
hogy a "föld sója” és a "világ világossága" legyenek /Mt. 5,13- 
16./. Legyen a gyülekezet ezért kifelé mindig nyitott, missziói 
és diakóniai gyülekezet. Amikor az egyház - vallásos meggyőző
désükre tekintet nélkül - imádkozik az emberekért és diakóniájá- 
val felkarolja őket, valamit átvisz a gyakorlatba Jézus felsza
badító erejéből és a béke jeleit, Isten országának jeleit mu
tatja fel.

Felállíthatunk-e valamiféle rangsort az egyház e 
négy élettevékenysége között, tehát az igazság megvallása, az 
igazság ünneplése, a szeretet megélése és a szeretet továbba
dása között? Legokosabb, ha lemondunk az egyház e négy alapvető 
tevékenységének a rangsorolásáról és helyette a lényegre, Is
ten igéjére irányítjuk figyelmünket. Ezen áll vagy bukik az 
egyház. A bizonyságtétel nem válhat önmutogatássá, az isten- 
tisztelet se torzulat színházzá, se a közösség bennfentesek 
klubjává, s a diakonia is több kell legyen csupán szociális 
és gyülekezeti munkánál.

6 , Tisztségek a gyülekezetben
Szó volt eddig a gyülekezetről és a gyülekezetépí

tésről. Befejezésül most azzal a kérdéssel kell még foglalkoz
nunk, hogy az Újszövetség értelmében kik végzik az egyház alap- 
tevékenységének, tehát a martyriának, a leiturgiának, a koinoni- 
ának és a diakoniának az irányítását? Ki dönt a gyülekezetben



ebben vagy abban az ügyben és ki hajtja végre a döntéseket? 
Erről van szó, amikor a gyülekezeti tisztségek kérdésével fog
lalkozunk. Amit ma tisztségnek /"Amt"-nak/ nevezünk, azt Pál a 
diakonia szóval jelöli, ez szolgálatot jelent: szolgálatot Is
ten országáért, szolgálatot az emberek és szolgálatot a kör
nyező világ felé.

Elsősorban arra kell emlékeztetnünk, amit a refor
mátorok szüntelen hangoztattak, noha éppen a reformáció egyhá
zaiban jócskán feledésbe ment: "a hívők egyetemes papsága", 
vagyis a keresztség tekintendő minden egyes egyházi tisztség 
foglalatának. "Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonbavett népe, hogy annak 
nagy tetteit hirdessétek, aki sötétségből az Ő csodálatos vilá
gosságára hívott el titeket" /1Pét. 2,9./. Az Újszövetség nem 
ismeri a klérus és a laikusok közötti különbséget, ami a római 
katolikus egyházban viszont nagy jelentőségű. Inkább arról van 
szó, hogy a keresztség alapján valamennyi keresztyén egyformán 
tisztségviselő a gyülekezetben.

Senkise szolgálhat természetesen kénye-kedve sze
rint a gyülekezetben. Testünk szervezetéhez hasonlóan a gyüle
kezetben is különböző funkciókkal és feladatokkal és ezek ellá
tására illetékes személyekkel kell számolnunk. Nem a tisztség, 
hanem a karizmák, a lelki ajándékok kerülnek homloktérbe. Min
den keresztyén kap valamilyen készséget a Szentiélektől, hogy 
ezt a gyülekezeti élet és annak alaptevékenysége érdekében 
hasznosítsa. Egy keresztyén se rendelkezik azonban valamennyi 
készséggel. "Ki milyen ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal 
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki 
prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét, ha valaki 
szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel 
végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőittessék Jézus Krisztus ál
tal" /1Pét. 4,10-11./. A kegyelmi ajándékokat és a velük kap
csolatos különféle gyülekezeti szolgálatokat nem egyféleképpen 
írja le az Újszövetség. Az apostolokat, a prófétákat, az evan
gelistákat, a pásztorokat és a tanitókat az Etézusi levél sze
rint Isten arra rendelte, hogy "felkészítsék a szenteket a 
szolgálatra, a Krisztus testének építésére" /Ef. 4,11 és köv./. 
A teljesség igénye nélkül sorolja fel Pál apostol egymás mel
lett az apostolokat, prófétákat, tanítókat, csodatevőket, gyó
gyítókat, gyülekezetvezetőket, nyelveken szólókat és azok ma
gyarázóit /1Kor. 12,28-30:/. Ugyanaz a Szenlélek különféle ka
rizmákat oszt szét a gyülekezetben, és általában - bár nem min
dig - az Isten által adott természetes képességekhez kapcsoló
dik. Krisztus egy testében szükséges a különböző karizmák ér
vényesülése. Egymást kölcsönösen kiegészítik. A keresztyéneket 
Isten egymásra bízza, kegyelmi ajándékával mindenki mindnyájunk 
hasznára szolgál. A legnagyobb és döntő jelentőségű lelki aján
dék a szeretet, ez köti össze a keresztyéneket. /1Kor. 13./.

Ha ma újra figyelembe vesszük a lelki ajándékok és  
az egyházi tisztségek újszövetségi értékelését, több kérdés 
vetődik fel. Miként segíthetjük a gyülekezet tagjait a maguk 
lelki ajándékának felismerésér? Miként juttathatjuk el a gyüle
kezet tagjait arra, hogy a maguk sajátos lelki adományaikkal a
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közösség hasznára szolgáljanak? Milyen struktúrát kell a gyüle
kezetnek kialakítania a lelki ajándékok tényleges kibontakozta
tása érdekében?

Az egyháztörténet folyamán a különféle egyházi 
szolgálatok mindinkább egy tisztségbe sűrűsödtek össze, neveze
tesen a lelkész tisztségébe, aki a gyülekezet tanitója és veze
tője egyszemélyben. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy "a mono- 
pólimmá vált és miden szolgálatot magábafoglaló lelkészi tiszt
ség nem indokolható az Újszövetség alapján és korunk igényeit 
se elégítit ki" /Helmut Grün esperes: Der Evangelische Bund 
3/1985. 1ü. o. /. Egyrészt azért nem, mert alapjában minden 
egyes keresztyén feladata, hogy résztvegyen a martyriában, a 
leiturgiában, a koinoniában és a diakoniában; másrészt azért 
nem, mert időközben olyan szervezett szolgálatok alakultak ki, 
amelyek különös képességet és képzettséget igényelnek. Nem ka
szálhat egyik a másik munkamezején, hanem közös erővel kell 
erősíteniük a gyülekezetét és el kell távolítaniuk Isten orszá
ga útjából az akadályokat. Az egyházban ugyan szükséges, minden 
fogyatékossága ellenére, bizonyos rend, mégsem lehet szó alap
vető módon lelki alá- vagy fölérendelésről. Különben sem lehet 
az egyházi tisztségeket minden további nélkül az említett egy
házi alaptevékenységeknek csak valamelyikére korlátozni. Az át
fedések elkerülhetetlenek, mert az egyház feladatát átfogó egé
szében kell megértenünk.

A korai keresztyénség idejéhez viszonyítva a mai 
népegyházi helyzetben bizonyos eltolódás észlelhető. Szinte va
lamennyi gyülekezeti szolgálat tiszteletbeli foglalkozassa vált. 
Noha Pál nem vette igénybe, mégis hangoztatta, hogy a misszio
náriusnak joga van életfenntartásához a gyülekezet részéről 
nyújtott segítségre /1Kor. 9./. A pásztorlevelkben olvashatjuk, 
hogy a presbiterk, gyülekezeti elöljárók, szolgálatukért jöve
delemben részesültek /1Tim. 5,17./. A szabadegyházi gyülekeze
tekben ma is kevés a főfoglalkozású és sok a mellékfoglalkozású 
gyülekezti munkás. Pénz kérdése, hogy egy gyülekezet, amennyiben 
államilag kötelezövé-tett egyházi adóval nem rendelkezik, hány 
embert tud alkalmazni. A népegyházi jellegű egyházakban nagy 
számmal találkozunk szakszerűen képzett, főállású munkatársak
kal. A lelki ajándékok jelentős mértékben váltak foglalkozás
szerűvé és emellett még specializálódtak is. A főfoglalkozású 
munkatársak szolgálatukat olykor gyülekezeti, olykor pedig 
gyülekezetek feletti munkakörben végzik. Az NSZK-ban a nagyegy
házak a legnagyobb munkaadók. A 22,5 millió munkavállaló 1%-a 
a protestáns egyházak alkalmazottja, /v.ö. "Was wird aus der 
Kirche? Ergebnisse der zweiten EKD-ümfragen über Kirchenmitgii- 
edschaft", Gütersloh 1984. 12. o. / Ehhez további százalékot 
kell hozzáadnunk katolikus részről. Kétségtelenül nagy a lehe
tőség. Ugyanakkor vigyáznunk kell, nehogy passzív fogyasztók
ként szembesüljenek a főfoglalkozású munkatársak az egyházta
gokkal, mert nem is gondolnak arra, hogy valahol önkéntesen 
szolgáljanak, hiszen csak fizetett alkalmazottak segítségével 
tartható fenn a nagyüzemmé vált egyház. Fel kell mérnünk, mit 
jelent tulajdonképpen a hívek egyetemes papságának elve népegy
házi helyzetünkben. A klérus-laikus megkülönböztetést nem sza
bad álcazottan a főfoglalkozású és az egyszerű egyháztag szem-



beállításával visszalopni az egyházba. A tőfoglalkozású munka
társaknak inkább az a feladatuk, hogy a gyülekezeti tagokat el
segítsék adományaik Isten országa szolgálatába állításához. 
Maguk részéről pedig úgy tekintsenek egyházi munkájukra a fő
foglalkozású munkatásak, hogy az az igazság és a szeretet ügyé
ben végzett szolgálat.

7. Gyülekezeti élet a népegyházban
Foglalkozzunk befejezésül azzal a kérdéssel, hogy 

miként lehetne az újszövetségi gyülekezet-értelmezést népegyházi 
helyzetünkben gyümölcsöztetni. A témát, - mivel előzőleg már 
többször kitértünk rá - most csak érintjük.

Egyháztagjaink közül nagyon sokan csak névleg tar
toznak az egyházhoz. Ebben nem mindig ők a vétkesek. Az egyház
hoz többnyire családi hagyomány és nem személyes döntés alapján 
tartoznak. Segítsük elő, hogy az ilyenek az egyházról lemorzso
lódjanak? Ez nagy hiba lenne. Az egyháznak kezdettől fogva fel
adata a misszió. Ezt a népegyhaz keretében kedvező felételek 
mellett lehet teljesíteni. A személyesen elkötelezett keresztyé
nek szolgálata előtt tág munkamező nyílik. A főfoglalkozású mun
katársakat, a többiekhez hasonlóan, figyelmeztetnünk kell misz- 
sziói küldetésükre. Képzettségük következtében segíthetnék a 
többieket adományaik kibontakoztatására és hasznosítására.

Sokan kérdik, létezik-e olyan ''egyházmentő prog
ram", egy olyan stratégia, amely a gyülekezetek állagának meg
őrzését, sőt továbbfejlődését segítené elő. A legjobb egyház
mentő program az, ha a keresztyének és a gyülekezet megteszik 
amire elhivattak, nevezetesen, hogy Isten országát szolgálják 
a világban a martyria, a leiturgia, koinonia és diakonia útján. 
Eközben két út átszeli és kiegészíti egymást: az egyik út lénye
ge az, hogy kínáljon az egyházközség minél több nyitott alkalmat 
önképzésre, baráti együttlétre, elesettek támogatására, társa
dalmi felelősség gyakorlására. Nem biztos, hogy csak 10 vagy 15 
s él majd ezekkel a lehetőségekkel. A másik út lényege ez: a 
népegyházi jellegű gyülekezet körében alakítsunk ki gyülekeze
ti csoportokat és köröket a lelki élet közös gyakorlására, az 
egymást vállaló emberiesség melegének megtapasztalására, teoló
giai elmélyedésre, - anélkül azonban, hogy a kereső lelkekröl, 
vagy az elidegenedőkről megfeledkeznénk. Mindkét út előfeltéte
le az istentisztelet és a gyülekezti tanítás (amelynek lehető
leg az egész gyülekezetét át kellene fognia), valamint az élet 
fordulópontjait figyelemmel kísérő lelkipásztorkodás. Népegyhá
zi helyzetünkben is sok lehetősget kínált fel számunkra Isten, 
hogy országát szolgáljuk.

Dr. Andreas Rösler

Ford.: Benczúr László



 A z  Igehirdető műhelye

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Kol. 3,1 7-4,1

1. Az Úr Jézus nevében
Igénk üzenetének az alaphangját adja meg, hogy "min

dent az Úr Jézus nevében cselekedjetek." /17. v./ Milyen nagy 
felelősség és milyen nagy kiváltság rejlik e szavak mögötti 
Van, aki a törvény nevében ítél, a megbizója nevében tárgyal, 
a házasuló pár nevében hívogat. S ez olyan, mintha ők maguk 
járnának el egy dologban, ők szólnának vagy cselekednének. 
Jézus nevében szólni és cselekedni! Beleremegtél-e már, ami
kor istentisztelet elején mondtad, vagy hallgattad, hogy: az 
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Itt Ő van jelen, Ő szól és 
cselekszik. Nem mindegy, hogyan hallgatom és eszközévé le-- 
szek-e. Értetted-e és tapasztaltad-e már magadra vonatkozóan 
Péternek az Ékes-kapunál elhangzott kijelentését: a Názáreti 
Jézus nevében, kelj fel és járj. Kaptál-e valamit, amiről bi
zonyos voltál és vagy, hogy Tőle van, adtál-e valamit, amiről 
alázatosan beláttad, hogy magad képtelen lettél volna nyújta
ni? De Jézus nevében - ez valami egészen más. Az Úr Jézus ne
vében. Akinek van hatalma, ereje és tekintélye.

Mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek. Vannak 
meghasonlott emberek, akiknek az élete lelki és profán terü
letre választódik szét. /Van csak testi, e világ dolgaival 
törődő ember is, annak útja és sorsa egyértelműen negatív Is
ten szemszögéből./ Van olyan ember, aki ráébredt a lelkieknek 
és a mindenek fölötti Istennek a valóságára, de a világ és a 
lelkiek viszonyát nem tudja megoldani a maga számára. Ezért 
szétválasztja a két területet: ez Istené, ez pedig a hétköz
napi életé. Vasárnap "keresztyén”, hétköznap "pogány". Hall
gatja az igét, de az nincs hatással hétköznapi életére. Elis
meri annak igazságát, de nem meri, nem tudja vagy értetlen 
annak megvalósításával szemben.

Mi lehet ennek az oka? Hiszen elméletileg elfogadja 
Isten igazságát. Az, hogy Jézus Krisztus még nem Úr az ő élete 
fölött! A valódi keresztyén élet az átadott élet. Hányan van
nak, akik helyeslik, elfogadják, amit a Biblia tanít, de nem 
viszik át a gyakorlatba a saját életükben. Nem adják át magu
kat Krisztusnak és az ő akaratának. Nem engedik meg, hogy Úrrá 
legyen minden szavuk és gondolatuk fölött. Nem hívják be szí
vükbe és életükbe. Hiszen én magam sosem fogom tudni azt ten
ni, ami jó, csak ha Isten segít ebben. Krisztus az Ő Szent
lelke által belém költözik, vezet és erőt ad. Lyukas cserépe
dény vagyok, amelyből mindig kifogy a Lélek vize, s mindig 
újból föl kell tölteni. Mindig újból szükségem van Krisztusra, 
hogy segítsen, súlyt adjon szavaimnak és cselekedeteimnek.

Így lesz egységes és egészséges az életem: ha mindent 
Jézussal és az Ő nevében cselekszem. Ha "élek többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus." /Gal. 2,20./ Kettős alapja van



annak, hogy őhozzá tartozunk: Őáltala és Őreá nézve teremtet
tünk /1,16/ és "eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló 
kézírást... odaszegezvén azt a keresztfára" /2,13-14/. Jézus 
Krisztus által nincs már semmi Istentől távoli dolog az éle
tünkben, mindent megszentel, megerősít, s ha kell, átformál a 
javunkra. A Kolossébeliekhez írt levél első két fejezete te
hát az alapja a 3. és 4.-nek. Aki Krisztusé lett, annak az 
életét is át fogja járni az ő szeretete kegyelme és ereje. S 
ezt gyakorlatilag mutatja meg Isten mai igénkben a 1ö. vers
től kezdődően.
2. Valaki még ott van!
Egy Öttagú családban a gyermekek sokat civódtak egymással. 
Egyszer az édesanya hat terítéket készített ki az asztalra 
délben. Amikor a család körülülte az asztalt, a három gyermek 
nagyon csodálkozott: Miért terítettél hat személyre? Jön va
laki hozzánk? Erre az édesanya azt mondta: Igen. Arra szeret
nélek figyelmeztetni ezzel benneteket, hogy az Úr Jézus is 
itt van. Asztalunknál, a konyhában, a nappaliban, a fürdőszo
bában, az udvaron és mindenütt. - Ettől a naptól kezdve a 
gyermekek sokkal csendesebbek voltak. Jobban megértették, 
hogy Jézus jelenlétében folyik egész életünk. Ahogy egy éne
künk mondja:

Van-e hely Jézus számára?
Megváltód ő s úgy szeret!
Halld, kopogtat kívül állva,
Megnyitod-e szívedet?
Add magad neki egészen,
Tárd ki bátran szívedet, 
ó, ne bocsásd el testvérem,
Fogadd be s minden tied.
Mit jelenthet számunkra Jézus jelenléte hétköznapja

inkban, erre kapunk néhány biztatást igénkben.
a./ Házasság: amint illik az Úrban. /18-20/ "Ti asz- 

szonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek". Mi van a "női e- 
gyenjogúsággal"? S miért épp az engedelmesség kérdését emeli 
ki? Sok más kérdés is van a házasságban. Pál a teremtési 
rendre hivatkozik. S ha két egyformán bölcs és erős ember van 
is egy vállalatnál, csak az egyik lehet az igazgató. Aztán, 
sokan félreértik az egyenjogúság kérdését. Pedig ez nem azo
nos az egyenlősdivel, egyformasággal. Az egyenlőség igazából 
azt jelenti, hogy mindenki ott lehessen a maga alkatának, 
jellegének megfelelő helyen és ezért ugyanolyan megbecsülés
ben részesüljön, mint a másik. Ez hiányzik leginkább, ez a 
legnagyobb kísértés egy asszony számára Pál szerint: az enge
delmesség. Ezért buzdít erre. Milyen tévedés volt 30-40 éve 
traktorra ültetni az asszonyokat. Milyen kár volt mindenáron 
erőltetni a külső munkahelyre menetelüket. Sajnos, még mindig 
nincs meg eléggé a főhívatásban gyermekeit nevelő és család
ját tisztességgel ellátó édesanyának a becsülete és elisme
rése. Nagy dolog, hogy vannak, akik mégis vállalják ezt hit
tel, szeretettel, engedelmes szívvel a család, a jövő nemze
dék és Isten iránt. - Sok édesanya és asszony nem veszi ész-



re, hogy egyenjogúság címén kettős, sőt hármas műszakot hor
doz a vállán. A keresztyén családban nem kérdés az egyenjogú
sági harc, mert mindenkinek megvan szeretetben a maga helye.
Ha a férj szereti feleségét és a családját, akkor minden 
rendben van. Ugyan ő dönt, de mindenkit meghallgat, a vélemé
nyek benne vannak döntésében. - Kétségtelen, hogy van egy 
férfias és egy nőies alkat. Már csak a szülésből és anyaság
ból adódóan is. Ezt nem figyelembe venni legalábbis felelőt
lenség, ha nem a katasztrófa előjele! Mi az oka a családok 
szétbomlásának? Nincs otthon, csak lakás, nincs összetartó 
erő, csak közösen kivívandó célok, nem én vagyok a családért, 
hanem a család énértem. - Minden munkahely elnőiesedik. Az 
iskolában, a tanítók közt is szükség lenne férfiakra is, hogy 
a felnőtt példaképnek ezt az oldalát is lássák a gyermekek. 
Orvosok, tanárok, lelkészek... Hol vannak a férfiak? S a gyü
lekezetben, presbitériumokban? Nem baj, ha a "férfias” fog
lalkozásokban nők is vannak, ha "férfiasabb" az alkatuk. De 
ha már többségben vannak, akkor kevés és visszahúzódott a 
férfi-réteg, vagy túlzott szerepet erőltettek magukra a nők. - 
Ha egy asszony Jézusban, az úrért szelíd, alázatos és szerető 
fél, akkor Krisztus ereje által ez olyan engedelmes lelket 
fog jelenteni számára, amely lehetetlenné teszi, hogy a férj 
zsarnok legyen fölötte és a család fölött. S rövid felhívás 
ez: Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. De az egész 
házasság lényege és boldogsága erre épül, mert az ilyen fér
fiban bízni lehet. De csak az ilyenben.

b. / Család: Isten kedvének a keresése. /20-21/ Ha itt 
is azt keresem, hogy mi kedves az Úrnak, akkor teljesen meg
változik a család szellemisege, légköre és külső Képe is. Ha az 
apa a mennyei Atya és anya az anyaszentegyház előképe tud 
lenni, akkor a legtöbbet tettük meg gyermekeinkért. Bárcsak 
megtapasztalnák gyermekeink, hogy bátran bízhatnak bennünk
és mindig, mindennel jöhetnek hozzánk! Ha kis korukban megta
pasztalják, hogy a javukat akarjuk és értük élünk, akkor na
gyobb korukban, amikor önálló akaratuk nyiladozik, akkor is 
bizonyára könnyebben meghallgatják és engednek is talán véle
ményünknek és kérésünknek. De legalábbis mérlegelik azt, amit 
mi tanácsolunk. Ezért megint csak: az Úrban! Azt tanítsuk, 
azt éljük meg előttük, azt tanácsoljuk, ami az Úrtól való, az 
<5 akarata és az ő ajándéka. - Van, aki csak azért vállal egy 
vagy kevés gyermeket, hogy "mindent megadhasson neki". S nem 
veszi észre, hogy épp ezzel válik egyoldalúvá a nevelése. Nem 
kapja meg a testvért, a testvériség érzését, nem tanul meg 
engedni, megbocsátani, megosztani dolgokat, a másikért lemon
dani, a közösségi szellemet, a lelkieket, ó micsoda vak neve
lés. Az Úr a mi világosságunk. /Jn. 3,19. 8,12. 12.46./ Aki 
az úré, az szeretne az Ő kedvében járni és nem a saját elkép
zelései szerint cselekedni.

c. / Munkahely: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
/3,22-4,1./ Pál nem a társadalmi rend megváltoztatásában lát
ja a megoldást. Ha ma nincs is rabszolgaság, de megvan ma is 
az alá- és fölérendeltségi viszony, pl. a munkahelyeken. Más
képp az élet lehetetlen lenne. Rendre szükség van. Isten igé
je a szív megváltozásában, a megtérés nyomán egyre inkább ki
bontakozó új életben látja és kínálja az igaz megoldást. A



legyőzés helyett a meggyőzésben. Sokszor inkább az engedel
mességben és hűségben, mint a vitákban. Egy ilyen engedés 
után mennyivel könnyebb a másiknak azt mondania, hogy igazad 
van. Szolgálatként kell látnunk a munkánkat: miben és mennyi
ben viszi előre az Úr ügyét, s mennyiben segíti a másik em
bert és a közösséget, társadalmat. Ez az alapja annak a köz- 
megegyezésnek, amellyel társadalmunk minden jó célú munkájá
ban részt tudunk venni és viszont. S megintcsak: az úrra te
kintve, amit hétszeresen hangsúlyoz mai igénk. Szolgálattá 
csak az a cselekedet és szó válik, amelyet az Úrban /őreá te
kintve és az ő erejét kérve/ végzek. Ha mindenki teljes szív
vel végzi munkáját, bizonyára sokkal többre jutunk, ugyani
lyen körülmények között is. Nem annyira a körülményekben, ha
nem inkább az emberben van a hiba. S ha mi megváltozunk, majd 
megváltozik a környezetünk, körülményeink, helyzetünk is. A 
bűn ellen kell harcolnunk. S ez csak Jézus Krisztus segítsé
gével lehetséges. Ne a körülményeket akarjuk megváltoztatni, 
hogy akkor majd minden jó lesz. Mi akarjunk megváltozni Krisz
tus által, akkor körülöttünk is minden megváltozik. Nem egy 
másik országba, másik munkahelyre, másik családba kell mennem, 
ha rossznak érzem a sorsom. Ettől én még ugyanolyan maradok. 
Ez nem változtat meg semmit. Csak az, ha az Úr megváltoztat
hatta, újjá teremthette a szívemet. - S ha egy vezető is tu
datában van annak, hogy "Valaki még ott van", őt is figyelik, 
számon kérik, de ugyanakkor kész segíteni és megáldani is őt 
Valaki, akkor másképp fog irányítani. Egy oldalra kerül a be
osztottjaival, munkásaival és nem uralkodik, zsarnoxosKodik 
és megaláz, hanem szeretettel szolgál. Még ő is, aki följebb 
van. Mert megérti, hogy ez a vezetés feladata: mindent meg
tenni az alatta lévőkért, mert hiszen több a lehetősége, - s 
nem az alárendeltek vannak őérte. Az Úr Jézusra kell ebben is 
tekintenünk: "Az az indulat legyen bennetek, amely volt a 
Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem 
önmagát megüresitette, szolgai formát vévén föl, emberekhez 
hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a 
keresztfának haláláig..." /Fil. 2,1-16./

3. Egyensúly

Éljünk kiegyensúlyozott keresztyén életet, amely egy
szerre számol mindkettővel: Istennel és emberrel, bűnnel és 
megváltással, evilágival és az örökkévalóbal, testiekkel és 
lelkiekkel, jogokkal és kötelességekkel, önmagával és a másik 
emberrel, a jelenvalóval és az eljövendővei. Ha tudjuk, szí
vünk előtt van, hogy az Úr Jézus jelen van életünk minden e- 
seményénél, helyén és idején, akkor Ő segíthet a bűn meglátá
sában és a Lélek erejének megadásában, hogy életünk teljesen 
evilágban legyen, de teljesen és visszavonhatatlanul az örök
kévalóság útján járjon, Istent dicsőítse és az embereket se
gítse.

Széli Bulcsú



Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap

I.Kor.6,19-20

A szöveg
Textusunk egyik kulcsszava a SZÓMA kifejezés. Talán nem 

felesleges felidéznünk emlékeztetőül dr. Kiss Jenő professzor 
szómagyarázatát: "SZÓMA: test, holttest, pl. rabszolgák; a 
dolgok lényege, fődolog, keresztény közösség, egyház; inkább a 
hellén-görög nyelvterületről való, míg a SZARKSZ az ószövetsé
gi BÁSZÁR fordítása; az élő ember teste, az organizmus egysége; 
a pneuma által élő 1Kor. 12,12; Jk. 2,26. az élet hordozója Mt. 
10,28. Újszövetségi szempontból a test jelentősége fontos. Az 
élet a test közvetítése által van; a szó jelenti az ember bű
nös életét is, a bűnös testet Rm. 6,6; a bűn felett csak a pne- 
uma által nyer hatalmat; a SZÓMA az organizált SZARKSZ. Átvitt 
értelemben Krisztus gyülekezete. Amíg tehát a SZARKSZ az anya
got jelenti, addig a SZÓMA az életet, mint organikusan tagolt 
és organikus egységben összefoglalt életet."

Fontos még számunkra a NAOSZ szó jelentése: a templom 
épülete, átvitt értelemben Jézus teste /Jn. 2,19./; mennyei 
templom /Jel. 14,15./

Érdemes még utánanézni a TIMÉ kifejezés értelmezésének: 
ár, vételár, érték, értékes dolog. TIMÉSZ alakban: magas áron, 
drágán, "készpénzen"...

A test "újrafelfedezése"?!
Talán a fenti címben is summázhatjuk igénK mai üzene

tét. A keresztyénség görög filozófiai hatásokra nagyon sokáig 
megcsonkította a Szentírás emberképét, és a lelkek megmenté
sében, üdvözítésében látta egyedüli küldetését. Maga a "lel
kipásztor" kifejezés is őríz magában valamit ebből az egyol
dalú vagy inkább féloldalas szemléletből.

Mivel azonban az embernek nem "tulajdona" a teste és 
a lelke, melyek közül egyikről vagy másikról lemondhat, hanem 
az ember megbonthatatlan pszichoszomatikus egységben test és 
lélek, ezért nem tudta hosszú távon elviselni ezt a félolda
las szemléletet. S mivel a keresztyénség elhallgatta a test 
Istentől kapott ajándékvoltát, a lázadó ember a reneszánszban 
és humanizmusban az Istentől elszakadva adta vissza a test 
méltóságát és rangját. Ez a folyamat aztán napjainkig egész 
szélső végletekig torzult. Gondoljunk csak a testkultusz mai 
szélsőségeire, a szex- és pornóhullámra, amely hazánkat sem 
kerüli el. Korunk bálványai a "test művészei": sportolók és 
szépségkirálynők. Egyik legvirágzóbb iparág éppen a testápo
lás, a kozmetika, úgy érezzük adósai vagyunk testünknek, so
kat hallhatunk napjainkban az egészségesebb életmód szüksé
gességéről. Szinte már nemzeti programmá vált, hogy adjuk 
meg testünknek azt amit igazán szüksége van: helyes táplál
kozás, mozgás, pihenés stb.



Ebben az összefüggésben szólal meg hallatlanul idősze
rűen az apostol csaknem kétezer éves üzenete: "Nem tudjátok, 
hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, amit Is
tentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?” Ezzel a 
kérdéssel fel akar rázni minket is, és rá akar döbbenteni 
minket embermivoltunk teljes gazdagságára és méltóságára. A 
testet magasabb "rangra" már nem lehetne emelni, minthogy 
magának a Szentléleknek temploma. A textusunkat megelőző 13. 
versben hasonlóan szédítő távlatot nyit az apostol, amikor 
így ír: "A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úr
ért, az Úr pedig a testért."

Nem kell tehát széayellni testünket, mint ahogy ezt 
egyes görög gondolkodók tették, s őket követve sokan keresz
tyének is. Jézus soha nem szégyellte, hogy testi szükségletei 
is vannak, hogy fáradt, éhes, szomjas, hogy fájdalmai vannak... 
Ezért nem az ő követői azok, akik önkínzó módon sanyargatják 
azt a bizonyos "kutya"-testet.

Nincs szükség tehát az önkínzásra, de nincs helye az 
önző önmentésnek se. "Nem a magatokéi vagytok" - figyelmeztet 
Pál. Kétszeresen is az Övé vagyok: Ő teremtett, ami Luther 
magyarázata szerint azt jelenti, hogy "Ő adta testemet, lel- 
kemet, szememet, fülemet és minden tagomat..." S miután el
szakadtam Tőle, és testestül-lelkestül más rabszolgája lettem, 
Ő visszavásárolt, megint csak Luthert idézve: "nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szevedé- 
sével és halálával, hogy egészen az Övé legyek..." Ez az a 
drága ár, "készpénz", melyen megvétettünk.

S hogy az övé is maradhassunk, Isten kész arra is, 
hogy Lelke által bennünk lakozzék, és templommá tegye ezt a 
talán különben rozoga hajlékot.
"A Lélek temploménak papjai" lehetünk...

Erre a lehetőségre akar ráéüreszteni igénk üzenete. 
Bárhol járunk, kelünk,templomban, Isten-közeiben élhetünk és 
szolgálhatunk. Ezen a ponton kapcsolódhatunk a vasárnap Agen- 
dánk szerinti szkopuszához: "Járjunk elhívatásunkhoz méltóan! 
Munkában !"

Isten szolgálata, dicsérete nem csupán ünnepi ékszer 
az életünkben, nem csupán magas "lelki szférákban" történhet, 
hanem a hétköznapok küldetése is. "Dicsőítsétek tehát az Is
tent testetekben" - bátorít, biztat az apostol. Ne csak a lel
künket, szívünket adjuk Neki, de szánjuk oda a kezünket, lá
bunkat, szemünket, szánkat és fülünket is. Könnyű a hét 168 
órájából Istenre fordítani egy rövid órácskát, és meghúzódni 
a templomi istentisztelet "fedezékében". Könnyű alig hatvan 
percet  odaszánni az énekhangunkat, időnket, néhány forintun
kat. . . Mennyivel nehezebb parancsolni utána a lábunknak, hogy 
meglátogassunk valakit, aki talán megbántott minket, aki talán 
soha nem tudja viszonozni szeretetünket. Talán könnyen dobunk 
valamit a perselybe, hiszen "csak" /?!/ Isten látja mennyi az, 
áldozat vagy szabadulás az apróktól... S milyen nehezen moz
dul a kezünk, amikor valamit tehetnénk a gyülekezet vagy más 
rászorulók ügyéért. Pedig amikor így “szabotáljuk" a szolgá
lati lehetőséget, olyanok vagyunk, mintha egy pap bemenne 
ugyan az istentiszteleti helyre, de ott nem végezné el a rá-
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bízott szolgálatot. Pál szinte türelmetlenül ébresztget min
ket: "Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szent
lélek temploma?!" Bárhol is legyünk otthon vagy munkahelyen, 
ünnepen vagy hétköznapon egész életünkkel, testünkkel-lel- 
künkkel Őt szolgálhatjuk, Őt dicsőíthetjük, vagy éppen az Ő 
akaratát szabotáljuk, az Ő  nevére hozunk gyalázatot. Nem va
gyunk tehát többé "laikus civilek", hanem a Szentlélek temp
lomának papjai, akiket Scholz László éneke így biztat: "nosza 
újulj végre, Szent papi népe!":

Így valósulhat meg az az "okos istentisztelet", amely
re a Római levél 12. fejezetének elején szólít föl Pál apos
tol: "okos istentiszteletként szánjátok oda TESTETEKET élő és 
szent áldozatul, amely tetszik az Istennek..."

Talán felhasználható az igehirdetésben Weöres Sándor: 
Négy korál című versének néhány jólismert sora.

"Cselekszik a kezetlen 
de csak a te kezeddel 
megindul a lábatlan 
de csak a te lábaddal...
Megszólal a kimondhatatlan 
de csak a te szívedben ..."

Gáncs Péter

Reformáció ünnepe
Rm.3,23-24

Íme az ember!
Ez a Pilátus ajkán elhangzott és Jézusra vonatkozta

tott mondat most általában az emberre, emberekre, ránk nézve 
érvényesen hangzik. Íme az ember = ilyen az ember, ilyenek 
vagyunk mi emberek, nincs különbség közöttünk, úgy terjesztem 
tehát ki e pilátusi mondat érvényét, ahogyan az idei frank
furti Kirchentagon, aminek ez volt a fő témája: íme az ember. 
Az idei reformációi ünnepen így mutat be önmagunknak a páli 
megállapítások sora: nincs különbség - mindnyájan vétkeztünk, 
nincs különbség - mindnyájan híjjával vagyunk az Isten dicső
ségének... nincs különbség - mindnyájan csak egyféleképpen 
lehetünk igaz emberekké.

Már a textus első megközelítésénél sem szabad feled
nünk, hogy amit itt ír Pál apostol, az nem biológiai antropo
lógia, nem pszichológiai kategória, nem históriai eszmefutta
tás, nem is kriminológiai megállapítás vagy büntetőjogi kate
gória. Ez teológiai antropológia, vagyis Isten relációban ér
vényes. Isten előtt - coram Deo - igaz e hármas megállapítás. 
A krisztológia felől közelítve: Jézus Krisztushoz viszonyítva 
nincs különbség közöttünk. Akiben nem találtak bűnt, ahhoz



viszonyítva mindnyájan vétkeztünk, akiben a teljesség lako
zott, ahhoz viszonyítva mi hiányt, szükséget látunk, aki 
egyedül igaz ember, ahhoz képest mi mindig korrekcióra, ja
vításra, megváltásra szorulunk. A pneumatológia felől köze
lítve: a Lélek ébreszthet rá, hogy a mi bűnünk a hitetlenség, 
az Ő bennünk lakozása/kitöltése nélkül nagy az űr bennünk, és 
ha Ő nem vezet, hamis útra térünk. Pál szavai tehát csak eb
ben a relációban érvényesek, egy más dimenzió ez, nem bizonyí
tani kell, hanem meghirdetni: ilyen is van és ebben a perspek
tívában ilyen az ember, íme az ember.
Reformáció ünnepének homiletikumához
TT Hozzá tartozik az Agnus Dei-hez és az Agnus Dei uralma 
alatt áll. Vagyis az Úr kegyelmes esztendejébe, a Krisztus 
évbe, az egyházi évbe tartozik /nem lóg ki abból/, és ilyenkor 
Isten népe a Bárány trónusa előtt hajt fejet /és nem embert 
ültet a trónusra/. Másként: nem az én időm, a mi időnk, hanem 
az ő ideje, nem magunkat, hanem Őt ünnepeljük. Ezt részben 
egy szekularizált környezetben, ahol október 31. a takarékos- 
sági világnap, részben egy római katolikus többségű magyar 
keresztyénségben fontos tudatosítani.
2. Az egész egyház ünnepe ez, akkor is, ha ezt csak a 
protestantizmus ünnepli; a reformáció sója, kovásza hat a XVI. 
sz. óta is, az újra felfedezett kegyelem: gratia sanans = 
gyógyító kegyelem, az egész egyházat gyógyítja /ld. II. Vati
káni Zsinat/.
3. A reformáció napja nem raelIveregetés- a túlzott öntu
dat, büszkeség értelmében, de mellünk verése, meaculpázás a 
bünbánat értelmében, vagyis nem a farizeus önelégült magatar
tása, aki lenézi a másikat és magát különbnek tartja, hanem
a publikánusé: "Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek", nekem 
bűnös evangélikusnak, nekünk bűnös evangélikusoknak is. Csak 
ezután lép érvénybe a "megigazítás mechanizmusa" - csak így 
mehetünk a reformációi istentiszteletről "megigazulva" ottho
nunkba.
4. A reformáció ünnepe a megtérés és az evangélium hirde
tés együttes alkalma. Ahogyan a 95 tétel a megtérésre utalás
sal kezdődik, ugyanúgy minden megújulás is és - ahogyan ne
vünkből adódóan az evangélium hirdetésére vagyunk kötelezve -  
a mai reformációi ünnep is pár excellence evangélizáció a szó 
legjobb értelmében, ha nem az, úgy egy történeti emlékünne
péllyé degradálódik, kár tartani.
5. Reformáció ünnepén, 1987-ben, nem feledhetjük, hogy 
nem vagyunk sem a 16. században - vagyis nem a Tridentinum 
előtti Rómával konfrontálunk, nem is a 17. század hitvitáinak 
idejében, hanem az ökumené századában, ahol a nyitottság ép- 
penúgy kötelező, mint az identitásunkhoz való ragaszkodás. A 
reformációi ünnep nem harc hirdetése más felekezetűek ellen, 
hanem tisztünk gyakorlása: evangélizáció.
6. Lehet-e még újat mondani reformáció ünnepén vagy ünne
péről? Nem kell újat mondani. A régi és mindig friss evangé
liumot kell. szólni. Aki újból és újból átéli az evangélium 
örömhírét, az mindig mai módra tud fogalmazni. A teljes ige 
hirdetése óv meg attól, hogy zsákutcába kerüljünk, mellékvá
gányra fussunk, másodlagos témákkal bíbelődjünk. A Krisztus
központú prédikáció ment meg a perifériára sodródástól.



7. Az idei reformációi ünnep szombatra vagyis pihenőnapra 
esik. Lehet, hogy lesznek szószékünk előtt olyanok, akik más
kor nem tudnak eljönni, becsüljük meg őket.
8. Örvendetes, hogy idén a Római levél kerül elő, a reformáció 
Magna Charta-ja. Érdemes végigolvasni a lelkésznek újra az e- 
gészet, nemcsak a kijelölt néhány verset, az Újszövetség igazi 
fődarabját, a "legtisztább evangéliumot", ahogyan Luther neve
zi, "amely méltó arra, hogy a keresztyén ember ne csupán szó- 
rul-szóra könyv nélkül tudja, hanem vele naponta éljen, mint 
lelke mindennapi kenyerével..." /Hol vagyunk ettől? Lelkész
vizsgán, kollokviumokon lesújtó tapasztalataim vannak erről./ 
Nem elég, ha tudjuk, mit jelentett Augustinusnak, Luthernak, 
Barthnak, nem elég, ha tudjuk, hogy olyan teológusok írtak 
hozzá kommentárt századunkban, mint Karl Heim, Adolf Schlat- 
ter, Emil Brunner, Paul Althaus, Anders Nygren. Nem elég, ha 
emlékezünk, mit jelentett a LVSZ megalakulásakor, Dar-es-Sa- 
laaroban vagy Budapesten, a világgyűléseken. Nekünk is olvas
nunk kell, "mert ezt nem lehet eleget olvasni, minél inkább 
foglalkozik vele az ember, annál értékesebb lesz, és annál 
jobban ízlik" - írja Luther.
9. Testvéri szívvel ajánlom minden kollégának, hogy ol
vasson sok pünkösdi textust párhuzamosan? hogy lapozzon fel 
textuáriumokat sub verbo egyház; hogy nézze meg Agendánk négy 
sorozatának textusait? hogy olvassa végig a pünkösdi és re- 
formáiói énekszövegeket /220-273/? hogy az énekeskönyv imád- 
ságos részéből ne csak a reformációi szakaszt, hanem az egy
ház megújulásáról valót és a csütörtök reggeli imádság szöve
gét is meditálja végig. Impulzusokat nyerhetünk.
Textusunk

Textusunk a bonyolultnak vélt levél egyszerű, hármas 
tagozódású mondata: Íme az ember! Nincs különbség, minden em
ber ilyen... Nincs különbség? Éppen Pál írja, aki 1Kor. 12-ben 
részletezi a különbséget a lelki ajándékok között: hit, prófé- 
tálás, nyelveken szólás, gyógyítás... Éppen Pál írja, aki oly 
sokat utazott, és oly sok emberrel találkozott: micsoda kü
lönbségekről tudhatott ő - műveltségbeli, kulturális, háttér, 
nyelvi, szokásbeli, erkölcsi, vallási különbségek! Kikötők, 
nagy görög városok és a szürke palesztinai lakosság közti kü
lönbség, törvénytisztelő zsidók és hellenizált kisázsiaiak, 
micsoda különbség! Isten előtt azonban nincs különbség! Ma is 
igaz ez a megállapítás.
1. íme az ember: mindenki vétkezett. Aktuális bűne is van
nyilván, de a habituális az igazi: a hitetlenség, a bizalmat
lanság Isten iránt. Vétkezett múlt időben: nem előtte van va
lahol a bűn, hanem már mögötte, másrészt a gyökérbűn, ami el
rontja életét... Hallatlan, félelmetes bűnközösség görögök és 
zsidók, kegyesek és átlagemberek között. Isten előtt lehetet
lenné válik a dicsekedés /ld. későbbiek!/. Ez a negativ sta
tus ma is realitás.
i. Íme az ember: mindenki híjjával van Isten dicsőségének.
"Szűkölködik nagymértékben" - ahogy református testvéreink 
éneklik. Úgy is igaz, hogy hiányzik az Isten tisztasága, fé
nye, ereje, úgy is, hogy maga Isten hiányzik, és ezért nem 
tündöklik, nem megelégedett. Az ember "hiánylény" - mindig



valami hiánya van, igazában Valaki hiányzik, pótolhatatlanul: 
Isten. Akár bevallja, akár tagadja, akár gazdag, akár szegény. 
Ilyen az ember.
3. Íme az ember. csak Jézus Krisztus által válik igaz em
berré. Ő hozza rendbe az emberi életet, nem foltozgat, nem 
répará1, generáljavítást ad... Elfogad, de megváltoztat, visz- 
szahelyez, irányt ad, isteni rendeltetésünknek megfelelővé 
tesz, rendeltetésszerű használatba állít: ez a pozitív status 
a miénk lehet. Magától senki sem lesz "rendes ember" Isten 
előtt. "A keresztyén ember is, önmagában semmi, csak Krisztus
ban válik valakivé" - Nygren szerint.

A reformáció ünnepi istentiszteletén nem kell más kap
csolópontot keresni - ezt kell meghirdetni: ugyanaz az Iste
nünk van, aki előtt ma sincs különbség, és nincs különbség az 
egész egyháztörténelemben. Íme az ember: ilyen az ember az 
Újtestamentum idején, az egyháztörténet egyik kiemelkedő szá
zadában, a reformáció napjaiban és ilyen ma is. Ebben a bo
nyolult 20. században egyszerű, világos emberlátásra, helyes 
önismeretre, mások ismeretére nevel és egyben ösztönöz, hogy 
vigyük a jó hírt mindenkinek ma is, városon és falun: hiszen 
nincs különbség, mindannyian rászorulunk Isten szeretetének 
jó hírére, s Arra, akiben megtestesült ez a szeretet.

Századunkban is sok-sok baj forrása volt az ember fél
reismerése: vagy istenítettük vagy megvetettük az embert, 
vagy imádatunk tárgya volt, vagy utálatunké, vagy azt hittük 
"utód az Isten örökén", vagy azt, hogy hitvány gyenge báb. 
Isten igéje reálisan mutatja meg az embert, de nem reményte
lenül; tud elveszett állapotáról, de felkínálja a megváltás 
lehetőségét. Dicsekedni nics okunk, de dicsérni Őt reformáció 
napján is van.

Dr. Hafenscher Károly

Szentháromság ünnepe utáni 2 0 . vasárnap
I.Pét.1,13-16 

Szentek legyetek!
Tegnap szinte egészen egyoldalúan hangzott az igei üze

net és bizonyságtétel a hit általi megigazulásról. Most pedig 
mind olyan igék szólítanak meg és szólnak hozzánk, melyekben 
bizonyos cselekedetekre való buzdítás hangsúlyos. Egészen más 
a két ünnep atmoszférája, más a fogalmazások dinamikája, len
dülete.

"Szentek legyetek!" - hangzik a felhívás. Ilyen ige ol
vasásakor nagyon könnyű belebonyolódni ebbe a sajátos üzenetbe 
amit a szent és szentség emlegetése hoz magával. Tegnap abban 
erősített meg mindnyájunkat Isten, hogy mennyi mindent tett Ő 
miértünk, kizárólagosan irántunk való szeretetből, kegyelem
ből. Ma arról hallunk mit vár Isten tőlünk.



Megváltozott akusztika
Anélkül persze, hogy mindennek túl nagy jelentőséget 

tulajdonítanánk, mégse menjünk el szó nélkül ama kínálkozó 
lehetőség mellett, amit a szent és szentség kérdésével kap
csolatosan méltón fogalmazhatunk megváltozott akusztikának. 
Szemmel láthatólag mintha megváltozott volna ehhez a kérdés
hez, tanításhoz fűződő emberi magatartás és viszonyulás. Ré
sze ez annak az általános fordulatnak, mely világszerte és 
hazánkban is a vallás dolgainak megítélését hozta magával.
Ezek a jelenségek jól ismertek, most csak a szentté létei szem
pontjából idézzük fel a legfontosabbat, magát a tényt. Egyhá
zon kívül és az egyházban mintha valóban más hangzása lenne 
ennek a korábban okkal vagy ok nélkül megmosolygott, korsze
rűtlennek bélyegzett, emberi magatartások által lejáratott 
kifejezésnek, és mindannak, ami hozzá tartozik, vele együtt 
jár vagy belőle fakad. Világszerte reneszánszát éli az igény 
olyan értékek megteremtésére és megőrzésére, melyeket korábbi 
nemzedékek és civilizációk a szent szóba sűrítettek. Igény 
van olyan emberekre, akik a szeretet, a megbízhatóság, az 
együttérzés, a hűség, a becsület hordozóiként régmúlt idők 
úgynevezett szentjeire emlékeztetnek. - Nemrég egy világhírű 
író azt írta: "A mai világnak nem forradalmárokra, hanem 
szentekre van szüksége". Ezzel a kitétellel nyilván vitatkoz
ni is lehet, de az a tény, hogy mondását itt is, ott is gyaK- 
ran emlegetik, méltatják vagy vitatják, jelzi, hogy olyasmit 
fogalmazott meg, ami ma "a levegőben van", sokakat érdekel, 
foglalkoztat. - Világhírűvé lett napjainkban egy olyan könyv 
is, melynek címe: "A szentek visszatérnek". Ma, amikor az 
eszmények, példaképek lassú kihalásának idejéhez értünk, rob
banásszerű lett az érdéklődés az évezredes múltból a maradan
dónak és megbízhatónak ítélt, ilyennek újrafelfedezett egyhá
zi arzenál. Utalhatunk még arra a könyvecskére is, melybe 
sokan legalább kíváncsiságból is most már belelapoznakjolyan 
könyvbe, amelynek címe: "A szent és a profán". - Bizonyosak 
lehetünk abban, hogy a vallási megújulásnak, reneszánsznak 
napjainkra jellemző sodrásában mindennek,ami a vallással kap
csolatos, új korszaka érzékelhető, más a hangzása, az akusz
tikája, mint akár csak 5-10 évvel ezelőtt, az ilyen kifeje
zésnek is, mint a szent, szentség, szentté létei.
Igei megerősítés

Isten minden egyes igében, mely az Ő cselekvését hir
deti, saját szentségét, szent-voltát dokumentálja! És minden 
egyes igében, mely a reánk váró tennivalókat sürgeti, vagy 
rajtunk és bennünk való munkálkodását regisztrálja, ezzel az 
igével köthető csokorba: "szentek legyetek". Ez állandó prog
ram, végnélküli láncolat., Mindig időszerű, minden igében va
lami módon elénk áll. Akár a Hegyi Beszéd, akár a Szeretet- 
himnusz, mind ebbe torkollik vagy ebből születik: "szentek 
legyetek".

A Péter apostol által felsoroltakat is így tekinthet
jük tehát, mint amelyekben újra felvillan a szentség gazdag
ságának néhány aspektusa. Szentté lenni annyi mint józannak 
lenni, tehát az élet és világ dolgairól, jelenvalókról és el-



jövendőkről Isten igéjének fényében gondolkodni, nem pedig 
pillanatnyi érdekek vagy érzelmektől irányított szenvedélyek 
hálójában vergődni. Szentté lenni annyi mint tökéletesen re
ménykedni abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megje
lenése hoz nékünk. Szentnek lenni annyi mint Istennek engedel
meskedni, életünket, szándékainkat, akarásainkat az ő akaratá
hoz szabni. Ezt egy életen át tanuljuk, s így a szentté létei 
iskolájából sosem kerülünk, mert nem kerülhetünk ki. - Isten 
igéje tehát nemcsak parancsolja, hogy szentek legyünk, hanem 
minden tanácstalanságot elvesz tőlünk, hamis kísértésektől óv 
minket, amikor igéjében mindig, újra és újra, soha meg nem un- 
hatóan, mert soha teljesen el nem érhetően, hűségesen, állha
tatosan tanít minket.
Reformációi örökség

Most, amikor ennyire közel vagyunk a reformáció ünne
péhez, kár lenne anélkül menni tovább, hogy ne villanna fel 
előttünk az a gazdag örökség is, melyet Isten a reformáció ál
dásaiban adott és készített nékünk és a mi nemzedékünknek is. 
Ami a szentté léteit és a szenteket illeti, a reformációnak 
erről is volt bőven mondanivalója. Olyan mondanivaló, mely a 
reformáció népe számára minden időben hathatós segítséget je
lent, hogy újra és újra visszataláljon a szentté létei bibliai 
fundamentumához. Amikor Luther arról beszélt, s ez a maga ide
jében hallatlanul nagy tett volt, hogy egy takarítónő, aki na
ponkénti munkáját hűségesen és örvendezve végzi, kedvesebb 
szent Isten előtt, mint a kolostorokban és zárdákban élők so
kasága, akkor ezzel az állásfoglalással igei alapokhoz tért 
vissza és a maga nemzedéke és az őket követők számára is igen 
nagy mértékben megkönnyítette az Ige valóráváltását a minden
napi életben. Amikor hálát adunk Istennek mindazokért az ál
dásokért, melyekkel megújította egyházát, a sok kimondható és 
kimondhatatlan áldások között kiemelkedő helye van a szentek
ről, szentségekről és szentté léteiről kapott ajándékoknak.
A kegyelet érzése

Halottak napja is ma van, elsősorban katolikus test
véreinknél, de nagyon sokan közülünk ma is kimennek a temetők
be, vagy ha ezt nem tudják megtenni, kegyelettel emlékeznek 
elhunyt szeretteikre. Amikor mai igénk arra kér minket, hogy 
szentek legyünk lehetetlen nem emlékezni mindazokra, akik 
előttünk jártak ezen az úton is. Szülőkre, testvérekre, idős 
korban vagy fiatalon elhunytakra, gyülekezetben hittestvérekre, 
tisztségviselőkre emlékezünk, akiket Isten egy életen át taní
tott a szentség titkaira s akik reménység és Ígéret szerint, 
mint a Jézus Krisztus drága vérén megváltottak, ott vannak a 
szentek láthatatlan közösségében. Életük vége emlékeztessen, 
példájuk, szeretetük, hitük, reménységük pedig bátorítson az 
Ige meghallásában és megtartásában. Mert meg van írva: "Szen
tek legyetek, mert én az Úr szent vagyok". Jó tudnunk, hogy Ők 
visszavonhatatlanul a szent és könyörülő Istenünk kezében van
nak és odaát rajtuk is végérvényes és tökéletes szépségben ki- 
ábrázolódik annak a Jézus Krisztusnak a szépsége, aki lett né-



künk Istentől bölcsességül, váltságui és szentségül.
Szentek legyetek, ezt mondja Isten igéje, úgy hall

gassuk minden egyes alkalommal Isten nékünk szóló üzenetét, 
hogy minden Igében és minden Ige által Isten a szentté léte
lünket munkálja bennünk és a gyülekezetben. Sokféle segítséget 
is ad ehhez, régieket hoz elő, újakat teremt. Hálaadással él
jünk ezekkel is. A hazafelé vezető szép ösvényen a tökéletes 
reménykedésben így maradjunk meg.

Győr Sándor

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap
Zsid.12,4-16.

A BŰN ELLEN VALÓ HARCBAN

A hit - mint maga az élet - küzdelemmel járó nehéz 
vállalkozás. Naponkénti harcban kell edződnie, erősödnie. A 
kényelem nem kedvez neki. Lankadtakká teszi a kezeket és meg- 
roskadókká a lábakat, hamar elfáradókká sokszor még a legkü- 
lönbeket is. De a nehézség sem mindig jó irányba vezeti a hí
vőt. Úrrá lehet rajta letargia, csüggedés, enerváitsag - a ke
serűség gyökere.

A hit a nemes harcát a bűn ellen vívja. Nem a "test 
és vér ellen", hanem "a sötétség világának urai és a gonoszság 
lelkei ellen". /Efezus 6,12./ Természetesen sajátos fegyverei
vel és szabályosan küzd, miközben Isten akarata szerinti élet
re törekszik. /IPéter 4,3-4!/ Ebben a harcban szenvedések árán 
is kitart. A szenvedés adott esetben a hit próbába lehet.

ELFELEDKEZTETEK A BÁTORÍTÁSRÓL - Az írások jelentősé
ge és szerepe a bűn elleni harcban kettős: (1) HA teljes írás 
Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg- 
jobbításra, az igazságban való nevelésre." /"Tim. 3,16./
(2) De az Istentől ihletett Szentírás hasznos a vigasztalásra, 
a bátorításra, a segítésre is, hogy az Isten akarata szerint 
élni akarókat megerősítse. Mindkettőre nagyobb hangsúlyt kel
lene helyeznünk gyülekezeteinkben!

SZENVEDJÉTEK EL A FENYÍTÉST - Könnyen félreértelmez
hető kijelentés. A "paideia" itt szigorú, a testi fenyítést is 
magába foglaló nevelést jelenti. Csakhogy nem minden fenyítés 
és büntetés, fájdalom és szenvedés tartozik bele Isten nevelő
oktató tanrendjébe! Igénk is különbséget tesz a testi atyák és 
a lelki Atya fegyelmezése között. Óvakodjunk a minden szenve
dést igazságosnak tekintő és igazolni akaró teológiai szadiz- 
mustől! Isten nem kínzónk! Hirosima és Auschwitz nem az Isten 
paideiája! - Ugyanez érvényes a fenyítés elszenvedésére is.
Nem a mindenben való tűrést és kitartást hirdetik az apostolok:



"De milyen dicsőség az, ha Kitartóan tűritek a hibátok miatt 
kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 
tűritek érte a szenvedést, az kedves az isten szemében." /1Pét. 
2,20./ Nem a szenvedés a keresztyénség legfőbb parancsolata, 
ahogyan ezt Feuerbach allitja, hanem a minden körülmények kö
zött, még a szenvedések idején is Krisztusra tekinteni tudó 
hit. Kerüljük a szenvedés teológiáját! Nem a szenvedés, hanem 
Isten üdvözítő kegyelme váltja meg az embert, a szenvedőt is! 
Ilyen értelemben kell a nyomorúságban kitartónak lenni. /Rm. 
1 2 , 1 2 . /

SENKI SE HAJOLJON EL ISTEN KEGYELMÉTŐL - Isten ke
gyelmétől elhajolni kétféleképpen lehet: (1) ha nem élünk ke
gyelmével? (2) ha visszaélünk kegyelmével. Titus 2,11-12 alap
ján Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára megjelent. 
Ilyen értelemben az intés mindenkinek szól. Azoknak is, akik 
kegyelmét tudatosan és meggyőződésből vetik meg! De igénk - 
Ézsau példáját említve - elsősorban azokat figyelmezteti, akik 
visszaélnek vele. Sokatmondó az Ézsau elhajlását megjelölő ki
fejezés: "eladta"! /Rm. 6,16./ - Az elhajlás fertőzői Ahogyan 
u.i. egymás hitén fölbuzdúlhatunk, ugyanúgy egymás hitetlensé
gén letörhetünk is. A letargia, csüggedés, enerváltság ragá
lyos! Sok kárt okozhatunk vele a gyülekezetben!

A HIT KRISZTUSRA TEKINT
1. Mélységből Indulunk

A hit harcát vívó ember ismételten átéli az Istentől való el- 
hagyatottság mélységes nyomorúságát. Ilyenkor valóban "mélység
ből kiáltunk" és jogosan kérdezhetik meg tőlünk az ősi kérdést: 
"Hol van a te Istened?". Ez a mélység ijesztő. A hiábavalóság, 
a tehetetlenség, az elhagyatottság, a szenvedés keresztje! De 
ne felejtsük el: “A legmelyről jón minden, rai jó a földön!" 
/Illyés Gyula/ A hit is innen indítja el "sóvár tekintete nyi
lát", hogy "a feketeség meghasadjon előtte" és az elrejtőzködő 
Istent meglássa! Nincs Ninivében prédikáló Jónás cethal nélkül!

2. Krisztusra tekintünk
Ebben a mélysegben azonban Isten sóhajtozó fiai előtt egyre 
világosabban rajzolódik ki Isten egyetlen Fiának, a Krisztus
nak az arca, aki szintén "megvetett volt és emberektől elha
gyott", aki hozzánk hasonlóan megkísértetett és szenvedett. 
Rajta, Benne és Általa mutatta meg az Isten egyszer s minden
korra mindannyiunknak, hogy "akit szeret az Úr, azt megfenyíti, 
és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad". /12,6/ Krisztus 
szenvedése ugyan nem említhető egy lapon egyéb más szenvedé
sekkel, de nem is függetleníthető tőlük! Az értünk szenvedő 
Fiú u.i. megadja a fiaknak azt a kiváltságot, hogy Isten gyer
mekeivé legyenek! Ez sohasem tőlünk van, nem is a szenvedése
ink eredménye, következménye - Isten ajándéka ez

Jézus földi életében az elhagyatottság egész kálvári
áját végigjárta: megkísértetett /Mk. 1,13/; hozzátartozói nem 
értették meg /Mk. 3,31? Mt. 13,57./? eredménytelen prédikációk 
/Mt. 13,13./? tanítványai is elhagyják /Mk. 14,50./! Hol van 
itt Istennek, a mennyei Atyának Fia iránti könyörülő szeretete?



S végül nem hagyta-e el látszólag öt az Isten is? /Mk. 15,34./ 
S mégis ez a Názáreti Jézus mindvégig úgy beszél Istennel, 
mint egy gyermek az édesapjával: bizalommal, hűségesen, enge
delmesen. Fontos azonban, hogy Jézus nem ezen negatív tapasz
talatok ellenére maradt meg a hitben, a hűségben és az enge
delmességben, hanem éppen ezen látszólagos kudarcok által erő
södött meg benne az Atya iránti bizalom. Így nyerte el a "fiú- 
ságot" az írások szerint isi /Jób 5,17./

íme a hit harcának paradoxonjai: az elhagyatottságban 
Isten jelenvalósága, a fenyítettségben fiúság, a nagy keserű
ségben valami édes, a vesztésben győzelem van. Sokszor megta
pasztalhatjuk: az örök győztes elhagyatottak Istentől, mint az 
Örök vesztes! Nem azért, mintha egy új törvény lépett volna é- 
letbe, mely szerint üdvösségesebb veszíteni, mint nyerni, ha
nem mert a "fenyítettek" Jézusban mindig testvérre. Istenben 
pedig Atyára találhatnak. A hit tehát a Krisztusra tekint ill. 
Krisztussal együtt az Atyára! -

Ez a Krisztusra-tekintés a bűn elleni harc lényege! 
"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlen
ségeinken", hanem olyan, aki hordozza bűneinket, de nemcsak 
mieinket, hanem az egész világ bűnét is! Nincsen olyan mélység, 
ahonnan ne lehetne látni Krisztus keresztjét! Hitünk a bűn el
leni harcban a Krisztusra tekint: meg vagyunk keresztelve!

3. A fiúság lelkületével szolgálunk 
Fontos hangsúlyoznunk, hogy Jézus Atya iránti hűsége nem féle
lemből, hanem Isten iránti feltétlen bizalomból táplálkozik. 
Jézus fiúi és nem szolgai engedelmességgel szolgál. Nála a 
forma szolgai, nem a lelkület! - Távol álljon tőlünk a közön
séges, parázna lelkület! De a szolgai lelkület is! Nem ezt 
kaptuk! Amikor a keresztségben Isten minket is eljegyzett a 
hit ajándékával, akkor nem cselédjévé, napszámosává, béresévé 
lettünk, hanem szeretteivé, jegyesévé, fehér ruhába öltözte
tett menyasszonyává. Isten gyermekei a szabadság gyermekei! 
Akiket a Fiú megszabadított, azoknak valóban szabadoknak kell 
lenniük a jó szívvel végzett szolgálatra. /Jn. 8,36./

"A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsé
tek meg!" Ezt csak úrban bízó szívvel lehet teljesíteni. Egy 
praktikus jótanács: A tétlenség sok rossznak lehet a szülője. 
Akik viszont elfoglalják magukat a szolgálatban, azoknál keve
sebb alkalom kínálkozik a bűnre. /Kimutatták, hogy szoros ösz- 
szefüggés van napjainkban a megnövekedett szabadidő és a bűnö
zés számának a növekedése között./ Föl tehát a karosszékeink
ből! /Jónás 1,6./

A szenvedés idején nemcsak a "keserűség gyökere" nö
vekedhet föl, hanem "az igazság békességes gyümölcse" is érle
lődhet! Valahogyan úgy, ahogyan az igaz gyöngyök keletkeznek a 
porszemből. Elgondolkozhatunk azon a tényen is, hogy a sokra 
képesek "rendszerint" az átlagosnál sokkal több akadállyal és 
nehézséggel küzdenek meg, míg akiknek ebből kevesebb van, azok 
bizony kevesebbre is képesek! Az Úr fenyítése tehát nem csak 
javunkat, hanem rajtunk keresztül mások javát is szolgálja!

550



4. Békességre és szent életre törekszünk 
Mindenki iránti A 9. vers szerint Isten nevelésének azért kell 
engedelmeskednünk, hogy éljünk. Isten azt akarja, hogy éljünk. 
Ismerjük a mondást: leben und leben lassan! /Élni és élni hagy
ni!/ Ez itt kevés! A szent élet lényege u.i. ez: élni és élni 
segíteni! "A sánta meg ne botoljon!" - figyelmeztet bennünket 
az ige. Nem elég, ha futni hagyjuk a sántát! így még eleshet! 
Ezt magakadályozni csak egy módon lehetséges: ha ez a sánta 
támaszkodhat valakira, ha segítjük, ha vezetjük!

Lehet, hogy egy olyan világban, ahol legtöbbször még 
élni sem hagyja ember az embert, erkölcsi teljesítménynek lát
szik, ha legalább élni hagyjuk egymást. De ez még nem szent 
élet! "Nem bántottam senkit!" Ez az erkölcsi színvonal a lég— , 
több esetben megkérdőjelezhető. Segítettem-e önzetlenül egy
szer is valakin? - az itt a kérdés! - Az élet pofonaitól az 
embertárs segítéséig. A szent életre törekvő hitnek ezt a ne
héz, de szép utat kell napról-napra megjárnia!

"Aki mindvégig kitart, az üdvözli! 2" /Mt. 10,22b./

Weltler Sándor

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap

Ef.4,29-32.

Az Efezusi levél döntő módon a gyülékezet közösségét, 
mint egységet tárja elénk. Az egészet szólítja meg úgy, hogy 
az a közösség életfolytatásával, hitével és a szeretet csele- 
kedetivel Krisztust hirdeti a világban vagy ha ez hiányzik, 
akkor káromolják miatta Krisztust. A gyülekezet élete a maga 
egészében így lehet tanúja Krisztus erejének, amely kiárad, 
vagy az erő hiányának. Igénket ma is gyülekezetközpontúvá kell 
tennünk.

"Pál ebben a levélben az egyházzal kapcsolatban két 
hasonlatot említ: az egyikben mint Krisztus testét említi, a 
másik hasonlat pedig az épület példáját." Az egyház tagjaira 
jellemző, hogy ők "a Krisztusban" vannak. /"A Krisztusban" 
kifejezés 35-ször fordul elő ebben a rövid levélben./ Életük 
a Krisztusban való élet: élnek, cselekszenek, de többé már nem 
maguktól, hanem a Krisztussal való közösségben, az ő hatalmas 
erejének működési körében és hozzávaló kötöttségben." /Káldy: 
Bevezetés az Újszövetségbe 132. o./

Pogány környezetben élt az efezusi gyülekezet. Ezért 
kettős intés hangzik: "Kérlek titeket... éljetek méltóan ah
hoz az elhívatáshoz, amellyel elhivattatok..." /1. v./ "Mondom 
tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, 
ahogyan a pogányok élnek..." /17. v./

A gyülekezet élete tanúság Krisztusról. Nagy volt az 
őket körülvevő lelki sötétség, hitetlenség - ez igaz -, de ha



nagy a sötétség, akkor még egy kis gyertyafény is sokat jelent. 
Ilyen fényhordozó kell, hogy legyen Isten népe, a gyülekezet.
Ez a gyülekezet missziója.

Igénket két hasonlattal vezeti be: Vessétek le... 
Öltsétek fel... Vessétek le a régi élet szerinti régi embert... 
Öltözzétek fel - az új embert, aki Isten tetszése szerint te
remtetett... Megújulás beszédben és cselekedetben. Jó lenne, 
ha minden keresztyén ember Luther imádságával indulna napi 
munkájába: "minden szavam, cselekedetem és egész életem a te 
tetszésedre legyen..."

A VASÁRNAP JELLEGE
Vezérgondolat: :Járjunk elhívatásunkhoz méltóan, megbocsátás
ban. - Az evangéliumra alapul. Az adós szolgát ugyan nem vál
toztatta meg a nagy adósság elengedése, könyörtelen maradt és 
méltatlan lett erre a nagy elengedésre. A keresztyén élet alap
ja viszont Isten bűnbocsátó kegyelme és ez határozza meg egész 
életünket.

AZ IGEHIRDETÉSHEZ
Szülők szívében féltő szeretet, aggódás él gyermekeikért. Kü
lönösen amikor kikerülnek a szülői házból, más iskolába, mun
kahelyre. Milyen lesz a környezetük, a munkatársak, barátok? 
Hányszor elhangzik: Csak nagyon vigyázz magadra, kerüld a 
rossz társaságot!...

Pál apostol ilyen féltő szeretettel ír az efezusi 
gyülekezetnek, amely egy pogány városban, pogány életfolytatá- 
súak között él. Mai igénk üzenete is ebből érthető meg, amikor 
így kéri őket: "...többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányoK 
élnek, hiábavaló gondolkodásuk szerint..." - hanem - "...élje
tek úgy, amint méltó az elhívatáshoz, amellyel elhivattatok..."

Ezzel a féltő szeretettel hangzik az ige kérése ma is 
a gyülekezet felé. Nem jótanácsokat akarunk adni, hanem Krisz
tus szeretetével kérjük a gyülekezetét a rossztól való elsza
kadásra és a jóra való törekvésre.

Két évtizede annak, amikor a rendkívül hideg télben 
egy francia szerzetes pap három percet kért a párizsi rádió
tól, hogy szólhasson azok érdekében, akik Párizs egyik külvá- 
rosábán éltek, rendkívül nyomorúságos körülmények között és 
akik között Ő szolgált. Többek között ezt mondta a rádióban: 
"Tegnapelőtt hatan, tegnap négyen fagytak meg a ti gazdag vá
rosotokban, mert nem volt elég ruhájuk és takarójuk s akik 
nyomorúságos fabódékban laktak. Kérlek titeket a Jézus Krisz
tus nevében segítsetek!" És megindult a segítség, teherautók 
vitték a rengeteg takarót, ruhát. - A szeretet néhány perces 
kérése szíveket ért el és a Jézus Krisztus nevében való segít
ségkérés sokakat segítésre indított.

Mi a Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy ne járjatok 
úgy, mint sokan mások - mégha keresztyéneknek mondják is ma
gukat - és törekedjetek arra, ami méltó Krisztus gyülekezeté
hez.

1. Amitől tartózkodjanak. - "Semmi rossz szó ki ne 
jöjjön a ti szátokból!" - Rossz - ez az eredetiben azt jelen
ti: romlott, rothadt. A beszéd is lehet ilyen. - A romlott é- 
telt kiöntik, ha annak csak egy kevés gyanúja is van. Romlott



étel sokszor tömegeket tett beteggé. A rothadt gyümölcsöt 
is kivesszük a jók közül, hogy ne fertőzzék azokat.

Romlott beszéd. Mennyire elterjedt. Tisztátalan, trá
gár szavak, szinte állandóan hangzanak munkahelyen és utcán és 
bizonyára sok családban is. S mennyit ártanak, fertőznek. Ho
gyan veszik át egymástól s a gyermekek a felnőttektől?

Amikor felvételt készítünk magnóra, elhangzik sokszor 
a figyelmeztetés: az intésre teljes legyen a csend, mert a 
felvétel indul. S a magnó mindent megörökít. Ott csak egy kis 
idő, de nékünk az egész életre hangzik! A magnó indul! Legyen 
kérésünk, imádságunk az ének: "Beszédem mindenkor/ Tiszta és 
igaz legyen,/ Hiábavaló szó,/ Hogy számból ki ne menjen..." 
/436,3./

A beszédet sokszor az indulat követi. Figyelmeztet 
igénk: "Minden keserűség, fölgerjedés, harag és káromkodás ki
vettessék közületek minden gonoszsággal együtt..." Indulatos 
kitörés, robbanó természet. Ideges emberek. Egy sértő szó, 
bántó kijelentés, megjegyzés és robban a sértett.

Sokszor olvassuk a felhívást: Vigyázzunk a tisztaság
ra! Ne szemeteljünk! - Gondolunk-e arra, hogy a szavak mennyi
re szennyeznek! - Sok helyen viszont azt olvassuk: Tiszta ud
var, rendes ház. - De jó lenne, ha ilyen tiszta lenne sok-sok 
házban és munkahelyen a beszéd is.

Szóváltást sokszor a harag is követi. Int az ige: 
"távol legyen tőletek"! - Az előző mondatok között olvassuk:
"A nap le ne menjen a ti haragotokon!" - Egy édesanya ezt az 
igét adta leányának az esküvő napján. Egy életre megőrizte. 
Krisztus szeretetével kérjük: Vessétek el a haragot, nehezte
lést, indulatot!

2. Amit viszont igyekezzünk megvalósítani!
Az a beszéd hangozzék: "...amely hasznos a szükséges 

építésre, hogy áldásos legyen azoknak, akik hallgatják." Jé
zusról ezt jegyezte fel az evangélista: "...elcsodálkoztak az 
ő kedves beszédein..." Egyszerű szavak, kedves szavak. Hány
szor megtapasztaltuk, hogy milyen hatással voltak reánk.

"Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássa
tok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a 
Krisztusban." - Az evangélium is erre int bennünket. Az adós 
szolgát nem változtatta meg a nagy könyörület. Isten bűnbocsá
tó kegyelme, melyben részesültünk, átformált minket? Ujjászült 
bennünket? A krisztusi lelkűiét él bennünk?

Figyeljük csak az éneket: "Úgy fogadd be a testvért, 
mint Krisztus tégedet... légy tűrő, megbocsátó, ha ér, ha szúr 
tövis, az Úr szájából hallod: "még hetvenhétszer is"... /Itt 
fel lehet használni illusztrációként a Somvirág c. elbeszélés- 
kötetből a "Hosszú az út a megbocsátásig" c. írást. Kész pré
dikáció! S a "Ki fizeti a révészt" c. TV filmből azt a részt, 
amikor az évtizedeken keresztül gyűlöletben élő család gyerme
kei ott a nyitott sír mellett mondják ki: elég volt a gyűlö
letből! Békességre jutnak./

Krisztus szeretetével kért az apostol a bevezetésnél, 
most így int: "Meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki
vel el vagytok jegyezve a teljes megváltás napjára." Ez már a 
záróhang is. Ugye, milyen sokszor nehéz volt, ha szomorúságot 
okoztunk azoknak, akik pedig annyire szerettek bennünket! Is



ten Lelkét ne szomrítsuk meg! Aki eljegyzett bennünket, hogy 
Isten gyermekei lettünk és úgy is járjunk, amint az méltó övé
ihez. Ezért kér: gonosz beszéddel, haraggal, meg ne szomorít- 
suk. Hiszem, hogy Ő ad ehhez erőt mindnyájunknak!

Javasolt énekek: 436; 474.

Varga György

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap
Dán.12,1c-4.

Röviden Dániel könyvéről. - Tartalmilag kereken 440 évet ölel 
át /605-165/. Nyilván ezzel függnek össze a ma már kétségtelen 
pontatlanságok. Minden bizonnyal azok járnak közel a valóság
hoz és igazsághoz, akik ennek az apokaliptikus könyvnek a 
szerzőjét a régi nagyok közül kölcsönzött személynek tartják 
/ld. Ez 14,14.20; 28,3./. Fontosabbnak látom ezeknél a meg
jegyzéseknél is, hogy az ÓT-ban itt esik szó először sokak fel
támadásáról /v.ö. Jób 19,25-27./. Úgy, hogy ez a feltámadás 
némelyeknek örök dicsőséget, azaz üdvösséget, másoknak viszont 
örök gyalázatot, kárhozatot jelent. - Persze Dániel látóhatá
rába csak saját népe feltámadása fért bele. Nagyon súlyos 
helyzetben jelentett vigasztalást, bátorítást - itt se féljünk 
a szótól! -, örömhírt, evangéliumot a könyv, közelebbről alap
igénk üzenete. Sokakat megtartott a hitben és a hűségben. Töb
bet felesleges volna elmondanom a könyvre vonatkozó ismeretek
ből vagy éppen bizonytalanságokból. Lássuk inkább tüzetesebben 
az alapigét az eredeti szöveg szemmeltartásával!

Néhány szavát vagy kifejezését már az üzenet érdekében emelem 
ki. Az "abban az időben'1 kifejezés előre mutat. Részben egy 
nagyon várt és remélt történelmi fordulatra, részben a dánieli 
végső idők beteljesedésére. Mindkettő lelkét az itt inkább 
szenvedő értelmű nifal adja. A "megmenekül" azt is jelenti: 
megmentetik. Isten tehát az alany akkor is, ha angyal-követe a 
végrehajtó. A vaksors vagy véletlen szerencse távol esik Dáni
el gondolkodásától. A jó-hír célbavitelét segíti a könyvbeírás 
képe. Az oda beírtak sorsa végérvényes, mégpedig az üdv az. A 
beírás irgalom, a megtörténte bizonyosság. Azon nem változtat
hat senki, semmi. Erre a bizonyosságra tesz szert a hit és a 
belőle fakadó reménység, /ld. 2Móz. 32,32; Fii. 4,3;, v.ö. Jel. 
20,12-vel!/. - A "néped" kifejezés az eredeti bizonyságtevő 
igen nagy felelősségét hirdeti. De azt is, hogy nem levegőt 
vagdosott hitével, hanem szolgált és azt Isten igazolta. Ezt a 
tág horizontot hagyjuk meg bátran és felelősen igénk alkalma
zása folyamán is! Minden szabadítás és szabadulás fennen hir
deti Urunk irgalmát és hatalmát. Azt is: mindig tudnunk kell 
kiben hiszünk és mit! - A föld porában alvók felébredése igen-
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csaK összecseng az ÚT. szemléletével. Bizony az sem a plátoni 
lélekhalhatatlanságot hirdeti, hanem a halottak feltámadását, 
felébresztését. Ne kurtítsuk modernkedő gnoszticizmussal ennek 
vigasztalását Hiszen a dánieli, az izraeli feltámadás-határo
kat Krisztus Urunk a földkerekségre tágította. Persze nem maga 
a feltámadás az üdvösség. Lehet annak kárhozat folytatása is! 
Nagyon bízzunk azért - magunkra és másokra nézve is - Urunk 
irgalmas döntésében.

A "SZÁKAL" ige hifii participiuma azokat jelenti, 
akik komolyan veszik az ige üzenetét és annak megfelelően él
nek, cselekszenek. Ez az okosság soha nem lehet független má
soktól, a ránkbízottaktól, a közelvalóktól és távoliáktól. A 
"CÁDAK” ige ugyancsak hif. participiuma az okosság megélése, 
gyakorlása a mindenki irányába indokolt felelősség útján. Az 
igazság viszonyfogalom Isten és emberek, emberek és emberek 
viszonylatában. A kifejezés tartalmilag igen is jelenti mások, 
a ránkbízottak Istenhez vezetését, hitre jutását. De kifejezi 
másoknak az őket megillető igazukhoz segítését is. - A fényle
nek vagy fényleni fognak /a ZÁHAR ige jazhírü alakja mindket
tőt jelentheti/ kifejezésnek van ideigvaló és örökké való je
lentése! Fénylenek és fényt árasztanak. Itt áldások, ott bol
dogok lehetnek. Ezt a fényt persze semmiképpen nem választjuk 
el Krisztustól, az Úrtól! - A 4. vers értelme ez is lehet: A- 
kik ostobaságukat, gonoszságukat, cinizmusukat szabadítanák 
rá az igére, azoknak hétpecsétes titok marad. Akiket azonban 
a hit bizodalma és kíváncsisága hajt az igazság keresésére, 
azoknak megnyilnak a szemeik, mint az emmausi tanítványoké.
Nem feledve: itt tükör által homályosan látunk, a beteljese
désben pedig színről-színre. Külön is utalok a vers JÖSÓTHÖTHU 
kifejezésére. Az új fordítás tévelyegnek szóval adja a jelen
tését. A Gesenius szótár a SUTH gyök pieljét ilyen jelentéssel 
hozza: írást átkutatni, átvizsgálni. így értette megközelítő
leg a szót a Vulgáta, Luther, Károli, az angol és a legújabb 
rk. fordítás is. Csak így lehet több a DAAT, tehát a tudás, a 
megismerés, a megértés és a belátás.

ABBAN AZ IDŐBEN,

amikor a beteljesedés hajnala, reggele ránk virrad, maga az Úr, 
aki halott volt, de él, beteljesíti minden Ígéretét! Bár nem 
felejtjük Dánielt, a tekintetünk ma mégis - sokakkal egyetem
ben - Krisztus Urunkra essék. Arra az Úrra, aki most még igé
jében és a szentségekben van jelen. Ugyannyira, hogy jelenléte 
garantálja azt, ami lesz. De jelenléte jeleníti a feltámadást 
és az örök élet bizonyosságát is. Nekünk úton levőknek, fela
datokkal megrakottan menetelőknek éppen arra van halaszthatat
lanul szükségünk, hogy a "majd" teljes bizonyossága a mostunk 
ereje, felszabadító diadala legyen. Annyira, hogy semmiféle 
aggály, félelem, féltés ne keríthessen hatalmában. Áldottan 
és áldásra fussuk az elénk szabott pályát, vagy annak még hát
ra levő darabját. Vágyak, jó hírek, rossz hírek, kudarcok, 
csalódások ne válhassanak tennivalóink szempontjából bilin
csekké !

Abban az időben megmozdulnak majd a temetők! Az elfe
ledett, az "eltemetett" temetők is. A feltámadás hogyanját bi
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zony még homály fedi. Ne is bajlakodjunk azzal, ami tudhatat- 
lan. A feltámadás világszenzációjában minden bravúroskodás 
megtorpan a forgatagos, néha fergeteges, problémákkal dúsított 
életúton. A lelkiséget testesítő, vagy a testiséget spiritua- 
lizáló modern gnoszticizmus roskatag pallónak bizonyul, amikor 
elénk bukkan az elmúlás sebes folyama. Nem a régi edény bukkan 
fel porladó cserepei összeállása folytán. Maga az Úr ajándé
kozza nekünk a dicsőséges testéhez hasonló, számunkra minden
képpen vadonatúj testet. - Mindenki osztályrésze lesz ez? Bi
zony nem. A mai igénk szerint csak feltételezett, ki nem mon
dott ítélet örök kárhozatot is hozhat. Ezt nevezi gyalázatnak, 
utálatnak. Nagyon kapaszkodjunk bele azért Urunk biztatásába: 
Jósága, hatalma által számunkra is lehetséges, ami nekünk le
hetetlen. Ne fokozzuk le Őt emberi mértékeinkkel. De nem árt, 
ha sűrűbben meghökkent bennünket az örök lét kettősségei Talán 
nagyobb súlya lesz annak, amit Urunk hirdetett magáról viga
szul a jelenre, bizonyosságnak a jövendőre: Én vagyok - tehát 
leszek is - a feltámadás és az élet. A hogyan helyett az örök 
lét fénye maradjon izgalmas!.

Hiszen abban az időben hasad az Úr közvetlen világá
nak fényes hajnala és még fényesebb nappala. Ezt se engedjük 
szóvirággá si1ányodni! Ma is idő szerű, amit ezer év óta énekel 
az egyház: örök világosság fényeskedjék nekünk! Ha Krisztus 
Urunk a Világ Világosságának nevezte magát, miért ne lenne i- 
gaz, hogy Ő maga az őrök élet világossága is. Mindenki számára 
az lesz? Nem! Az okosoknak lesz az. Azoknak, akik Urunk bocsá
natából megigazultan küzdenek egy életen át mások megigazulá- 
sáért és igazáért. Szédítő felelősség villan fel ezzel azok 
számára, akik a hívő emberek elkötelezettségét kapták. A bőrét 
persze mindenki maga viszi a vásárra. A kevély, cinikus vagy 
hányaveti felelőtlenséget, kivagyiságot lehorgasztja a halál. 
Hát még milyen semmi lesz vagy csak torz figura lesz, aki ef
félével találja szemben magát a Bíró érkezésekor, magával a 
döntő-bíróval. Hatványozza mindez a most felelősségét! Ugyan
akkor tegye nyugodttá,'derűssé, áldássá népét máris a betelje
sedés fénysugara. Hökkentsen meg, ami az örök fényből kizárhat 
és sürgessen naponkénti megtérésre. Szíve vágya, hogy ránk is 
állhasson: Ti vagytok a világ világossága! Az az idő, amelyi
ket Dániel penget, már elkezdődött! Tart és Urunk irgalmából 
továbbtart. Éljünk a lehetőséggel, de vissza ne éljünk soha!

Abban az időben maga az Úr igazolja mindazokat, akik
nek kenyerük az ige. Áldozat árán is az. Legyünk egyenként is, 
meg együtt is hálás "emberek azért, hogy az ige, az evangélium 
nincs bilincsben és hét pecsét alatt. Sokkal többen nyitnák és 
nyithatnák tágra a szemüket, ha hallanák, hány evangélikus 
igehirdetés hangzik el évenként az országban, az egyházmegyék
ben és a gyülekezetekben. /Az sem kevés, ami itt hangzik el 
egy év alatt./

Most három szempontból emelem ki az igehirdetés aján
dékát. a/ Isten azzal helyezi szívünkbe útravalónak szeretete 

bizonyosságát. Ezzel talál szívünkbe ma, holnap, az 
utolsó órán is a beteljesedés reménysugara. Minden 
igehirdetés és igehallgatás az Úr érkezése.



b/ Az igehirdetéssel láttatja és veteti velünk komolyan, 
hogy az ördög nem alszik. Mindig rosszat akar, jót 
soha. Az ellene való harcban a Lélek kardját, az igét 
kínálja. Az igével teremtett hit diadalmas hit, ame
lyik a gonosz minden tüzes nyilát kioltja /Ef. 5,16— 
17. / .

'c/ Az igehirdetéssel kötelez el Urunk a hittestvéreink, 
az egyház, a honfitársaink és embertársaink számára. 
Képesít arra, hogy felvegyük üdvük, földi életük, 
embervoltuk minden gondját. Látásra nyitja szemein
ket, átmelegíti szíveinket, megvilágosítja értelmün
ket, mozgósítja akaratunkat. A küldetésünk betöltése, 
felelősségünk növelése érdekében láttatja életünkben, 
hazánkban és világunkban a hamisat, az aggasztót, a 
félelmeset, a veszélyeset. Nem azért, hogy kétségbe
essünk és vészmadárkodjunk. Inkább azért, hogy sza
kadatlanul komolyan vegyük Urunkat, aki volt, aki van 
és aki eljön. Főként pedig ne tévesszük szem elől a 
beteljesedés Ígéretét.

Több könyörgést, több hitet, több reménységet, több szeretetet, 
több hálát sürget, de teremt is igénk.

Szabó Gyula



IDÉZETEK ÉS GONDOLATOK
Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 
Mk. 9,33-41.

Értjük-e mi, mai emberek, hogy ha Jézussal találkoz
ni akarunk, nem káprázatos katedrálisokra, nagyszerű házi in
tézményekre van szükségünk, hanem öt egy külvárosi maszatos 
gyermekben, egy rongyaiba bugyolált szegényben, egy magáraha- 
gyott szenvedő betegben találjuk meg?! Jézus azonosítja magát 
egy utcagyermekkel, hogy ezzel a szemléltető példával megér
tesse velük: Aki első akar lenni, az legyen az utolsó és aki 
befogad egy ilyen gyermeket, az Őt fogadja be.

De szó van itt még egy másik azonosításról is. A ta
nítványok eltiltottak egy nem hozzájuk tartozót attól, hogy 
Jézus nevében ördögöt űzzön. Még mindig nem értik, hogy nem 
tarthatják magukat különbnek a másiknál és nem bélyegezhetik 
tévelygőnek azt, aki nem jár velük. És Jézus még mindig tü
relmesen magyarázza nekik, hogy Isten mindenek felett van és 
nemcsak ez a kis leigazolt csoport van a szívében, hanem azok 
is, akik - akár emlegetik nevét, akár nem -, azon fáradoznak, 
hogy az elnyomottakat szabaddá tegyék és a félelemben élőknek 
biztonságot adjanak. /.../ Jézus egy tökéletesen új gondolko
dásmódra akarja tanítványait és bennünket is ráébreszteni. 
Azért nyúl a legkisebbhez, a tehetetlen öreghez, a kis utca
gyermekhez, az utolsóhoz, hogy megértesse velük: Isten orszá
gában az utolsókból lesznek az elsők és csak az lehet nagy, 
aki itt vállalja az önmagáról megfeledkező és másoknak szol
gáló, áldozatos szeretet útját. /Balikó Zoltán/

+++♦ +

Jézus tanítványai között is felütötte fejét az elsőbbség kér
dése. ők is emberek, mint a többiek, és az emberi életben 
szakadatlanul folyik a "vetekedés" akörül: "ki a nagyobb?". 
De, ha Jézus tanítványai egymással elkezdenek efelett vetél
kedni, ezt csak az ő háta mögött tehetik meg. S amikor Ő szá- 
monkéri tőlük az elsőbbségért való versengést, megszégyenül- 
ten kell "hallgatniuk". Az ő tanítványaihoz semmiképp nem il
lik az ilyen rangvita, mert ő éppen ellenkező irányban akarja 
vezetni életüket, mint amerre a világ élete halad, Ő az alá
zatos szolgálat útját szabta eléjük, mint az Isten szerint 
való érvényesülés egyetlen lehetséges útját. Ő maga is ilyen 
szolgálatra szentelte oda magát. Hívei is csak ebben való 
"elsőbbségre" törekedhetnek. /.../
Ismeretlen segítőtársak. Jézus tanítványai nem egyszer talál
koznak olyan emberekkel, akiket nem úgy ismernek, mint maguk 
közé tartozókat, s akikben mégis Jézus erejét látják megnyi
latkozni. Ilyenkor mindig hajlandók "eltiltani" az illetőket, 
mintha Jézus és az Ő munkája lefoglalható lenne az "Őket kö
vetők" társasága számára. Nagyobb pedig az Ő tábora, mint 
szűkkeblűségünkben gondolnánk! /Jézus arra tanít bennünket, 
hogy amíg valaki egyenesen nem fordul ellenünk, az őérette 
való szolgálatunkban, addig úgy tekintsünk reá, mint szövet



séges társunkra. Már azt is fogadjuk örömmel és abban is lás
suk Jézus céljának előmozdítóját, aki nem akadályoz és támad 
bennünket az Ő követésében. Sokkal több embert kell testvér
ként a szívünkre ölelnünk!/ És arra is megnyitja Jézus a sze
münket, hogy az ő tanítványai csakugyan kapnak is lépten-nyo- 
mon olyan segítséget ismeretlen segítőtársaktól, amelyekért 
hálásnak kell lenniük. Talán csekély dolgokról van szó. Talán 
csak "egy pohár vízről". De Isten azt is úgy tartja számon, 
hogy azzal valaki az Ő ügyét segítette előbbre. Hálásan meg 
kell becsülnünk az ilyen jóakaratot! /Victor János/

♦  + + + ♦

Miként egyeztethető össze Jézus engedékeny hangja egy 
más alkalommal mondott szavaival, midőn szigorúan így szólt: 
"Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol 
az." /Mt. 12,30./. Nem kell fölöttéb okoskodni, mert a két ki
jelentés közt nincs lényegi ellentét, amennyiben mindkettő a 
semlegességet akarja kizárni. Ebből pedig épp oly joggal kö
vetkezik, hogy aki nincs velünk, ellenünk van, mint az, hogy 
aki nincs ellenünk mellettünk van. Krisztussal szemben senki 
nem lehet közömbös, sem mint ellenség, sem mint barát. Még 
világosabbá válik a két kijelentés közt lévő egyezés Máté tu
dósításában, ahol Jézus saját egyéni méltóságára hivatkozik? 
Márknál ezt a jogot népére is kiterjeszti amott: aki nincs 
velem..., és aki nincs ellenünk.

Azt az embert János azért hallgattatta el, hogy ne 
versenyezzen az ő csoportjukkal. Az ok tehát a féltékenység 
volt. - Gyakran történik meg az új mozgalmaknál ugyanúgy, 
mint a régieknél, hogy elhallgattatják azokat, akik nincsen- 
nek a szervezet korlátái között. Azonban Krisztusnak és az ő 
evangéliumának erejét nem lehet egyedárúként kezelni bármelyik 
közösségnek, mert minden jó adomány és tökéletes adomány őtőle 
jön. Minden segítség és jóakaratú támogatás szívesen látott a 
Krisztus országában. /G. A. Chadwick/

+ ♦+++

Ellentmondás a Márk 9,38-40 és a Máté 7,22-23 között? 
A Márk evangéliumában lévő hely szerint az Úr védelmébe veszi 
tanítványaival szemben azt a meg nem nevezett férfit, aki az 
ő nevében ördögöket űz, mikor ezek a tanítványok becsvágyból 
és féltékenységből ennek tevékenységét be akarják tiltani. 
Tehát nyilván úgy tekinti azt az embert, mint saját tanítvá
nyát és vallást tesz mellette és tevékenysége mellett. /Máté 
7-ben olyan emberekről beszél az üdvözítő, akik majd az íté
let napján arra fognak hivatkozni, hogy az ő nevében nagy 
tetteket vittek végbe... és akikhez mégis így kell majd szól
nia: "Soha nem ismertelek titeket...". /.../ Ennek a látszó
lagos ellentmondásnak a megoldása a régi közmondásban rejlik, 
amelyet már a rómaiak is ismertek: "Ha ketten cselekszik 
ugyanazt, már nem ugyanaz". Éppen azon fordul meg minden, mi
ért, mi célból és hogyan cselekszenek. Máté 7-ben olyanokról 
van szó, akiknek szívük nem tiszta és nem őszinte az Isten 
előtt, amint Péter mondja Simon mágusnak. Cselekedetek 8,21.



Minden kegyes látszat ellenére sem cselekszik Isten akaratát. 
/E. Modersohn/

. Fontos kérdés, mégha nem éppen élet-halál kérdés is, 
de fontos tisztázni azt, hogy ki van velünk és ki van elle
nünk. Ki az én barátom, ki az én ellenségem? Jézus is odake
rült e kérdés elé. Két olyan tanítása is van, amelyekben erre 
választ ad. Az első így hangzik: Aki nincs velem, ellenem van. 
A második pedig: Aki nincs ellenünk, velünk van az. /Formailag 
ez a két logion kibékíthetetlen, hiszen homlokegyenest ellen
kezőt állít mindkettő. Ha azonban a szituációt is nézzük, 
amelyekben Jézus ezeket elmondta, megértjük azt, ami első pil
lanatra érthetetlennek tűnik./

Alkalmazzuk e felismeréseket most két irányban, a ke- 
resztyénségre és a magunk életére is. Nehéz helyzetben van ma 
a keresztyénség, ezért időnként élesen vetődik fel a kérdés, 
hogy ki az ellenség és ki a barát. Ki az, aki velünk van és 
ki az, aki ellenünk van a mai bonyolult helyzetben? Jézus ta
nítására tekintve azt kell mondanom, hogy minden egyházias- 
ságtól vagy egyháziatlanságtól függetlenül velünk van az, aki 
az Isten Országának építésén fáradozik. Velünk van az, aki az 
ember boldogulásán munkálkodik. És ellenünk van, bárki legyen 
is az!, aki gyűlöletet, ellentétet szít az emberek és csopor
tok között. - Ki a keresztyénség barátja? Ki a keresztyénség 
ellensége? Jézus Igéje egyértelműen eligazít. /.../ Ugyanígy 
eligazít abban a személyes kérdésben is, hogy ki van ellenem 
és Ki van mellettem, gyakran nehéz és bonyolult helyzetekben.

És a legfontosabb kérdés: Én vajon Jézussal vagyok 
vagy Jézus ellen vagyok? Elsősorban cselekedettel lehet bizo
nyítani. /Keken András/



Szentháromság ünnepe utáni 18. vasánap 
Kol. 3,17-4,1.

Mindenkit, aki teljes bizalommal van Jézus Krisztus iránt, 
azt szeretetének erőterébe vonzza és megajándékozza ezzel a 
szeretettel? ezért és csak ezért lehetséges a szeretet hét
köznapi gyakorlata a keresztyén emberek életében. /.../ Innen 
kell megértenünk az apostol házi tábláját is, mint a Krisz
tusban megújult világ és emberiség életrendjét. Itt nem a 
régóta jól ismert és sokszor hiába hangoztatott morálról, 
érzelemről, akaratról és értelemről van szó, hanem egy új 
életlehetőség örömhírének meghirdetéséről, amelyet Jézus 
Krisztus ajándékoz övéinek.
A Jézus Krisztus erőterében való élettel a korai keresztyén- 
ség az egyes Házakban, családokban egy olyan új emberiséget 
hozott létre, amely felülhaladta és megújította a dekadens 
antik világot. Egyáltalán nem lehet tehát csodálkozni azon, 
hogy amikor a reformáció meg akarta újítani az egyházat, 
megint a házaknál, házasságoknál, családoknál kezdte és újra 
rávilágított arra, hogy a hétköznapi keresztyén élet szolgá
lat, ami Jézus nevében történik az emberek között, és ez nem 
más, mint istentisztelet. /E. Scháfer/

+ + ♦ + 4-

Az elbátortalanodás a közösségi életben a bizalom és nyitott
ság csökkenéséből ered. A bizalom és nyitottság állandó meg
tartását tekinti az apostol a keresztyén élet alapjának és az 
a véleménye, hogy mindent mellőzni kell, ami által a családi 
életben a bizalom és a nyitottság meggyengülhet. Ezért senkise 
legyen durva vagy mogorva a másikkal szemben, mert ellenkező 
esetben a keresztyén családi élet válik labilissá. Ha vezetni 
akarjuk az ifjúságot és utat akarunk mutatni neki, akkor vi
lágosan kell látnunk, hogy mi megy végbe a fiatalok életében 
és tisztában kell lennünk legbensőbb világukkal. Így könnyeb
ben tekinthetünk lelkükbe és megérthetjük az ott lejátszódó 
folyamatokat, még mielőtt saját maguk észrevennék azokat. Ez 
csak teljes nyitottsággal lehetséges és ezért tekinti az apos
tol az egész magatartás fő tételének, hogy kerüljünk minden 
bizalmatlanságot. /F. Schleiermacher/

++ ++♦

Mi egyedül Istennek szolgálunk és nem embereknek. Még ha földi 
parancsoknak engedelmeskedünk is, valójában Istent szolgáljuk. 
Sok keresztyénnek nagy tévedése az, hogy Isten sajátmaga mel
lett sok más földi uralkodónak is alávetett minket, és hogy az 
életünk a földi urak parancsainak és az isteni parancsolatok 
állandó konfliktusában áll. Csak egy Urunk van, akinek enge-



delmeskeaünx, az Ő parancsai világosak és nem szülnek konflik
tust. Jóllehet, Isten a szülőket és a világi felsóbbséget jog
gal és hatalommal ruházta fel arra, hogy nekünk parancsoljanak, 
azonban minden földi hatalom az Isten hatalmán alapul, benne 
teljesedik be és dicsőittetik meg. Azért engedelmeskedünk szü
léinknek és a felsőbbségnek, mert Istennek engedelmeskedünk.
Az Isten iránti engedelmességünk a szülők és a felsőbbség irán
ti engedelmesség kötelez minket. Azonban a szülőknek és a fel
sőbbségnek való engedelmesség nem jelenti automatikusan az 
Istennek való engedelmességet. A mi engedelmességünk soha nem 
emberek felé történik, hanem egyedül Isten iránt. A Neki való 
engedelmesség a mi szabadságunk egyedüli fundamentuma.
/D. Bonhoeffer/

++++♦

Az apostol a gyülekezet életéhez legközelebb állónak tartja a 
keresztyén család életét. Ezért akar most arra a kérdésre vá
laszt adni, hogy a Krisztus szeretetének az ereje, amely ben
nünket Krisztus félelme által egymás iránti "engedelmességre", 
önmagunk alárendelésére, egymáshoz való alkalmazkodásra indít, 
hogyan érvényesül a keresztyén családban. A levél írója a csa
lád szerkezetét tartja szem előtt. így szól először az asszony
nak a férjéhez, majd a férfinak a feleségéhez való viszonyáról, 
tehát a házasságról és a házastársak kapcsolatának erkölcsi mi
nőségéről. /.../ A Kolossei részben a rabszolga-kérdésre esik 
a legnagyobb hangsúly. Ez érthető, hiszen Kolesséban éppen 
Onesimos, a szökött rabszolga ügye vár rendezésre és ennek a 
kérdésnek megoldása nem kis mértékben foglalkoztathatja a gyü
lekezetét. /Az Efezusi változatban a legrészletesebben a há
zasság kérdését, a férj és feleség kapcsolatát tárgyalja a le
vél./ - A felsorolás nemcsak azt bizonyítja, hogy lehet ke
resztyén módon is benne élni a különféle élethelyzetekben, 
így sajátosan pl. éppen a házasságban is, hanem ügy tanít, 
hogy ezek az élethelyzetek éppen a Krisztusban nyerik el Is
tentől eleve rendelt, eredeti, tiszta és valódi értelmüket és 
tartalmukat. A házasságnak egyenesen paradigmatixus jellege 
van ebben a tanításban, annak a sajátos párhuzamnak a révén, 
amelyet az apostol a férj és feleség, valamint Krisztus és az 
egyház kapcsolata között egészen különös, "színjátszó" módon 
van meg. /... /
A gyermekeknek szóló intelem korrelatív párjaként hangzanak 
el a szülőkhöz intézett szavak. /Varga Zsigmond/

+++++

Három kérdést szegezett nekem az Isten, míg tanulmányoztam ezt 
a részt.
1. Mi, szülők és gyermekek, tudunk-e együttélni az Úrban? Tu- 

dunk-e együtt viszonyulni mi szülők és gyermekek valamikép
pen egymáshoz az Úrban?

2. Mi beosztottak, tudjuk-e végezni feladatainkat, mint akik 
nemcsak embernek, hanem Istennek szolgálunk, bármi és bár
hol is a dolgunk?

3. Mi, úgynevezett "főnökök", - mert esetleg azok is lehetünk -, 
tudjuk-e azt, hogy Isten előtt nincs személyválogatás? Ha



mai nyelven mondanám, akkor azt mondanám, hogy a főmérnök úr 
és a kazánfűtő Isten előtt egyenlő értékű! De tudja-e ezt a 
főmérnök úr? - Három kérdés. Nem könnyű rá felelni. Nekem sem 
volt könnyű, ahogy mondtam, szívenütött és elgondolkodtatott. 
Bár ezt tenné mindnyájunkkal! /Gyökössy Endre/

+++++

Engedelmesség szabadság nélkül szolgaság, szabadság engedel
messég nélkül önkény. Az engedelmesség megköti a szabadságot, 
a szabadság nemesíti az engedelmességet. Az engedelmesség hoz
záköti a teremtményt a Teremtőhöz, a szabadság a teremtményt 
a maga istenképűségében a Teremtő elé állítja. Az engedelmes
ség megmutatja az embernek, hogy neki meg kell mondani, hogy 
mi a jó és mit kíván az Isten tőle. A szabadság lehetővé teszi, 
hogy az ember maga teremtse a jót. Az engedelmesség tudja, mi 
a jó és azt teszi; a szabadság mer cselekedni és a jó és a 
rossz feletti ítéletet rábízza az Istenre. Az engedelmesség 
vakon követ, a szabadságnak nyitott szemei vannak. Az engedel
messég cselekszik anélkül, hogy kérdezne; a szabadság megkér
dezi, hogy mi annak az értelme, amit tesz. /D. Bonhoeffer/

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap 
IKorintus 6,19-20.

Amikor itt Pál a testről beszél, nemcsak a külsőleg látható 
és érzékelhető testről szól, ami húsból, bőrből, csontokból 
stb. áll, hanem az egész személyiségről. Ilymódon kell átgon
dolnunk a "test" értelmét, különben nem értjük meg Pált. Már 
jóideje világossá vált az ember előtt, hogy az ÉN-tudat nem 
egy bizonyos szerv vagy a testnek egy része, mint a szív. Az 
öntudatunk ott lakik a test minden részében, a szervekben, az . 
idegekben, a legapróbb porcikánkban egyaránt. Jézus maga sem 
tett különbséget a test és lélek között. Mindig az egész em
berhez fordult. Ezért a testtel sem tehetjük azt, amit mi aka
runk, hanem arait az úr akar. /.../
Nem ismerjük a korintusiak pogány templomait, amelyek közepén 
ott állt az az istenkép. Mi csak a mi templomainkat ismerjük, 
amelyekben minden a láthatatlan Istenre mutat és az Ő dicsőí
tését szolgálja. A hívogató oltártól a szószékig minden azért 
van, hogy meglássuk Őt és megértsük hívását: itt hallgassatok 
engem! Minden az Ő szolgálatára van berendezve és minden az ő 
dicsőségét hívatott hirdetni. - Így kíván azonban Isten bennünk 
is lakni. Bennünk, mint az Ő templomában! Mindennek, ami ben
nünk és velünk történik, Őfeléje kell mutatni és Őt kell dicső
ítenie. így lehetünk valóban Isten templomává. /Er ist unser 
Friede/



Hogy Isten testileg is igény tart ránk, az egyfelől azt jelen
ti, hogy nem elégszik meg a benső énünkkel, hanem mint új te
remtést, a Krisztus testének közösségébe von bennünket, az 
egymásért való testvéri szolgálatban. Amiképpen a test a bűn 
lehetősége és valósága által e világ hatalmának van alávetve 
és bukásra van ítélve, úgy a Krisztussal való közösségben a 
keresztyén kommunikáció és az egymásnak való szolgálat való
ságában új életet kap. Hogy Isten a testünkre igényt tart, 
másodsorban azt jelenti, hogy nem kíván tőlünk aszkézist. A 
szeretetnek nem az aszkézisben kell kifejezésre jutnia, mert 
az aszkézis elválaszt a felebaráttól. - Isten igényt tart a 
testünkre, ez végül azt is jelenti, hogy a keresztyének szá
mára nem létezik többé szent környezet, elkülönített szent 
kultusz és helyettes kultuszi cselekmény. Az Isten temploma 
a világ profanitásában épül fel, ezért a szolgálatban eltűnik 
a vasárnap és a hétköznap közti különbség. /E. Ká’semann/

♦+++♦

Amit a hatodik fejezetben végig ír az apostol, levegőben lóg
na mind, ha a levél olvasói öntudatlanul vagy tudatosan, még 
mindig ahhoz az egykorú görög felfogáshoz tartanák magukat, 
hogy végtére is a test csak teher, vallásilag merőben jelen
téktelen valami, a halál folytán szerencsés módon széteső bör
töne az akkor megszabaduló, halhatatlan léleknek. Tehát minden 
attól függ, hogy a test Istentől eredő fenségének tudata át- 
hatja-e a keresztyén érzelmeket és gondolatokat. Pál a keresz
tyének testének azt a legmagasabbrendű megtisztelést adja, 
amit csak földi dologra egyáltalán el lehet mondani: szentély, 
templom. Az anyaga szerint a templom is földi és lerombolható, 
mint minden, ami földi. De Isten jelenlétének, lakóhelyének 
avatta. Az az ember, akit megérintett a Szentlélek, Isten la
kóhelyévé lett, tehát templom. Mégpedig úgy a hívek közössége, 
az ekklézsia, mint az egyes szentek. Már a keresztség, mely 
kifejezetten a testen is történik, Krisztus testévé történő 
templomszentelési Mert a Szentháromság szent hatalma lépett 
be a keresztségben, újjáteremtőleg és megszentelőleg, az ember 
lelki, szellemi és testi háromságába. Isten képére teremtett- 
ségébe. Minden Szentlélekkel megtöltekezett keresztyén lábon- 
járó templom, előudvarral, szentéllyel és szentek szentélyével. 
Minden lelki ember az alázatosság szépségében és a megszentelt 
állapot méltóságában mozog e földön. /.../
Mindezekből adódik, hogy az ember nem rendelkezik szabadon a 
testével. Mert a test is roppant áron megvétetett a Golgotán. 
Tehát a test Isten számára a kiteljesedés szférája, a megdi
csőülés inkarnációja. A test egyetlen keresztyénnél sem hever 
"parlagon". Kiveszi részét mindama folyamatból, amelyekben le
játszódik a szentek élete. A test áll vagy térdel az imádság
ban, részesül a hallgatásban vagy beszédben, minden liturgiá
ban és az úrvacsorában. Minden tanításban, hallgatásban és 
megvalósításban, minden áldásban, szentségben, jócselekedet
ben, szokásban, pihenésben, munkában, evésben, böjtölésben, 
szenvedésben, kitartásban és elmúlásban. Semmiféle olyan tér 
nincs, ahová az Isten dicsőítése abszolút visszavonulhatna.



olyannyira, hogy kifelé láthatatlan volna. A testen keresztül 
minden megszentelt belsőség kifelé világít, testi aktivitássá 
változik át, olyannyira, hogy "a ti jócselekedeteiteket látván 
dicsőítik a mennyei Atyát". /W. Meyer/

+++♦+

A mi testünk a Szentlélek temploma. Megdöbbentő tanítás. Nem
csak a lelkünk van megváltva, hanem a testünk is. A Szentlé
lek nem a lelkünkben lakik csupán, de ezzel együtt a testünk
ben. Ebből következik, hogy nem élhetünk akármilyen testi 
életet. - Testünk az Isten temploma, mert Isten azt megvásá
rolta. Ez az Ő tulajdona. - Ezért kell lélekben és testben 
dicsőíteni az Istent. Lélekben: zsoltárokkal, lelki énekekkel, 
bizonyságtétellel. Testben: tiszta és neki szentelt élettel.
/n. Zászkaliczky Pál/

■+++++

Mindezt Pál, e levélben kiválképpen, de egyebütt is, a levél 
közepét jelentő 15. rész, a feltámadás evangéliuma felől hir
deti. Isten emberségünk megvalósulása elől lebontotta a bűn s 
a halál korlátáit s megnyitotta az örökkévalóságot, saját is
teni létében való részvétel lehetőségét. "Test feltámadása", 
így mondja az újszövetségi kérygma. - Innen érthető az ÚT-ban 
a "test" értékelése, vagyis a teljes testi-lelki emberi élet 
értékelése. /.../ Úgy vélem, meg kell itt végül említeni egy 
gondolatot, amiről, tudom, sokan azt gondolják majd: nem tar
tozik ide, hiszen itt a 6. parancsolat gondolatkörében mozgunk 
- igazán csak abban?! - s ez, amit most megemlítek az 5. pa
rancsolat körébe való. - Talán nem volt még emberi nemzedék, 
amely az emberi lét, a test és a lélek oly mérvű meggyalázásá- 
nak lehetett tanúja, mint a mienk. - Talán ha Pál apostol ma 
írná újra e levelét a 18. versben nemcsak a paráznaságot venné 
célba, mint olyan vétket, amelyben az ember "a maga teste el
len vétkezik". /Groó Gyula/

+++++

Valamikor azzal mérték az egyház gazdagságát, hogy mennyi és 
milyen épülete van. Ma ez nem számít. Mégis azt mondom, hogy 
ez a gyülekezet akkor gazdag, ha sok temploma van. Jaj annak 
a gyülekezetnek, ahol csak egy kőből épült templom van. Isten 
mindannyiunk szívét templommá akarja szentelni, hogy "soktemp
lomos" gyülekezet legyünk. /Dr. Harmati Béla/

Az ember felépítettsége olyan, mint a templom hármas tagozó
dása. Nem elég csak a pitvarban áldozatot bemutatni, ha a 
szentélyt nem tartjuk rendben és a szentek szentjéből hiányzik 
a Szentlélek! Az ilyen templom nem tölti be rendeltetését. /.../ 
Isten az egész emberen könyörül, és testünk éppúgy benne van 
oltalmában, mint lelkünk és szellemiségünk. Engedjük, hogy



beléphessen a szentek szentjébe, életünk centrumába, hogy 
mélyről átjárja egész életünket és megtisztítsa bensőnket, és 
ez a megtisztulás kihasson külső életünkre is, hogy olyanná 
legyünk, amilyenné Isten akar tenni minket. /Balikó Zoltán/

Reformáció ünnepe 
Rm . 3,20—27.

Szem előtt kell tartanunk, hogy a reformáció nem csupán Pál 
teológiájának felújítása és újraértékelése volt, hanem az 
egész evangéliumnak a helyes értelmezésére törekedett. Csupán 
arról van szó, hogy a páli megigazulás-tanban találta meg a 
reformáció az evangélium legvilágosabb kifejezését. Teológia
ilag valóban helyes a megigazulás páli kifejtése, de a szószé
ken mindig alkalmazni kell a mai világhoz, mert az az út, amit 
Pál apostol és bizonyos értelemben Luther is a törvényigazSág
ról a hit által való megigazulás felismeréséig végigjárt, csak 
ritkán felel meg a mi mai tapasztalatainknak. /.../
Hogy Isten nem a cselekedeteinket veszi figyelembe, ezzel szí
vesen egyetértünk. Mert ha a szeretetten, a jóságban, a huma
nitásban elért egyéni eredményeink szerint ítélne meg, akkor 
mit tudnánk felmutatni? De Ő nem ezt várja tőlünk, hanem hitet. 
Kérdezhetjük: ennek a feltételnek talán könnyebb eleget tenni? 
Ha azonban úgy gondolkodunk, hogy a hit a számunkra adott 
újabb feltétel, amit meg kell valósítanunk az üdvösségünkhöz, 
akkor félreértettük a hitet és egy újabb törvénynek tartjuk. A 
hit nem emberi teljesítmény, amit fogcsikorgatva ugyan, de el 
lehet érni. A hit azt jelenti, hogy hagyjuk érvényesülni azt, 
amit Isten Jézus Krisztusban cselekszik bennünk. /G. May/

++ + + +

Egyedül a bűntudat jelenti a feltétlen hódolatot. Éppen azért, 
mert a keresztyénség a feltétlen hódolatra törekszik, számára 
minden más szemlélet lehetetlen és irtózat kell hogy legyen, 
hogy ezáltal a legnagyobb nyomatékkai jusson kifejezésre: e- 
gyedül a bűntudat az útja a feltétlen szeretet és irgalmasság 
megtapasztalásának. /S. Kierkegaard/

+ + + + +

Isten ingyen, azaz érdem nélkül igazítja meg a bűnöst és is
tentelent, mindegy ajándékképpen, a Jézus Krisztusban való 
hit révén. Ez az evangéliumnak egyik legdrágább titka. Mi min
dent rejt magában a megigazulás? Mindenekelőtt az adóság, vé
tek elengedését és a bűnök bocsánatát. Isten a Jézus Krisztus
hoz ragaszkodó bűnös oldalára áll. Kegyelmébe és szeretetébe 
fogadja őt. De még ennél is több rejlik a megigazulásban. Is
ten nemcsak igaznak nyílvánítja a bűnöst, hanem valójában azzá 
is teszi. Isten szavai mindig tettekké formálódnak át. - Amikor
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Legyetek józanok. Ez nem az alkohol, nikotin vagy evés elleni 
felszólítás, hanem óvás a kábulat ellen. A Harmadik Birodalom
ban ez azt jelentette: óvakodjatok a lelkesedéstől! Ma: óva
kodjatok az előítéletektől! Ne sértődjetek meg, amikor a világ 
tudomástokra hozza, hogy nem kedvel titeket. A keresztyének 
nem a gyűlölködésből, az antipátiából, emóciókból és izgalmak
ból élnek. Így csak a világ ellen lehet élni. A modern világ 
józansága a tárgyilagosság. A tárgyilagosság pedig ma az ember
séget jelenti. /G. Bassarak/

++♦++

Péter első levelében háromszor szólítja fel olvasóit a józan
ságra. Megvolt rá az oka. Fájdalmasan tapasztalta sajátmagán, 
mit jelent, ha valaki elveszíti józanságát. Mivel Jézus intő 
szava nem tudta őt józanságra bírni és inkább saját szive ér
zéseiben bízott, ezért mélyre zuhant. Most már felismerte, 
micsoda szakadékok rejtőznek az ember szívében és mennyire nem 
józanul gondolkodunk, ha szívünk hangulatainak és elképzelé
seinek jobban hiszünk, mint Isten Igéjének. Józan ember az, 
aki semmit sem vár önmagától, hanem mindent az Úrtól. Józan 
az, aki felismeri romlott szívét és belátja, hogy azonnal 
képes minden rosszra, amint az Úr leveszi róla a kezét. Józan 
ember az, aki nem önmagának, hanem Isten Lelkének enged, az ő 
Igéje alapján él. Szívünket egyedül a kegyelem erősíti meg, 
különben ide-oda ingadozik, mint a nádszál.
Legyetek józanok! Az apostol azokhoz intézi ezt a felhívást, 
akik már egyszer kijózanodtak Isten Igéje által. Most meg kell 
maradniok a józanságban. Nem valami elméleti, hideg és értelmi 
magatartás ez, mert az ilyen józanság a szeretet buzgóságát, a 
szent lelkesedést rajongásnak tartja. - Akkor vagyunk teljesen 
józanok, ha egészen megtölthet a Szentlélek. Ha Jézus szerete- 
te tölt be úgy, hogy önmagunkról és minden másról elfeledke
zünk, amikor Isten gazdag kincseiben örvendezünk. /.../ Hatol
junk be egyre jobban a mi Urunk Jézus Krisztussal való közös
ségbe; mindenekelőtt az igazság Igéjének a mélységébe, hogy 
józanok lehessünk. Az Ige megtanít helyesen értékelni korunk 
eseményeit, jelenségeit. Akkor nem férkőzik hozzánk minden 
idegen tanítás, amit a gőgös ember talál ki. Mert a gőg a jó
zan talanság forrása, az alázatosság pedig józanná tesz. - Pál 
apostol a megtérést és a hitet mindig a középpontba állította: 
ez a józanság! /C. Eichorn/

++ + + ♦

Nem egészen könnyű ennek a résznek gondolat- és igegazdagságá
ban eligazodni. Levelünk e részletében is az Isten élő igéjé
vel találkozunk. Isten maga szól bizonyságtevőjének száján ke
resztül. Ahol pedig ilyen megszólal, ott történik valami. 
Egyetlen szó tud csak áthatolni minden akadályon: Isten igéje. 
Nyugtalanságot és vágyódást idéz elő. Megoldást és feleletet 
ad. Lefoglal és döntésre segít. /Az apostol saját életéből is



meri ezt a hatalmat. S ez nagy dolog./ Ennek a szakasznak a 
végén van egy sötét háttér: Minden test olyan... Ezzel szá
molni kell. /Az apostol arról is beszél, hogy mi tudatlanság 
alatt éltünk. A kívánságaink szerint. A vágyódások a hajtóe
rők. Ezek a mérges gyökerek. /W. Pfendsack/

+ + +++

Talán éppen a mi nemzedékünk jellemzésére legalkalmasabb szó 
a józanság. A modern ember valóban nem szereti a misztikumot, 
nem szereti a látszatot, a valóságot tartja mindennél szebb
nek. Nem tudja elviselni azt, ami csak látszólag van, de való
jában nincs. Mennyi álarc hullott le az utóbbi időben, hány
szor derült ki, hegy sokan csak névleg voltak keresztyének., de 
a legkisebb kockázatot sem merték vállalni. - A népegyház ro
mokban hever, a szentség hitelét vesztette. Ezért mondja Isten: 
szentek vagytok, legyetek szentek. Hát mégis van szentség? Pál 
azt mondja, hogy Jézus Krisztus a mi szentségünk, Isten ránk 
Jézusban tekint. És Jézusért, az ő szeretetéért, hűségéért, en
gedelmességéért és haláláért fogalmazta rólunk a verdiktet, 
hogy mi az Ő szentjei vagyunk. /.../ A szent szó meghatározá
sánál tehát nem az ember cselekvéséről van szó, hanem Isten 
cselekvéséről. Vagyis szent az, akivel valami történt, és az, 
ami vele történt, az teszi Őt szentté. Szent az az ember, akit 
Isten megragadott, elért szavával, akit megállított, maga felé 
fordított, akit kiemelt, elkülönített a test, a világ, az ör
dög hatalmától. Szent az, akinek élete egyetlen fundamentuma 
Jézus. Akin Jézus az uralmát rendszeresen, folyamatosan és hű
ségesen gyakorolja. A "szent" tehát nem emberi teljesítmény, 
hanem Isten cselekvésének velejárója. /Balikó Zoltán/



Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap
Zsidó 12,4-16.

Az ember végső lehetősége, hogy az elkerülhetetlent méltóság
gal viselje. Amikor tűrnünk kell, Isten nevel bennünket. Egy 
felnőtt ember természetesen nem veszi jónéven, ha nevelik.
Isten nevelése azonban javunkra van. Értünk dolgozik. Ez a 
drága vigasztalás a szenvedésben: Istennél vagyunk, az Ő mun
kájában veszünk részt. /Er ist unser Friede/

+++++

Isten nem azt akarja, hogy szeressem azokat a csapásokat, 
melyek alatt szenvednem kell. Az ilyen magyarázat csupán kép
mutató kegyesség lenne. A csapások önmagukban nem jók, de 
mégsem azt hirdetik, hogy Isten lemondott rólam. A csapások 
nem jelentenek olyan végzetet, amelyet feltétel nélkül, végső 
beletörődéssel kellene elfogadnunk. Krisztus a kereszten nem 
az események néma elszenvedője volt csupán, hanem elhagyatott- 
ságának leküzdésére is törekedett. /Jürgen Zimmer/

Vajon mi késztette a szentíróte arra, hogy a levél címzettéit 
- akik talán Rómában élhettek az első évszázad vége felé - így 
biztassa és figyelmeztesse, /ld. 12. v./ Úgy tűnik, hogy ezek 
az emberek elfáradt, meglankadt és sok tekintetben kiábrándult 
egyének voltak. Olyan benyomást keltettek, mint azok az embe
rek, akiknek kezeik ernyedten csüngnek, lábaik megcsuklanak, 
tekintetük szétszóródik és arcuk vonásai megnyúlnak. De miért 
lettek ilyenek? Azt a híradást kapjuk róluk, hogy Isten eze
ket a keresztyéneket befogta az Ő iskolájába és nevelgette 
őket, hogy azzá váljanak, amivé Ő akarta formálni őket. Ebben 
a nevelő iskolában a fenyítés is szerepelt a nevelési eszkö
zök között. Hogy ez a fenyítés miben állt, pontosan nem tud
juk, de azt igen, hogy a gyülekezet tagjainak ez nem ízlett, 
sőt annak hatására lankadás, csüggedés, megtorpanás és bizony
talanság ütötte fel a fejét közöttük. Nagy volt a kísértés 
közöttük, hogy kiiratkozzanak az Isten nevelőiskolájából, el
hagyják magukat, görbe utakra térjenek és erkölcsileg is el
bukjanak. Ezért példálózik az író előttünk Ézsauval, aki el
adta elsőszülöttségi jogát. /.../
Befogott Isten bennünket is nevelőiskolájába, hogy újra tanít
son minket és mélyebben értesse meg velünk azt, hogy mit je
lent áldozatosan szeretni, a Krisztus lábnyomában járni. -Eb
ben a nevelőiskolában az evangélium vigasztaló szava mellett 
most sem hiányzott a fenyítés eszköze sem. Istennek ez a pe
dagógiája sokakat kiábrándított, lankadttá és elernyedtté 
tett... Most azonban szól a bátorítás és reménység szaval 
/Káldy Zoltán/

__________________



meri ezt a hatalmat. S ez nagy dolog./ Ennek a szakasznak a 
végén van egy sötét háttér: Minden test olyan... Ezzel szá
molni kell. /Az apostol arról- is beszél, hogy mi tudatlanság 
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+ + +++
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szor derült ki, hegy sokan csak névleg voltak keresztyéné., de 
a legkisebb kockázatot sem merték vállalni. - A népegyház ro
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Jézusban tekint. És Jézusért, az ő szeretetéért, hűségéért, en 
gedelmességéért és haláláért fogalmazta rólunk a verdiktet, 
hogy mi az Ő szentjei vagyunk. /.../ A szent szó meghatározá
sánál tehát nem az ember cselekvéséről van szó, hanem Isten 
cselekvéséről. Vagyis szent a z , akivel valami történt, és az, 
ami vele történt, az teszi Őt szentté. Szent az az ember, akit 
Isten megragadott, elért szavával, akit megállított, maga felé 
fordított, akit kiemelt, elkülönített a test, a világ, az ör
dög hatalmától. Szent az, akinek élete egyetlen fundamentuma 
Jézus. Akin Jézus az uralmát rendszeresen, folyamatosan és hű
ségesen gyakorolja. A "szent" tehát nem emberi teljesítmény, 
hanem Isten cselekvésének velejárója. /Balikó Zoltán/
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Zsidó 12,4-16.

Az ember végső lehetősége, hogy az elkerülhetetlent méltóság
gal viselje. Amikor tűrnünk kell, Isten nevel bennünket. Egy 
felnőtt ember természetesen nem veszi jónéven, ha nevelik. 
Isten nevelése azonban javunkra van. Értünk dolgozik. Ez a 
drága vigasztalás a szenvedésben: Istennél vagyunk, az Ő mun
kájában veszünk részt. /Er ist unser Friede/

+++++

Isten nem azt akarja, hogy szeressem azokat a csapásokat, 
melyek alatt szenvednem kell. Az ilyen magyarázat csupán kép
mutató kegyesség lenne. A csapások önmagukban nem jók, de 
mégsem azt hirdetik, hogy Isten lemondott rólam. A csapások 
nem jelentenek olyan végzetet, amelyet feltétel nélkül, végső 
beletörődéssel kellene elfogadnunk. Krisztus a kereszten nem 
az események néma elszenvedője volt csupán, hanem elhagyatott- 
ságának leküzdésére is törekedett. /Jürgen Zimmer/

+ ♦ +++

Vajon mi késztette a szentiírót . arra, hogy a levél címzettéit 
- akik talán Rómában élhettek az első évszázad vége felé - így 
biztassa és figyelmeztesse, /ld. 12. v./ Úgy tűnik, hogy ezek 
az emberek elfáradt, meglankadt és sok tekintetben kiábrándult 
egyének voltak. Olyan benyomást keltettek, mint azok az embe
rek, akiknek kezeik ernyedten csüngnek, lábaik megcsuklanak, 
tekintetük szétszóródik és arcuk vonásai megnyúlnak. De miért 
lettek ilyenek? Azt a híradást kapjuk róluk, hogy Isten eze
ket a keresztyéneket befogta az Ő iskolájába és nevelgette 
őket, hogy azzá váljanak, amivé Ő akarta formálni Őket. Ebben 
a nevelő iskolában a fenyítés is szerepelt a nevelési eszkö
zök között. Hogy ez a fenyítés miben állt, pontosan nem tud
juk, de azt igen, hogy a gyülekezet tagjainak ez nem ízlett, 
sőt annak hatására lankadás, csüggedés, megtorpanás és bizony
talanság ütötte fel a fejét közöttük. Nagy volt a kísértés 
közöttük, hogy kiiratkozzanak az Isten nevelőiskolájából, el
hagyják magukat, görbe utakra térjenek és erkölcsileg is el
bukjanak. Ezért példálózik az író előttünk Ézsauval, aki el
adta elsőszülöttségi jogát. /.../
Befogott Isten bennünket is nevelőiskolájába, hogy újra tanít
son minket és mélyebben értesse meg velünk azt, hogy mit je
lent áldozatosan szeretni, a Krisztus lábnyomában járni. -Eb
ben a nevelőiskolában az evangélium vigasztaló szava mellett 
most sem hiányzott a fenyítés eszköze sem. Istennek ez a pe
dagógiája sokakat kiábrándított, lankadttá és elernyedtté 
tett... Most azonban szól a bátorítás és reménység szavai 
/Káldy Zoltán/
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Egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy ez az igei válasz a 
szenvedésre csak kegyes szólam, melynek semmi köze nincs a 
valósághoz. E válasz korszerű értelmezői közül érdemes meg
hallgatnunk egy angol történet-filozófust, Toynbeet, aki a 
második világháború utáni gondolkodásra éppen olyan nagy ha
tással van, mint az első világháború után Spengler a MNyugat 
alkonyáéval. Toynbee szerint a fizikai és történeti nehézsé
gekre, akadályokra szükség van ahhoz, hogy egy nép civilizált 
nemzetté, kultúr-közösséggé fejlődjék. Ha azon a földrajzi 
helyen, ahol él s azon a történelmi úton, melyen jár, nincs 
semmi nehézség, semmiféle akadály, akkor ellustul, korcs lesz, 
életerői kiapadnak s eltűnik nyomtalanul a történelem szint
jéről. Viszont ha túlzottan nagy az akadály, sok a nehézség 
és erőn felül való a feladat, akkor is vége mindennek, az 
emberi közösség összemorzsolódik s a függöny legördül. Egész
séges fejlődés, élet és civilizáció ott van, ahol egyensúly
ban van egymással az akadály és erő. Íme modern fordításban 
az ótestamentúrni gondolat: "jó a férfiúnak, ha igát hordoz 
ifjúságában". S íme, a Zsidókhoz írt levél üzenete: a szen
vedés nevelő eszköz Isten kezében. /.../
Hogyan nézzünk a szenvedésre mi, Jézusra figyelő tanítványok? 
Számunkra a szenvedés nem puszta tény, amit fel kell mérnünk, 
nem csupán történet-filozófiai probléma, amit meg kell olda
nunk, hanem ellenség, amit le kell győznünk. /.../ A mi fela
datunk tehát az, hogy Isten akaratában és Jézus szándékában 
bizakodva küzdjük a magunk és mások szenvedése ellen. /.../ 
Igaz, hogy a legtöbbször nem tudunk segíteni, még a kínt sem 
tudjuk enyhíteni. Egyet mégis megtehetünk: szolidárisak lehe
tünk a szenvedővel. /Keken András/

+ + + + +

A szavaknak különös töltésük, muzsikájuk van. Most elolvasom 
mégegyszer a legfontosabb verset ebből az Igéből és figyeljük 
meg, hogy melyik szavára rezonál a szívünk, és melyik az a 
szó, amelyik egy kicsit árnyékba kerül, amelyikről úgy látjuk, 
nem olyan fontos. "Akit szeret az Úr... akit fiává fogad"... 
Úgy gondolom, hogy igazában itt rezzen meg a lelkünk, amikor 
arról van szó, hogy "megdorgálja", "megostoroz", mert ez fáj
dalmas emlékeket ébreszt fel: Ostoroz? dorgál? az Isten? Hát 
már az Isten is? Még az Isten is? - Ez rossz megközelítés. 
Akkor értjük jól az igét, ha annak súlyponti mondanivalóját 
keressük meg és ehhez rendezzük a többi mondanivalót, a többi 
szót. Márpedig ennek az Igének a súlyponti része nem az, hogy 
dorgál, ostoroz, hanem az, hogy "fiává fogad". Itt az a hal
latlanul nagy örömüzenet van, hogy megtörténhet, hogy fiává 
fogad valakit az Isten. Ez valami többlet. Az Isten munkába 
vesz valakit és önmagát akarja megvalósítani benne. Valami 
inkarnálódik, megtestesülhet bennem, isteni lét ömlik az én 
létemnek az edényébe. Ez ennek az Igének igazi mondanivalója 
és ehhez tartozik aztán az, hogy akit az Isten kiválasztott 
arra, hogy fiává fogadja, azzal sok mindent megcselekszik, 
egyebek közt "paideiát" is végez vele. A "paideia" ennek a 
résznek jellegzetes görög szava. Nyolcszor fordul elő ebben



a néhány versben. Ebből a szóból származik a pedagógus. A 
paediában is a "pais", a fiú van. - És ez a pedagógiai ke
zelés nagyon sokrétű. Itt a szerző a hangsúlyt egy kicsit a 
fenyítő eszközökre teszi, ez is benne van, de nemcsak ez van 
benne. Akit az Isten fiává fogad, azon elvégzi a fiúsításnak 
az összes műveleteit és bizony ezek közé a műveletek közé 
itt-ott fájdalmas részletek is tartoznak. /.../ Ha leragadunk 
annál a szónál, hogy dorgálás, meg fenyítés, akkor végképp nem 
fogjuk megérteni a fenyítésnek az értelmét. Egészen más az Is
ten fenyítése is, ha tudom, hogy szeret engem, fiává fogadott, 
és ezért valamit ki akar ábrázolni bennem. /Farkas József/

+ ++++

Tarts ki! Semmi esetre se hagyd magad leverni. Soha többé ne 
kívánj vissza semmit, hanem tűrj, siess céltudatosan előre!
A kezdés frissességével tarts ki egészen a célig. Csak így 
nyerheti el a futó "a hit versenypályáján" a győzelmi díjat. 
Csak így koszorúzzák meg. - Ez a Zsidókhoz írt levél tárgya, 
a Zsid. 12. részének üzenete. /.../ A szenvedést az örökké
valóság szempontjából kell néznünk. Csak így ismerhetjük meg 
nagy értékét. Nem felesleges vagy éppen zavaró vagy gátló do
log az. Életünk sötétségei és titkai előtt is tisztelettel 
kell megállnunk. Mert végsősoron mindenben ott van az Isten. 
/.../ Aki életének szenvedéseit nem Isten szerint ítéli meg, 
az úgy érzi, hogy a nehézségek és nyomorúságok akadályozzák 
a futásban. A szenvedés így teherré válik és feltartóztatja 
a versenypályán. /. .. / Ezért a hit versenypályáján futónak 
helyesen kell meglátnia szenvedései értelmét? csak akkor nem 
lesznek gáttá, nem tartják vissza, hanem előre segítik. Élete 
megterhelései igyekezetét megkönnyítik. Ami látszólag bénít, 
új, lendítő erővé lesz. Ami látszólag visszatart, az segít 
majd az előbbrejutásban. Nézzünk fel Jézusra! /.../ Szinte 
csodálatraméltó teljességben szemlélteti ezért a Zsid. 12. a 
szenvedés áldását néhány versben /5-11/, mindjárt a versenyre 
híváshoz csatlakozva. /.../

Ezért hamis az a panasz, hogy engedhet Isten éppen bennünket, 
az Ő fiait, így szenvedni? Nem, ellenkezőleg, Isten tisztít 
és nevel, éppen mert fiai vagyunk. Nem annak ellenére, hogy 
Atyánk, hanem éppen atyasága miatt kell fegyelmeznie minket. 
Ezért a szenvedés az ő gyermekeinek nem csalódást okoz, hanem 
bizonyosságot és hálát afelett, hogy Ő , a hatalmas Isten, Jé
zus Krisztusban, az Ő Fiában Atyánkká lett. Egyenesen bizonyí
tékai a szenvedések a mi gyermeki állapotunknak! Isten, mint 
fiákhoz szól hozzánk. Úgy is cselekszik velünk, mint fiaival. 
/.../ Mindamellett gondold meg, nem te vagy az egyetlen fiú, 
akit néha sötét úton vezetnek. Nem történik hát semmi különös 
veled. /ld.I.Péter 5.9/ Ez minket óvatossá és tartózkodóvá 
tesz saját megterheléseink felmérésében, és így lehet bátorí
tás: ha a többiek Isten erejével a hit versenypályáján kitar
tanak, akkor én is ki tudok tartani Isten erejével! Nem vagyok 
egyedül. /Erich Sauer/



Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap
Efezus 4,29-32.

Szenvedélyeimet meg kell fékezni. Nem azért, mintha nem szabad
na, hogy legyenek. Egszer őszintén “kipakolni", "kiengedni a 
gőzt", még nem bűn Isten maga is tud haragudni, de nem tombol. 
Krisztus szintén tudott haragudni, amikor így beszélt: "vipe
rák fajzata", "ti képmutatók", "jaj nektek" stb. - de nem ha
ragszik, - és éppen ennek nem szabad bekövetkeznie. Ennek 
ugyanis a Sátán örül. Gondoljuk csak meg: a mi lelki életünk 
az eszchatológikus élet betörése alatt áll. Abban a pillanat
ban, amint engedjük magunkban eluralkodni a káoszt, megtagad
juk a nékünk készített jövőt. /G. Voigt/

+ +  +  •+ +

"Mert ezzel megszomorítjuk az Isten Szentleikét." Most hadd 
szólaljon meg belőlem a pszichológus. Amit mondok, nem könyv
ből tudom, nem szakkönyvekből olvastam, hanem a saját életem
ből. Hogy sokszor azért vagyunk mi szomorúak, amikor magunk 
sem tudjuk szomorúságunk okát, divatos szóval azért vagyunk 
depressziósok, érthetetlenül levertek, mert szomorú bennünk 
az Isten Szentlelke. Megszomorítottuk, mert egyszer kértünk, 
kaptuk, befogadtuk, és utána nem eszerint éltünk. Bántottunk 
valakit, vagy haragudtunk, vagy loptunk, csaltunk, bujálkod- 
tunk - soroljam? Nem sorolom. Szóval a régi pogány életünk
ből valamit visszavettünk és akkor egyszercsak jön egy pár 
nap és magunk sem tudjuk, miért vagyunk olyan szomorúak, mi
ért lett minden olyan szürke, lever, értelmetlen. Megszomo- 
rodott bennünk az Isten Szentlelke, azért vagyunk mi is szo
morúak Vele együtt. /.../ Hogyan lehet megviöámítanunk az 
Isten Szentlelkét, a megszomorodott Szentleiket? És megvidá- 
modnunk magunknak is? - Pál nem magyaráz sokat, semmiféle 
erkölcsprédikációt nem tart, egy mondatot mond és abban is 
egy szót húzok alá, azt, hogy "amint". "Legyetek egymáshoz 
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, amint isten is 
a Krisztusban megbocsátott nektek". Szeretnétek derűsebben élni 
az életeteket? Szeretnétek, ha kiegyensúlyozottabb, ragyogóbb, 
békességesebb, nyugodtabb volna? Szeretnétek, ha a megszomoro
dott Szentlélek bennünk vidám Szentlélekké lenne? Hát itt van: 
"amint". Amint az Isten cselekszik velünk a Krisztusban, most 
már mi is úgy cselekedjünk felebarátunkkal. /Gyökössy Endre/

+ + + ♦ +

A rothadt beszéd nemcsak a trágárság, hanem minden olyan be
széd, amely nem épít. A szó olyan hatalom, amely nélkül nincs 
emberi közösség. Elkötelezésünk, de Ígéretünk is, hogy szava-



inknak mindjobban hasonlítani kell ahhoz a szóhoz, amelyet 
Isten Igéjének nevezünk, amely az igazságot hordozza. Ez a 
szó ujjátererotő erő és áldás azoknak akik hallgatják. /.../ 
Meg ne szomorítsuk a Szentleiket azzal, hogy nem vagyunk 
hajlandók az Ige fegyelme alá igazodni és rothadt beszédünk
kel akadályozzuk a templom építését. Ezért vessük ki szi
vünkből a gonoszságot, mert az ebből fakadó beszéd építésre 
nem használható. Ne szomorítsuk meg a Szentlelket, hanem en
gedjük belépni életünkbe, ne vonakodjunk, amikor elfogadhat
juk és újra továbbadhatjuk a kegyelmet. /Balikó Zoltán/

Mit jelenthet ez: öt, a Szentlelket megszomorítani? Nyilván 
azt, hogy Őt csalódásba ejteni. A Szentlélek elpecsételte a 
hívőket, fogva tartja őket. Isten szeretete akar valamit tő
lük. használni akarja Őket. Követek ők ezen a földön. A világ
ban az újnak bizonyságtevői, aminek meg kell lennie. Krisztus 
győzelmének a bizonyságtevői. Megszomorodik a Szentlélek, ha 
azután elfáradnak és nem akarnak szilárdan megmaradni a hit
ben, ha újra elhagyják a Szentlelket, Tőle eltántoródnak, 
hagyják, hogy ennek a korszaknak szelleme hajtsa eket, amely
ről az az efezusi levél azt írja, hogy van itt egy fejedelem, 
aki a magasságokban uralkodik, egy Lélek, aki ebben a korban 
a hitetlenség gyermekein mutatja meg a munkáját. Megszomoro
dik ennek az Istennek a Szentlelke, ha újra a korszellemnek 
esnek áldozatul és engedik, hogy hajtsa-űzze őket ama másik 
fejedelem, és ennek következtében attól félnek, amitől min
denki fél, és az lelkesíti őket, ami általában lelkesítő. 
/.../ Megszomorítják Istennek Szentlelkét, amidőn az ördög 
munkáinak adnak helyet. - Akiket elpecsételt az Isten Szent
lelke, azok nem lehetnek többé prédái az ördögnek. Ismerik 
a Krisztus igazságát és emellett mindvégig kitartanak. /.../ 
Vessétek el a hazugságot! Nem kell többé azt megjátszani, 
amik nem vagyunk. És belenyugodhatunk abba, hogy mások olya
nok legyenek, amilyenek. Krisztus a mi közös igazságunk.
Ezért őszinték lehetünk egymás irányában.
Semmi rothadt beszéd... Rothadt, bomlasztó fecsegés, éppen 
az:a:fáradt, erőtlen beszéd, amely gyakran oly szellemes akar 
lenni és mégis oly ízetlen. Ismerjük mindezt, ezt a fölényes, 
gúnyolódó, mindent lefokozni akaró beszédet, ami látszatfö
lényből ered, mintha szellemes volna és mégis teljesen Szent
lélek nélküli. Ó milyen sok rothadt kegyes beszéd hagyja el 
szánkat, mindenek előtt azoknak szájából, akik a szószéken 
állunk és az embereknek Istenről kellene beszélnünk. Mennyi 
frázis, mennyi üres beszéd. - Rothadt beszéd helyett legyen 
kevés a szó, de helyénvaló. Egyszerű, igaz szavak legyenek, 
amelyek jótevőleg hatnak és lelkesítenek. Hadd jöjjenek ilyen 
szavak szánkból, egy olyan korszakban, amikor nagy divat, 
hogy üressen fecsegjünk a korról és az emberiségről.
/L. Vischer/

++ ♦ ++



Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnapDániel 12,1c-4.

Jézus számára is kedves Iáié tett Dániel próféta könyve. Több
ször is hivatkozik rá. Dánielnél fordul elő az Ember Fia meg
nevezés, mely a Messiás titokzatos neve. János apostol könyve 
is elképzelhetetlen Dániel könyve nélkül. Fontos könyv. Luther 
királyi könyvnek nevezte és János szász fejedelem részére le 
is fordította németre. Fejedelmek állnak elénk és nyilvánvaló
vá lesz, hogy a világtörténelem Isten kormányzása. Dániel a 
történelmet kormányzó Istent látja. Istenen keresztül néz és 
lát mindent Dániel. Isten az, aki kormányoz és uralkodik, meg
semmisít birodalmakat és újakat hoz elő. /Balikó Zoltán/

+++♦♦

Mi a lényege Dániel könyvének? Hogyan illik bele ez a könyv az 
egész kijelentésnek a gazdagságába? Nagyon figyelemreméltó az 
a körülmény, hogy a magyar bibliatagolásban /és ebben az egész 
nyugati kérésztyénség benne van/ úgy tagolja a Szentírást, hogy 
Dániel könyve a próféták könyvei közt foglalhat helyet. Az ere
detiben, a héber Biblia felosztásában nem így áll a dolog. A 
törvény és a próféták mellett van egy harmadik csoport, amit 
úgy mondtak a régiek, hogy "iratok". Ezek a Zsoltárok könyve, 
Jób könyve, Eszter könyve és ezek között van Dániel könyve is.
A zsidók szerint ez nem prófétai könyv, éz valami más. Kinek 
van igaza? A bibliai tudomány tisztázta, hogy valóban más ez a 
könyv, mint a próféták könyvei. Ezt a másféleséget ezzel az 
eléggé ismerős szóval mondom, hogy más a prófécia és más az 
apokaliptika. Dániel könyve egy apokaliptikus könyv az ÓSz-ben. 
Mint ahogy az ŐSZ végén van egy másik apokaliptikus könyv.
-Mi a különbség a prófécia és az apokaliptika között? A pró
fécia történelem menetét figyeli és abba akar beleszólni; az 
apokaliptika pedig a történelem végét figyeli és azt állítja, 
tud valamit a történelem végéről. Az egyházban is meglepően 
sokan vannak, akiknek nagyon kedvesek ezek a könyvek, és iga
zában a Biblia teljességéből az apokaliptikára esküsznek. - A 
próféta tehát a történelem menetét figyeli, ha lehet, ezen akar 
valamit igazítani. Reménykedik abban, hogy meg lehet változtat
ni a dolgokat. A próféta benne van a zajló történelemben, meg
látott valamit a történelem szerkezetéből, erővonalaiból és rá 
akarja venni a népet, hogy igazodjék az Istenhez, hogy a tör
ténelem menetében aztán kedvezőbb legyen a folytatás. A prófé
ta harcol. Az apokaliptikus ezzel szemben: számol. Nem vélet
lenül van annyi szám az apokaliptikus könyvekben. Az apokalip
tikus egy kicsit kivűl van a történelmen. A világ végét számol
ja, még ennyi idő lesz, annyi idő lesz és befejeződik. /.../ 
Akkor született Dániel könyve, amikor vigasztalásra volt szük
ség, és nyilván betöltötte a küldetését. Amikor vigasztalás lesz



a Dániel könyvéből, akkor jól olvassák. Amikor számolgatás 
lesz, akkor rosszul viszonyulnak hozzá. /.../ Mindezek közben, 
hogy ez a könyv erősen apokaliptikus jellegű, eközben csodála
tos, fénylő drágagyöngyök is vannak a könyvben. /Farkas József/

+ ++♦♦
Dániel könyve a Szenírásnak talán a legbonyolultabb, legkevés
bé olvasmányos, ugyanakkor tartalmában egyik leggazdagabb 
könyve. - Dániel apokalipszisét Ezékiel készítette elő, foly
tatása a zsidó apokaliptikus irodalom, betetőzője pedig a 
Jelenések könyve lesz. A könyv tanításának lényege: Isten ki
rályságé a múlt iaegpróbáltatásain és jelen szenvedésein ke
resztül bontakozik ki. A pogány királyságok hamarosan eltűnnek, 
hogy helyet adjanak Isten egyedüli királyságának. Semmi más nem 
számít: sem a javak elvesztése, még az élet elvesztése sem, 
mert az igazak föltámadnak és részesei lesznek annak a Király
ságnak, amelyben egy titokzatos személy uralkodik majd. Isten 
saját hatalmát adja majd ennek a királynak. Neve: Emberfia.
- Dániel könyve így nagyon közel áll az evangéliumhoz. Krisz
tus tanításának is az Isten Országáról szóló örömhír áll közép
pontjában; gyakran nevezi önmagát Emberfiának. /Szabó Ferenc 
S.J./

++♦++

Dániel könyve a világtörténelmet értelmezi, de célja nem egy 
titok megfejtése vagy a végidő kiszámítása, hanem a jelenben 
szorongatott hívők vigasztalása a cél. Amikor a múlt és jelen 
eseményeiben felfedi Isten tervét, akkor reményt és bizalmat 
akar önteni a hívőkbe, hogy Isten a jövőt is szilárdan a ke
zében tartja. A világ feletti végítélet ígéretével igazi biz
tatást nyújt azoknak az igazaknak, akik életüket adták hi
tükért vagy akiket az élet elvesztése fenyeget. Többel biz
tat, mint amivel Isten megmentheti életünket evilágban a ve
szélytől, ahogyan Dánielt és társait a tűztől / 3 ,2 8 / vagy az 
oroszlánok verméből / 6 , 2 3 /. Isten jövő feletti hatalma nem
csak a történelem erőin, hanem a halál hatalmán is diadalmas
kodik, s életre hívja az áldozatul esett hívőt / 1 2 , 1- 3 / .  Ez
zel Dániel könyve elsőként tanítja az egyén feltámadását az 
ószövetségben. /Rózsa Huba r.k./

+ + + + +

Ami itt a Dániel próféta könyvének ebben az utolsó részében 
történik, úgy tűnik fel előttünk, mintha Isten ezt a férfit, 
aki mindvégig olyan szenvedélyesen hű maradt, magatartásáért 
valamivel meg akarná jutalmazni. Isten kijelenti neki, hogy 
mi lesz végül ezzel a földdel. Még megláthatja itt az utolsó 
szakaszát annak a világtörténelemnek, amely őt annyira nyug
talanította. Ezért a könyv utolsó részei felett valami ünnepi 
fény ragyog. Olyasvalami érződik ebben az utolsó részben, ami 
a kemény munkában eltöltött hét utáni szombat esti-harangszó-



hoz hasonlít. - Azonban még nem jött el a szombat, még nincs 
itt az ünnepnap. - A sötét hatalmak mind meggyorsítják lépte
iket abban az utolsó időben, megkétszerezik erőfeszítéseiket, 
mintha arra törekednének, hogy elmeneküljenek a közeli pusz
tulás elől. /.../
Ez a második jele az utolsó időknek: megszűnik a halál. A ha
lál! ő a mostani világ ismertető jegye. Az ő nemzetközi lobo
gója alatt menetelünk mindnyájan. Az utolsó, mit gondolataink
kal felfoghatunk, mindig a halál marad. Ennek a méltóságteljes 
nagy hatalomnak a munkája azonban egyszer megáll és elgyengül. 
A sírok, melyeket a halál hatalmas keze Isten akaratából le
zárva tartott, meg fognak nyílni. Ez jelenti a kezdetét a nagy 
nyomorúság utáni szabadulásnak. Rendkívüli, hallatlan, amit 
Isten itt a prófétának mond. Azt hallhatja és láthatja most, 
amit ilyen világosan még senki nem látott előtte. Csodálkozás
ba ejt bennünket, hogy Dániel alázatosan beismeri: "én pedig 
haliám ezt, de nem értem", 8.v. Vajon mi, akik mégiscsak is
merjük Jézus Krisztust, aki "zsengéje lön azoknak, akik ela
ludtak", vajon mi jobban értjük-e ezt? Nem úgy áll-e elénk ez 
a sírokból való feltámadás, mint egy végső, égbenyúló csoda, 
amelyet csak megcsodálni és elfogadni lehet? /.../
Az utolsó napon végbemenő szétválasztás és döntés és kiválo
gatás éppen olyan titokzatos lesz, mint a sírokból való fel
támadás. Kicsoda értheti meg mindezt? - Valaki mindenesetre 
megértette, egészen megértette azt, amiről itt szó van: Krisz
tus, az Úr. Azok alapján, amiket Krisztus az utolsó dolgokról 
nekünk kijelentett, megállapíthatjuk, hogy a mi Urunk gyakran 
tekintett Dániel könyvének erre az utolsó részére. Mindezekről 
az evangéliumok is gyakran beszélnek. /W. Lüthi/
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