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TANULMÁNYOK

D. Ernst Brinkmann:
Vesztfália és a magyar protestantizmus 

Találkozások és kapcsolatok a XVI. század óta

A budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia megtiszteltetésként 
adományozta részemre a teológiai doktori címet. A mai előadással 
még egyszer szeretném megköszönni ezt a megtiszteltetést.

Az egyháztörténet az a teológiai tudományág, amely iránt külö
nösen elkötelezett vagyok, és a Vesztfáliai Egyház központjában 
mindenekelőtt ökumenikus ügyekkel foglalkozom. E "dupla elkötelezett
ség" kapcsán természetesnek tartottam, hogy köszönetem ki fejezésé
hez ökumenikus szempontokat is magában foglaló egyháztörténeti té
mát válasszak. Ez pedig: "Vesztfália és a magyar protestantizmus
—  találkozások és kapcsolatok a XVI. század óta".

Mivel abból kell kiindulnom, hogy nem mindnyájan ismerik Veszt- 
fáliát, két térképet hoztam magammal: az egyik azt az állami sok
féleséget mutatja, amely Vesztfáliában 1801 előtt fennállt, a másik 
pedig a mai Vesztfáliát. amelynek határait 1815-17-ben jelölték 
ki. Ez utóbbin megmutatom majd azokat a helyeket, amelyeket emlí
teni fogok az előadásban.

Az előadásomhoz szükséges magyar történelmi és egyháztörténeti 
ismereteket túlnyomórészt Bucsay Mihály és Fabiny Tibor műveiből 
merítettem, hadd említsem ezt itt hangsúlyosan és hálával.

A Vesztfáliai Egyház tudatosan vesz részt a világ egyházainak 
ökumenikus közösségében; a világ sok keresztyén egyházával van kap
csolatban.

Különösen jó kapcsolatokat tart fenn a Vesztfáliai Egyház a 
Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Magyarországi Református 
Egyházzal. Ezeket a kapcsolatokat nem alaptalanul tekinthetjük a 
legutóbbi fejlődés gyümölcsének. Mégis, a történelemben újra meg 
újra adódtak találkozási pontok és kapcsolatok Veszfália és a ma
gyar protestantizmus között. Persze, ezekből egy és más az idők 
folyamán feledésbe merült.

Most olyan találkozási pontokra és kapcsolatokra mutassunk rá. 
amelyek a magyar protestantizmus története szempontjából fontosak 
lehetnek. A Vesztfáliából induló "nyombiztosítás" tíz szakaszban
zajlik

1.

Nyilvánvaló, hogy a reformáció évszázadában nem voltak még kap
csolatok Magyarország és Vesztfália között. Nagyon nehéz is az eset
leges érintkezési pontok nyomára bukkant.
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A reformáció korának fiatal teológusai nagy érdeklődést tanúsí- 
tottak külföldi tanulmányok iránt. Veszfáliában akkor még nem volt 
egyetem. Mindenekelőtt a wittenbergi egyetemnek volt nagy vonzereje: 
1552 és 1600 között 1112 magyar fiatal tanult itt. A hatvanas évek
től kezdve magyar diákok a heidelbergi egyetemet is látogatták, 
de egyenek Strasburgba, Genfbe, Baselbe, vagy Marburgba mentek. 
Azt, hogy legalább Wittenbergben személyes kapcsolatok alakultak 
ki veszfáliai és magyar diákok között, nyugodtan tényként elfogad- 
hatjuk.

Magyarországon az anabaptizmus a reformáció legkorábbi megjele
nési formái közé tartozott, ennek csodálatraméltó kulmináld ója Veszt- 
fáliában 1534-33-ben az úgynevezett "Új Jeruzsálem", a münsteri 
újraakeresztelnk állama volt. Voltuk-e —  a közös gyökereken túlme
nően —  kapcsolatok a münsteri újrakeresztelők és a magyarországi 
anabaptizmus között?

A magyarországi református keresztyének között a Heidelbergi 
Káté már nagyon hamar fontos szerepet kapott. Amikor 1377-ben meg
jelent Magyarországon a mű szószerinti fordítása, Gaspar Olevianus 
(1536-1587), az egyik szerző Berleburgban udvari prédikátor és her
cegi nevelő volt. Mit tudott ő erről a fordításról?

A reformáció századának utolsó negyedében a törökök miatt egy 
vesztfáliai humanista, névszerint Oohannes Lövenklau figyelmét fel
keltette Magyarország. Ez a művelt ember, aki 1541-ben Coesfeldben 
született, és mindenekelőtt Wittenbergben és Heidelbergben tanult, 
a protestánsok párthive volt. 1576-ban meglátogatta a török hódolt
sággal határos városokat. 1584-85-ben császári küldöttséggel a török 
portánál, a Boszporusznál járt. (Az utazásra való hívás otthon, 
Vesztfáliában érte.) 1594-ben elkísérte pártfogóját, a morva pro
testáns Karl von Zierotin grófot a táborba Esztergomba, amely a 
legfontosabb oszmán erődítmény volt. A sikertelen ostrom alatt sú
lyosan megbetegedett, utána Bécsbe vitték. Itt is halt meg 1594 jú
nius elején.

II.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629), 1620-21-ben magyar 
király azok közé tartozott, akik a XVII. században állhatatosan 
síkraszálltak a magyar protestantizmusért.

Bethlen a maga korában a protestantizmus határozott védője 
és a református egyház iskolaügyének legjelentősebb pártfogója volt. 
Különösen sokat fáradozott azon, hogy a gyulafehérvári református 
kollégiumot európai színvonalú főiskolává fejlessze.

1629-ben három herborni professzort nyertek meg a gyulafehér
vári iskola számára.

Az 1584-ben alapított herborni főiskola, mely úgymond a veszt
fáliai kultúrkör szélén feküdt, szoros kapcsolatokat tartott fenn 
a vesztfáliai terület gyülekezeteivel, a reformátusokkal, és rend
kívül fontos szerepe volt az e területről származó teológiai hall
gatók képzésében. A XVI. és a XVII. század fordulójának mindkét 
évtizedében az iskolát Siegenbe helyezték át, mindkét alkalommal 
hosszabb ideig maradt ott.
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A három Herbornból jött gyulafehérvári professzor Johann Hein- 
rich Alsted, Johann Heinrich Bisterfeld és Philipp Ludwig Piscator 
volt. Egyikük, névszerint Bisterfeld egészen személyes kapcsolat
ban volt Siegennel: ebbőla városból származott. 1605-ben született, 
apja Joharnes Bisterfel professzor, a siegeni iskola inspektora 
volt, az ifjú Bisterfeld az itteni Paedagogiumban végezte iskolai 
tanulmányainak első részét.

III.

Azoknak a magyar protestánsoknak sorsát, akik nem az ország 
török hódoltsági részén éltek, a XVII. században döntően az ellen- 
reformáció határozta meg. A harmincéves háború befejezése sem hozott 
fordulatot, noha e borzalmas háború lefolyása mégiscsak messzemenő- 
en fontos szerepet játszott a tolerancia szellemének terjesztésében. 
A Habsburgok örökös tartományai és Magyarország török által el nem 
foglalt részei a vesztfáliai béke után is a türelmetlenség terüle
tei maradtak.

E kor legszomorúbb eseményei közé tartozott 42 magyarországi 
protestáns fogoly lelkész átadása Nápolynak 1675 márciusában. Az 
úton három fogolynak sikerült megszöknie, heten meghaltak a megpró
báltatások következtében, a többieket pedig Nápolyban gályaraboknak 
adták el.

Európában sokhelyütt keltett felháborodást és részvétet ezeknek 
az embereknek a sorsa, és segítő akciók indultak. A segítség egyik 
legfontosabb szervezője a gályarabság alatt és után Johann Heinrich 
Heidegger zürichi professzor volt.

Heidegger életének vesztfáliai vonatkozása is volt. Kora egyik 
legjelentősebb és legbefolyásosabb református teológusának számí
tott, 1659-65 között a burgsteinfurti főiskolán, a Gymnasium Arnol- 
dinumban működött.

IV.

A XVII. század második felében, 1662-64-ben és 1683-1699 között 
a császári és az oszmán hadak háborús összecsapásai jellemeztékka 
magyar történelmet. Ebben a helyzetben a magyar protestánsok saját
ságosán viszonyultak az eseményekhez. A török porta politikai okok
ból kedvezett a protestánsoknak, mivel a katolicizmusban a bécsi 
udvar jelentős támaszát látta, ugyanakkor Magyarországnak a törö
kök által el nem foglalt területein az ellenreformáció uralkodott.

Az oszmánokkal vívott háborús összecsapásokban Vesztfáliának 
is tevékeny része volt.

A birodalmi haditanács két igazgatója —  feladatuk a birodalmi 
csapatok bevetésének felügyelete volt —  közül az egyik az 1662- 
64-es török háborúban ütnrstopii bernnaro von uaien münsten herceg
érsek volt, aki 1650-1678 között viselte a münsteri püspöki tisz
tet; és akit katonai ambíciói miatt alattvalói (és nemcsak ők) "bom- 
ba-Bernátnak" és "ágyús püspöknek" neveztek. alen 1664-ben Magyar
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országon tartózkodott. Innen vitt magával egy száz fős, marcona 
hajdúkból álló testőrséget Münsterbe.

A török elleni harcok legjelentősebb császári tábornokai közé 
tartozott Johann von Sporck gróf is, aki 1595-ber, vagy 1601-ben 
Westerlohe-ban, a delbrücki tartományban, Vesztfáliában egy paraszt 
családban született. Döntő része volt a szentgotthárdi győzelemben 
(1664). (Persze nemcsak a csatamezőn hagyott nyomokat, a hetvenes 
években jelentős része volt a török hódoltságon kívüli magyarországi 
nyogtalanság elfojtásában, ezenkívül a protestánsok és a protestan
tizmus esküdt ellensége volt.) Vesztfáliai hazájában, Delbrückben 
a róla elnevezett Johann Sporck Reáliskola tartja ébren emlékét.

A törökökkel vívott harcokban Vesztfáliából jövő csapatokat 
is bevetettek Magyarországon, például 1663-64-ben a münsteri her
cegérsek tüzérségét, és 1692-95-ban szintén a hercegérsek háromezer 
gyalogos és ötszáz lovas katonáját.

V .

A XVIII. században, azaz a magyarországi ellenreformáció kései 
szakaszában két nagyon különböző ember érdemel figyelmet, egy római 
katolikus püspök Dél-Magyarországon és egy református teológiai 
professzor Hollandiában.

A magyarországi protestánsok rekatolizálásáért folytatott erő
feszítésekben kiemelkedő szerepe volt a pécsi püspöknek és a neki 
alárendelt vármegyei bíróságnak. Ez a püspök Franv von Nesselrode 
volt. Kicsoda is volt ez az ember?

Wilhelm Eranz johann Bertram von Nesselroda báró 1638-ban a 
bergi hercegségben, Ehreshovenben született. Egyházi karrierje Veszt- 
fáliában kezdődött. 1670-ben a münsteri dómkáptalan tagja lett, 
1672-ben szerezte meg az emancipációt, azaz a tagság második foko
zatát. 1680-tól 1686-ig ezenkívül Paderbornban volt kanonok. 1684- 
ben a münsteri dóm sekrestyési hivatalát is megkapta. 1687-ben Lüttich- 
ben is kanonok lett. 1695-ben rotai auditornak iktatták be. 1699- 
ben pápai províziót nyújtott be a münsteri dómprépostságra. A dóm- 
prépostságból mégsem lett semmi, mert a dómkáptalan ragaszkodott 
a szabad választás jogához, mivel a német kiváltságok forogtak koc
kán. Nesselrode 1703-ban lett pécsi püspök. 1705-ben a császár 
grófi rangot adományozott a családnak. Münsteri tisztségeiről csak 
1722-23-ban mondott le. 94 éves korában halt meg, címere még ma 
is látható a münsteri káptalan termében.

Most pedig vessünk egy pillantást Hollandiára! Az ulrecliti egye
tem a XVIII. században sok magyarországi teológus tanulmányainak 
színhelye volt, ezenfelül a magyar teológiai irodalmat is ápolták 
itt. Az utrechti teológiai professzorok akkoriban nagyon sokat fá
radoztak a magyar diákokért és a magyar teológiai irodalom kinyom
tatásáért. Ebben az összefüggésben különösen Alexander Roell piofesz- 
szort és a neves magyar teológus Szathmámémethi Sámuel (1658-1717) 
érdekében végzett fáradozását kell kiemelnünk.

Ki volt ez a Roell professzor, aki barátként és pártfogóként 
magyar hittestvérei mellett állt? —  Hermann Alexander Roell nem 
holland, hanem vesztfáliai volt, Lünern/Unna-ból származott, itt 
született 1653-ban a Dölberg-házban. Apja, johann von Roell a bran
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denburgi választófejedelem lovassági ezredese volt. Roell iskoláit 
Unna-ban a hammi Gymnasium illustre-ban végezte. Utrechtben, Gronin- 
genben, Brémában, Marburgban, Heidelbergben és Leidenben tanult. 
Tanulmányainak befejezésére visszatért Hamuiban. Bár Utrechtben volt 
professzor, többek között Pfalzi Erzsébet fejedelem-apátnő reformá
tus udvari prédikátora volt Herfordban. 1718-ban Amsterdamban halt 
meg.

VI.

1931-ben Niedersfeldben/Brilon járás, egy öreg vesztfáliai 
parasztház lebontásakor egy ládában megtalálták Johann Kempen von 
Fiohtenstamm báré, vezér •+ábnrszernagv kardját Johann Kempen von 
Fichtenstamm 1793-ban Pardubitz-ban (ma Pardubice), Csehországban 
született. Már tízéves korában a bécsújhelyi Mária Terézia katonai 
akadémia hallgatója lett. Miután 1809-ben hadnaggyá avatták, elkez
dődött meredeken felfelé ívelő karrierje. 1854-ben —  már mint tá
bornok és rendőrfőnök —  bárói rangot kapott.

Az 1848-49-es szabadságharcban, amelyben a magyar protestánsok 
odaadóan résztvettek és az utána következő Habsburg önkényuralom 
idején Kempen von Fichtenstamm otthagyta nyomait Magyarországon. 
Sokféleképpen, különböző megbízatásokban tevékenykedett ezekben 
az években. 1848-ban először a felkelő magyarok ellen, majd Bécs 
elfoglalásakor vetették be. 1848 végén mint marsall a pozsonyi, 
1849 végén a birodalmi csendőrség főfelügyelője, 1851-ben bécsi 
katonai kormányzó, 1852-ben a rendőrség főnöke.

1849-ben Kempen von Fichtenstamm lövette agyon a kötél általi 
halálra ítélt németújvári gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. 
Ugyanebben az évben ö maga személyesen is végrehajtott néhány halá
los ítéletet, például az evangélikus báró Jeszenák János tartományi 
biztoson. 1853-ban az 6 emberei fedezték fel a Kossuth Lajos kormány
zó által elásatott koronázási jelvényeket —  ezeknek, főképpen Szent 
István koronájának megtalálását egyik legnagyobb személyes sikeré
nek tekintette.

A magyar nép és a protestánsok elnyomásában Kempen von Fichtenstamm- 
nak nem Elhanyagolható szerepe volt. Működésének vége felé —  1859- 
ben vonult nyugalöKba —  aztán persze síkraszállt a magyaroknak 
teendő engedményekért, és 3 magyar protestánsok panaszai meghall
gatásra találtak nála.

Johann Kempen von Fichtenstamm báró nem volt szláv, ahogyan 
azt születési helye, a csehországi Pardubice alapján alkalmilag 
feltételezték róla, hanem sokkal inkább vesztfáliai. Apja Nieders- 
feldből származott. Őseinek házát a harmincas években látogatta 
meg, és a falu kápolnájának egy képet adományozott. Úgy rendelkezett, 
hogy halála után személyes hagyatékának egy részét apja szülőházá
ban helyezzék el.
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VII.

Erdélynek, ennek a változatos történelmű tartománynak sok évszá
zadon át különleges kapcsolata volt Magyarországgal. A XlX. század 
második felében és a XX. század elején a magyar állam területéhez 
tartozott.

Az erdélyi szászoknak ebben az időben két különleges találkozási 
pontja volt Vesztfáliával, egy alkotmányjogi és egy gyakorlati-di- 
akóniai.

1850 óta az erdélyi szászoknál erősödött az a törekvés, hogy 
megoldják egyházuk alkotmányjogi problémáját, és ezzel együtt ön
állóságukat visszszerezzék. Georg Paul Binder püspök és a szász 
konzisztórium engedett a bécsi kormány azon szándékának, hogy rende
leti úton tegyék lehetővé egyházi képviseletek felállítását. Elér
ték, hogy 1860-ban Nagyszebenbe összehívhatták az egyház bizalmi 
embereit, akiknek feladata volt az úgynevezett "ideiglenes szabály
zat" átdolgozása, amelynek értelmében az erdélyi egyház a bécsi 
egyházfötanácsnak volt alárendelve. Ennél az átdolgozásnál a zsinat- 
presbiteri "Egyházi rend a vesztfáliai és a rajnai protestáns gyü
lekezetek számára —  1835. március 5" szolgált példákén. A Nagysze
benben kidolgozott alkotmány-tervezetet a Habsburg-kormányzat lénye
gében elfogadta, és még 1860-ban ideiglenesen jogerőre emelkedett 
ezzel a címmé: "Ideiglenes határozatok az erdélyi ágostai hitvallá
sú tartományiegyház képviseletéről". Az első egyházi közgyűlés, 
amelyet 1861 áprilisában tartottak, ezeket az ideiglenes határoza
tokat az új egyházi alkotmány alapjául fogadta el. A protestáns 
vesztfáliaiak és rajnaiak hosszú és szívós küzdelme egy, az állam 
által jóváhagyott zsinat-presbiteri egyházi rendért további és vá
ratlan gyümölcsöt hozott.

1916 augusztusának végén Románia is belépett a háborúba, hadat 
üzent Ausztia-Magyarországnak, és csapatai bevonultak Erdélybe. 
A szász egyház körülbelül 50 ezer tagja menekült el hazájából az 
előrenyomuló románok elől. A menekültek nagy része Budapesthez for
dult.Sok segítségre volt szükség. A hazai segítségen kívül külföld
ről is érkeztek adományok. Jelentős segítséget nyújtott például 
a Gusztáv Adolf Egyesület központi vezetősége. Mivel az erdélyi 
Gusztáv Adolf egyesületnek már a háború előtt jó kapcsolatai voltak 
Vesztfáliával és a Rajna-vidékkel, a vesztfáliai részvétel ebben 
a segítő akcióban teljesen természetes volt. A sok ember között, 
aki gondoskodott a menekültekről, ott találjuk a vesztfáliai egyház 
akkoriban jól ismert és vitatott személyiségét, az 1912-ben elbo
csátással büntetett Gottfried Traub egykori dortmundi lelkészt, 
aki a liberális teológia egyik fő képviselője volt Vesztfáliában. 
Ő és liberális elvbarátai vigasztaltak, erősítettek és adományokat 
küldtek.

VIII.

A XX. század kezdetén elkezdődött az intenzív egyházi kapcsolatok 
megteremtése Magyarország és Vesztfália között. Ezeket a kapcsola
tokat a betheli (Bielefeld) Bodelschwing-Intézetek hozták létre.
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Friedrich von Bodel schwingh lelkész, aki 1910 és 194c között 
e nagy diakóniai központ vezetője volt, a debreceni egyetem rekto
rához 1938 júniusában írott levelében Magyarország és a vesztfá
liai diakónai szívélyes kapcsolatairól számolhatott be, majd így 
folytatta: "Mindig nagy öröm volt, ha fiatal teológusok jöttek hoz
zánk Magyarországról, hogy itt Bethelben vagy teológiai tanulmánya
ikat folytassák, vagy gyakorlati közreműködés révén megismerjék 
a betegápolást és az otthontalanok szociális segítését. Azok által, 
akik egy ideig itt tevékenykednek, baráti szálak szövődnek Bethel 
és Magyarország között, amellyel Németország hosszú ideje őszinte 
baráti viszonyban van."

1943-ig Bethelben körülbelül 120 fiatal magyar teológus látta 
el rövidebb-hosszabb ideig az úgynevezett "kékkötényes szolgálatot". 
Hozzájuk számíthatunk még egyeseket, akik rövidebb-hosszabb ideig 
tájékozódtak itt a diakóniai munka különböző formáiról. Voltak kö
zöttük néhányan, akik később fontos szerephez jutottak. Említsük 
meg a legjelentősebbeket:

1912 nyarán Tavaszy Sándor tevékenykedett Bethelben. Később 
Kolozsváron lett teológiai professzor és hamarosan a dialektikus 
teológia képviselője (meghalt 1951-ben). Bucsay Mihály ezt írja 
róla: "Református keresztyén dogmatikájában ... elsőként vonta le
a protestáns teológia Karl Barth elindított újra-orientálásából 
a következtetéseket, és ezzel előkészítette az utat ennek a teológi
ai látásmódnak, nemcsak Erdélyben, hanem az egész magyar nyelvte
rületen."

1913- ban Gönczy Lajos jött Bethelbe. Utána ő is Kolozsváron 
lett teológiai professzor. 1986-ban, 96 éves korában hunyt el.

1914- ben Turóczy Zoltán dolgozott Bethelben. Később evangélikus 
püspök lett, először Nyíregyházán, azután Győrben. A második világ
háború után közreműködött az állam és az egyház viszonyának újjá
alakításáról folytatott tárgyalásokban. 1971-ben halt meg.

Karner Károly Frigyes 1921-ben végzett diakóniai munkát Bethel
ben. Soproni teológiai professzorként az Újszövetség, az egyháztör
ténet és az egyházszociológia tárgyában szerzett érdemeket. 1984- 
ig élt.

1922-ben Nagy András tevékenykedett Bethelben. Ő volt a harma
dik magyar betheli segítő, aki később Kolozsváron professzori ka
tedrát kapott. 1974-ben halt meg.

1930-ban Sztehlo Gábor volt Bethelben. A második világháború 
idején evangélikus gyermekotthont vezetett Budapesten. 1944-ben 
egy református kollégájával együttműködve számtalan zsidó gyerme
ket mentett meg a biztos haláltól. 1974-ben Svájcban halt meg. Az 
utókor két gesztussal emlékezett meg Sztehlo önfeláldozó munkásságá
ról: Jeruzsálemben fát ültettek emlékére, a budavári evangélikus 
templom falán pedig néhány hónapja emléktáblát avattak.

1932-ben Bucsay Mihály volt munkatárs Bethelben. Később a Buda
pesti Református Teológiai Akadémián az egyháztörténet professzo
raként, továbbá a Ráday Kollégium főigazgatójaként fontos szerepet 
kapott. A hetvenes években elmélyülten és sikeresen fáradozott a 
münsteri Vesztfáliai Vilmos Egyetem Keleti Egyházi Intézetével járó 
jó együmműködésért, továbbá a vesztfáliai Egyház és a Magyarországi 
Református egyház közötti ökumenikus kapcsolatok erősítéséért.
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1935-ben Bartha Tibor jött Bethelbe diakóniai szolgálatra. A 
döntő útmutatást az itteni szolgálatra egy fiatal vesztfáliai lel
késztől, névszerint Ernst Wilmtől kapta, aki később a vesztfáliai 
Egyház elnöke, továbbá az Európai Egyházak Konferenciájának elnöke 
lett. Nyilván tudják, hogy Bartha később milyen funkciókat töltött 
be: debreceni teológiai professzor, majd a Magyarországi Reformá
tus Egytiáz Zsinatának lelkészi elnöke és a Magyar Népköztársaság 
Elnöki lanácsának tagja, leológiai gondolkodásának diakóniai elemeit, 
amelyekhez Bethelben fontos impulzusokat kapott, találóan lehet illuszt
rálni egy modatával: "A Krisztus-követés kiváltsága —  itt és az
örökkévalóságban —  az, hogy szabad résztvennunk Krisztusnak az 
egész teremtettségért való szolgálatában."

1939-ben Szabó Géza volt dikaóniai segítő Bethelben. Később 
a Budapesti Református Teológiai Akadémián a gyakorlati teológia 
professzora lett.

1942-ben Nagy Gyula volt Bethelben, és tájékozódott a diakóni
ai munka lehetőségeiről. Később Sopronban, majd Budapesten teológiai 
professzor lett. Az Európai Egyházak Konferenciájánál egy ideig 
a tanulmányi tikárság igazgatója volt. Ma —  ezt természetesen mind
annyian tudják —  a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke.

IX.

A XX. század első négy évtizedében kezdődtek a magyar-vesztfáliai 
akadémiai kapcsolatok is.

Az 1905-ben alapított Bethel Teológiai főskolán időnként tanult 
egy-egy magyar teológus, egészen az iskola 1939-ben történt kényszerű 
bezárásáig. Az iskola anyakönyvében három erdélyi protestáns hall
gató volt. Egyikük, Török István, aki a harmincas évek végén elsősor
ban Kari Barthnál tanult. Török később a Debreceni Református Teoló- 
gaiai Akadémia professzora lett.

Sajnos, fiatal vesztáliai teológusok alig találták meg az utat 
Magyarországra, a nyelvi korlát akadálya volt egy magyar tanintézet
ben való tartózkodásnak. Mégis volt ebben az időben egy vesztfáliai 
teológiai hallgató Magyarországon.

Egy vesztfáliai segédlelkész, Hans Walther Röhrig 1936-ban két 
hónapig tartózkodott Erdélyben, a bánátban és bácskában, és anyagot 
gyűjtött doktorátusához.

X.

A második világháború utáni években újra kezdődhettek a kapcso
latok egyházi téren Magyarország és Vesztfália között.

Hamarosan újra jöttek magyar teológiai hallgatók Vesztfáliába. 
Azok közül, akik az elmúlt évtizedekben itt tanultak, a legismertebb 
Kovách Attila veszprémi református püspök, aki 1959/60-ban volt 
Münsterben. A magyar ösztöndíjas helyek száma Vesztfáliában közben 
évi 4-re emelkedett.
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A hetvenes évek közepétől állandósultak az ökumenikus kapcsola
tok a Vesztfáliai Egyház, valamint a Magyarországi evangélikus Egy- 
ház és a Magyarországi Református Egyház között.

E kapcsolatok keretében volt dr. Nagy István, a Lelkipásztor 
szerkesztője Vesztfáliában 1976-ban az egyik első vendég. Két hóna
pig hospitált az "Unsere Kirche" című hetilap szerkesztőségében. 
(Azt talán már meg sem kell említenünk, hogy dr. Nagy ma az Evangé
likus Teológiai Akadémia professzora.)

A Vesztfália és Magyarország közötti állandó ökumenikus kapcso
latokhoz hozzátartoznak a rendszeres találkozók, és egyáltalán a 
partner-egyház életében való részvétel. Ebből a szempontból különö
sen is emlékezetes volt kapcsolataink történetében, hogy 1985. már
cius 15-én, dr. Heinrich Reiss elnök búcsúztatási és utódja, Hans- 
Martin Linnemann beiktatási ünnepségén résztvett dr. Káldy Zoltán 
evangélikus és Kürti László református püspök.

A magyar-vesztfáliai ökumenikus kapcsolatokban fontos szerepe 
van a teológiai eszmecserének, a közös teológiai munkának is. Ebből 
a szempontból jelentős, sőt talán döntő lépés volt a magyar-veszt
fáliai lelkészkonferencia, amelyre 1986 őszén került sor Gyenes- 
diáson.

A Vesztfáliai Egyház, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház 
és a Magyarországi Református Egyház mostani ökumenikus kapcsolatai 
—  mint láttuk —  egy elég hosszú és változatos történelemre tesz
nek ideiglenesen pontot. Ezek a kapcsolatok azonban egyúttal a jövőbe 
is mutatnak. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy továbbra 
is fennáljanak és mélyüljenek.

Quod Deus bene vertat!

(A Teológiai Akadémián 1987. április 22-én elhangzott előadás.)

Ford.: Szentpétery Péter

Az angliai evangélikusság történetéhez

"A BBC általános gyakorlata az, hogy csak olyan egyházak szertar
tását közvetíti, melyek a keresztyén tradíció fő vonalába tartoznak", 
volt a meglepő válasz —  valami 30 évvel ezelőtt —  arra a megkeresésre, 
amely egy esetleges rádióistentisztelet gondolatát vetette fel. 
Nem természetes, de tipikus. A legtöbb angol ajkán még ma is nehezen 
formálódik a lutheránus (evangélikus) kifejezés. Kevés az olyan 
nyugat-európai ország, ahol az Evangélikus Egyház, a protestáns 
egyházak legnagyobbika és a reformáció tulajdonképpeni "okozója", 
olyan kevéssé ismert mint Angliában. Ez annál inkább is meglepő, 
mert közel 500 évvel ezelőtt a lutheránus szó általánosan ismert 
és használt angol fogalom volt nemcsak egyházi körökben, hanem a 
nép között is. A következő négy és fél évszázad a ködben el-elvesző, 
majd újra előbukkanó Envangélikus Egyház története. Volt idő, amikor 
politikai érdek majdnem az angol nép hivatalos felekezetévé tette, 
majd később a királyi udvar harmadik hivatalos vallásává lett. Mégis,
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a mögöttünk lévő századok legnagyobb részében szolgálata szerény 
keretek között maradt meg, de sohasem szűnt meg.

Luther Angliában
Az evangélikusság története Luther Mártonnal kezdődött. Kevesebb 

mint négy héttel a 95 tétel kiszegezése után (1517), Luther tételei 
beszédtémái lettek Oxford és Cambridge papjainak, diákjainak és 
a téma iránt érdeklődőknek. Csodáló szemek figyeltek fel a vakmerő 
szerzetesre, aki ki merte hívni a pápai hatalom haragját. Kereskedő 
hajók kenderbálái alatt csempészték Luther könyveit a németalföldi 
kikötőkből Angliába. Mohón olvasták, másolták, adták tovább. "A
gondolatok előtt nincsenek határok" japán közmondás vált itt is 
valóvá. VIII. Henrik király és püspökei hatalommal próbáltak gátat 
emelni. A 18 éves korában trónrakerült királyt (1509) bosszantotta, 
hogy a wittembergi hittudós tanai külön komplikációt jelentettek 
a régen esedékessé vált egyházi reform dolgában. Egy meglepő teológiai 
ismeretet és egyházi nevelését eláruló könyvben ítéli el a "wittembergi 
kis barátocskát, aki veszélyesebb, mint a szaracénok és a törökök 
együttvéve", és védte meg a Római Egyház hét szentségről szóló tanítá
sát. Ezért a hálás X. Leó pápától "Fidei Defensor" —  a "Hit Védője" 
—  címet kapta, ami azóta is az angol, ill. ma már brit uralkodók 
minden váltópénzen is látható jogcíme. De Luther tanainak terjedését 
már nem tudta meggátolni e könyv, valamint királyi szerzőjének hatalma. 
Cambridgeben a Királyi Kollégium szomszédságában lévő Fehér Ló Fogadó
ban jöttek össze az egyetem tanárai és hallgatói, hogy az új tanokat 
megvitassák. Ez az ősi egyetemi város lett a Lutheránus Reformáció 
melegágya.

VIII. Henrik és az angol lutheránusok
Az angliai evangélikus egyháztörténet megkülönböztető tisztelettel 

tartja számon egyfelől Róbert Barnes-t, aki szintén Ágoston rendű 
szerzetes volt, és a lutheránus hitvallás első mártírja. Másfelől 
pedig William Tyndale-t a Szentírás angol nyelvre fordítóját. Mind
kettő Luther közeli barátja volt; mindketten hallgatói voltak Wittem- 
bergben. Az egyetem anyakönyvében Tyndale mint Guillelmus Daltici 
(1524), Barnes pedig mint Antonius Anglus (1533) van bejegyezve. 
Amikor a király haragja elűzte őket hazájukból, menedéket találtak 
Luther otthonában. Barnes evangéliumot hirdető szónoklatai nemcsak 
a cambridgei templomát töltötték meg zsúfolásig, hanem lelkes tanítvá
nyokat is verbuváltak, akik az ingyen kegyelem hit által való nyeresé
gét adták tovább városok és falvak népeinek. Tyndale bibliafordítása 
annyi hasonlóságot árult el Lutheréval, hiszen a reformátor új német 
Bibliáját használta forrásként, hogy Cochlaeus, a király katolikus 
tanácsadója ezt írta uralkodójának. "Felség, ez az útja annak, hogy 
birodalmát lutheránusokkal töltse be". Ilyen hitvallók hatására, 
meg mint a skóciai Patrick Hammilton, a lutheránus hit gyorsan terjedt 
és reménység volt arra, hogy az angol nép vallásává lesz.

Ekkor jött egy meglepő fordulat. A király váratlanul, modern 
szóval élve dialógust ajánlott fel a lutheránusoknak. Aragóniai 
Katalintól való válása miatt súlyos ellentétbe került a pápával 
és ezért komolyan tartott a francia-spanyol koalíciótól. Róbert 
Bamest visszahívta és káplánjává tette. Tárgyalások kezdődtek a 
lutheránus Schmalkaldem Szövetséggel. Barnes 1535-ben visszatért 
Wittembergbe, mint az angol teológiai bizottság vezetője. Lutherrel
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és Melanchtonnal tárgyalták meg tételről tételre az Ágostai Hitval
lást. Az eredmény bámulatosan ígéretes volt. Londonban a Canterbury-i 
érsek elnöklete alatt jött össze a teológiai tanács, hogy megfogal
mazza a független angol egyház hittételeit. így jött létre az ún. 
Tizenhárom Tétel, amely ugyan soha nem nyert elfogadást, de indirekt 
módon alapjává vált a későbbi 39 tételnek, amelynek elfogadása —  
mint nálunk az Ágostai Hitvallásé —  az anglikán klérus (lelkészek) 
avatási fogadalmának máig is része.

A kocka újra fordult. Anglia felett a politikai veszély elmúlt, 
a király szakítása Rómával veszélytelenné vált. Kegyvesztett lett 
az érsek, Thomas Cranmer; "Szent Róbert" pedig —  ahogy Luther Barnest 
nevezte —  1540-ben máglya halált szenvedett Londonban, míg Tyndalet 
Brüsszel mellett égették meg 1536-ban.

Ecclesia Anglicana
VIII. Henrik 1547-ben halt meg. A trónon VI. Edward néven 9 

éves fia követte, öt éves uralkodása alatt az egyház erős protestáns 
színezetet nyert. Törést csak I. Mária (1553-58), akit a "véres" 
jelzővel illet a történelem, katolikus restaurációt segítő uralkodása 
jelentett. Sokan mártírhalált haltak. Többek között Thomas Cranmer 
(1489-1556) az Anglikán Egyház első érseke, Hugh Latimer (1485-1555) 
Worcester püspöke, Nicholas Ridley (1500-1555) rochesteri püspök. 
Stabilizálódást I. Erzsébet trőnrajutása jelentett (1558-1603). 
Uralkodása első évében lett érsek Matthew Parker, aki korábban mint 
papnövendék részvevője volt a Cambridge-i disputáknak. Érseki szol
gálata döntő nyomot hagyott az Anglikán Egyházon. Bár a "via media"- 
t választotta Róma, Luther és Kálvin között, mégis az 1559-ben megje
lent Imádságos Könyv, de még inkább a már említett Harminckilenc 
Tétel (1563) erős evangélikus hatású. A tételek közül öt teljesen, 
tizenegy pedig tartalmilag azonos a lutheri 95 tétel egyes pontjaival. 
Az Anglikán Szertartáskönyv, valamint a keresztelési, konfirmációi, 
esketési és temetési rendek korai lutheránus befolyásról tanúskodnak. 
Az erős evangélikus hatást azonban csak napjainkban fedezi fel az 
Anglikán Egyház.

Első gyülekezetek
A XVI. század első felében a Kontinensről igen sok protestáns 

menekült Angliába. 1550-ben a gyermek király VI. Edward engedélyezte 
a nép által elnevezett "idegenek gyülekezetét", bár az egyházközség 
hivatalos neve az "Úr Jézus Krisztus Temploma" volt. Ez az engedély 
több mint 100 évig biztosított az "idegeneknek" szabad vallásgyakor
latot. A Cromwell-i protektorátus után (1660-64) a trónt visszanyerő 
II. Károly Vallásügyi Törvénye megtiltott minden olyan nyilvános 
vallásos szertartást, ami nem a "Book of Common Prayer" (Anglikán 
Szertartáskönyv) szerint történt. E törvény alól azonban az evangéli
kusok hallgatólagos felmentést kaptak.

Az 1666-os nagy londoni tűzvész újabb változást hozott, miután 
tekintélyes számú kőműves és egyéb mester jött elsősorban Hamburg
ból és Svédországból, akik hitük szerinti szertartást igényeltek. 
Az első istentiszteleteket 1668-ban Magister Gerhard Marteus német 
lelkész szolgálatával a Brandenburgi Választófejedelem majd Svédor
szág követségén tartották. Királyi engedély 1669-ben lehetővé tette 
a templomépítést, valamint teljes vallásszabadságot biztosított 
a lutheránusok számára. Első templomukat a "Szentháromság Templomot"
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1673 december 21-én szentelték fel, amely lelki otthona lett a London 
és környékén élő evangélikusságnak. Tagjai csak külföldiek lehettek. 
Alattvalóit a király azonban az Anglikán Egyház szertartásának tisz
teletére kötelezte.

További két évszázad
Az 1689-es Türelmi Rendelet további lendületet adott gyülekezetek 

szervezésére. A dán-norvég, valamint a svéd közösségek is templomot 
építettek, így a Szentháromság Templom, most már Hamburg Lutheránus 
Templom néven, teljesen németté lett. Már a XVII. század fordulóján 
ez a gyülekezet, amelynek Frederick Handel is tagja volt, 2000 tagot 
számlált, ami 50 év alatt újra megduplázódott. Ismét újabb gyülekeze
tek alakultak. Messzire vezetne ennek az időnek részletezése, így 
csak röviden annyit, hogy 1714-ben I. György néven angolul nem is 
tudó Hanoverházi lutheránus király került az angul trónra. így, 
mint a birodalom uralkodója feje lett az Anglikán Egyháznak és Protek- 
tora a Skót Református Egyháznak. Az Ő és utódai uralkodása alatt, 
egészen Victória királynővel bezárólag (1837-1901) az Evangélikus 
Egyház szolgálata nagy mértékben bővült a tengerészmissziók létesítésé
vel; a külmisszióban való tevékeny részvétellel. (A Missziói Társaság 
keretében 2 evangélikus lelkész került Siera Leoneba, 11 pedig Indiába 
1813-ban és később.) Evangélikusok részvettek a Brit és Külföldi 
Biblia Társaság megalakításában (1804), melynek első külügyi titkára 
Dr. Steinkopf evangélikus lelkész lett.

Nehéz idők
E történelmi visszatekintés szükséges volt ahhoz, hogy lássuk 

az elődök hitükhöz való törődő ragaszkodását. Nem idealizáltan, 
hanem a bűn és bűnbocsánat vizsonylatában és annak tudatában, hogy 
Krisztus megbocsátó szeretete engesztelő erejű és újrakezdéshez 
segítő.

Sok esetben vallási vagy politikai, vagy éppen a kettő ötvöződése 
miatt sérülten idekerült menekültek támogatója és segítője lett 
az egyház, a gyülekezet.

A két világháború között hazát és lelki otthont találtak a németor
szági zsidó-keresztyén üldözöttek százai. Anyanyelvükön folytathatták 
istentiszteleti életüket és tevékeny diakóniai szolgálatot fejt
hettek ki a nagy számban idemenekült norvégek VII. Haakon királlyal 
élükön. A szükség még nagyobb lett, amikor a II. Világháború után 
menekültek tízezrei özönlöttek Nagybritanniába a németországi táborok
ból, majd később Közép- és Kelet-Európa országaiból. A svéd és ame
rikai egyházak törődő szeretete, majd az 1947-ben megalakult Evangé
likus Egyháztanács (Lutheran Council of Great Britain). Alkotmánya 
szerint összehangoló és képviseleti szerve a tíz különböző nemze
tiségű egyházi testületnek. Az országban élő hozzávetőlegesen 
55 000 evangélikusból fele vállal önkéntes egyháztagságot. A szolgála
tot 63 lelkész végzi több mint 100 különböző helyen 94 gyülekezet 
keretében. Országos Nemzeti Tanácsa az Evangélikus Világszövetség
nek, tagja a Brit Egyházak Tanácsának és az Európai Egyházak Konfe
renciájának. Londonban egyházi központot, 95 személyes diákotthont 
és egyetemi lelkészi állást tart fenn. Vidéken két időseket gondozó 
szeretetotthon van. Lelkészképzés az Oxford-i egyetem keretében 
történik.
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A kis "Angliai Magyar Evangélikus Egyház" tagja a fent említett
nek.

E sorok írója lelkésze a londoni magyar és angol gyülekezetnek, 
esperese az angolnyelven szolgáló összangliai gyülekezeteknek és 
lekészavatási joggal elnöke az Evangélikus Egyháztanácsnak, valamint 
teológiai tanára egy londoni római katolikus lelkészképző missziói 
intézetnek.

Reménységgel tovább
A Szigetország népe az elmúlt A év során jobban megismerte egy

házunkat, mint az elmúlt századokban.
A koronázó templomban (Westminster Abbey) először volt lutherá

nus szertartású istentisztelet. Történelmi jelentőségű volt még 
a Luther "Deutsche Messe" (Német Mise) rendjének első alkalommal 
való gyülekezeti használata, és az első wittembergi evangélikus 
rend (1523), a "Formula Missae" latin-angolnyelvű bemutatása.

Rendszeresen hallottunk teológiai előadásokat rádión és televí
zión. Egyetemek, teológiák előadásokat és kiállításokat rendeztek. 
A BBC rádión és televízión közvetített úrvacsorái evangélikus isten
tiszteletet a City-ben lévő angol nyelvű gyülekezet templomából. 
Ha fáziskéséssel is, de bekerültünk a "keresztyén tradíció fő vona
lába".

Az ünnepségek méltó bezárója azonban Dr. Robert A. K. Runcie 
Canterbury érsek, a reformáció óta első hivatalos látogatása és 
előadásvállalása volt az Egyháztanács egyik Egyetemes Közgyűlésén. 
Jelenléte az Anglikán és evangélikus párbeszéd részévé vált és a 
közös hitvallási gyökerek felismerésének alkalma lett.

Pátkai Róbert

Luther, Mária és a Pápa

Reinhard Frie ing alább fordításban közölt előadása a frankfurti 
katolikus dánban hangzott el 1987. október 31-én, a reformáció 
emléknapja alkalmával tartott ökumenikus rendezvényen. Az 
előadás szövegét a bensheimi felekezet-kutató intézet "Material- 
dienst" c. folyóirata 1987. nov-dec. száma tette közzé.

A protestánsok reformáció ünnepe alkalmából katolikus templomban 
Lutherről, Máriáról és a pápáról előadást tartani, számomra, protes
táns keresztyén számára, megtiszteltetés és öröm, de egyben merészség 
is. Luther. Mária és a pápa személyéhez katolikus és protestáns 
részről is olyan vallásos érzelmek fűződnek, amelyek a felekezetközi 
viták történetének tanúsága szerint, már egymás kölcsönös megkérdezése 
esetén is sértődést válthatnak ki.

Egyik katolikus barátom gyakran mondogatta: a katolikus Mária- 
tan megértéséhez csak az juthat el, aki maga is a máriás spiritualitás
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szerint él. Egy alkalommal hosszasan beszélgettünk a szentek segítsé
gül hívása és a Szentháromság-Isten imádata közötti katolikus különböz- 
tetésről és kölcsönösen megállapítottuk, hogy egyik se értette meg 
helyesen a másikat, nem is szólva arról, hogy meggyőztük volna egymást; 
így szólt; "Amikor Máriáról beszélgetek veled, olyan érzés fog el, 
mint amikor Istenről beszélgetek egy ateistával."

A hasonlatok mindig sántítanak kissé, mégis világos, mire kell 
gondolnunk. Aki gyermekkora óta máriás kegyességben nevelkedett, 
és Máriához mint Istenanyához és a hívők anyjához áhitatos imádságokkkal 
fordult, másképpen közeledik érzelmei és értelme útján a Mária-témához 
mint az, aki számára Mária egy 2000 évvel ezelőtt élt ember, ma 
a hit példája, tiszteli, de nem fordul hozzá közbenjáró segítségért 
imádságában.

"A Mária-év és az ökumené" témával kapcsolatos elvárások is 
ezért különböznek annyira egymástól. A katolikusok remélik, hogy 
a protestánsok felhagynak végre protestálásukkal és készek lesznek 
egy megfelelő ökuménikus Mária-tisztelet elfogadására. A protestáns 
keresztyének többsége viszont olyan nyilatkozatot szeretne hallani, 
amely világosan kimondja, hogy a Mária-tan újra felelevenítése teher
ként nehezedik az ökumenére és hiú ábránd Máriát az ökumené patrónusává 
tenni. Viszonylag kevesen hangoztatják, hogy a protestáns egyházak 
érzelmi elsivárosodásának és a protestáns teológia intellektuális 
agytornájának ellensúlyozására érdemes lenne a katolikus Mária-kegyes- 
séggel foglalkozni.

Előadásomban megkísérlem a protestáns-katolikus párbeszéd pillanat
nyi helyzetének felvázolását. Amikor nevén nevezem az ellentéteket 
és nem kerülöm a forró kását, egymás jobb megértését szeretném szolgál
ni. Remélem nem sértem senki vallásos érzését.

Először Luther Mária iránt tanúsított magatartásával és a pápa 
azon legújabb nyilatkozataival foglalkozom, amelyek Mária bibliai 
képét igyekeznek megrajzolni. Előadásom második részében térek ki 
arra, hogy vajon a Mária-tisztelet szükségszerűvé teszi-e az egyházsza
kadást .

M á r i a  L u t h e r  é s  a p á p a  s z e m s z ö g é b ő l

Luther és Mária

Luthert olyan kegyességben nevelték, amely szerint Krisztus 
a bűnösök szigorú és igazságos bírója. Vele szemben Mária anyai 
oltalmat biztosít. Hozzá fordult Luther segítségért imádságában 
40 éves koráig, 1523-ig. Ezután lett nyilvánvalóvá számára, hogy 
mint Krisztus által megváltott bűnösnek nincs szüksége Mária köz
benjárására, mert közvetlenül fordulhat imádságában Istenhez.

Jézus anyjának bibliai képe a hit példáját jelentette Luther 
számára élete végéig.

"Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Istenben, 
az én Üdvözítőmben, hogy rátekintett szolgálóleánya megalázott vol
tára: mert íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék."

Így fordította Luther Márton a Magnificat-ot, Mária Istent dicsérő 
énekét Lukács evangéliuma első fejezete alapján. Luther naponta 
elmondta, vagy énekelte a Magnificatot, amelyet a katolikus egyház
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ban is naponta elmondanak most is az esti istentisztelet (vespera) 
keretében. Mária, Istennek ez a szerény sorban élő leánya példát 
mutat a hitre, arra, hogy az ember semmire se hivatkozhat és semmivel 
sem kérkedhet, amikor Isten színe elé lép, mert mindent tőle kap. 
Ez a Mária nem támaszt ellentétet Luther és a pápa között, inkább 
a Jézus Krisztusba vetett hit alapvető közösségére figyelmeztet, 
Isten és Mária gyermekére, Isten és ember közötti egyedüli Közbenjá
rónkra irányítja figyelmünket.

Luther mindig így, ilyen szívbéli áhítattal és tisztelettel 
beszélt Máriáról. Az ő bibliai példáján mutatta be tulajdonképpen 
legfőbb reformátori szándékát, amely szerint az ember "egyedül kegye
lemből" igazíttatik meg Isten előtt: ("Ne félj Mária, mert kegyelmet 
találtál Istennél!" Lk 1,30). "Egyedül hit által": ("Történjék velem 
a te beszéded szerint" Lk 1,38). És egyedül Jézus Krisztus által: 
("Bármit mond néktek, tegyétek meg" Jn 3,5). Luther miközben eretnek
séggel vádolták és kiátkozással fenyegették 1520-ban és 1521-ben 
a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, sok katolikus által ma is 
nagy elismerésben részesített magyarázatot írt a Magnificat-hoz.

Ha a Mária-év szándéka arra összpontosulna, hogy Mária "kegyelem
befogadottként" alárendelte magát Isten ígéretének, engedelmeskedett 
Istennek, dicsérte Isten kegyelmét és ezzel a hit példaképévé vált, 
akkor a Mária év valóban ökuménikus eseménnyé vált volna. II. János 
Pál pápának a Megváltó édesanyjáról kiadott enciklikája ("Redemptoris 
Mater" - RM) azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy a katolikus Mária- 
tisztelet és Mária-tan ennél többet jelent. Az egyház életében és 
hitében Mária jelentősége túlnő azon, hogy csupán a hit példaképe 
legyen. A "kegyelembefogadott1' a "kegyelem közvetítőjévé" válik 
(RM Al). A pápa arra szólítja fel az egész egyházat a Mária-év folya
mán, hogy kísérjék figyelemmel, miként vesz részt Mária megszakítás 
nélkül Fia megváltói munkájában (RM.49.). VI. Pál pápa 1968-as hit
vallásából az "Isten népe Credo"-jából vett idézettel juttatja ezt 
kifejezésre II. János Pál pápa: "Hisszük, hogy a legszentebb Istenanya, 
az új Éva, az egyház anyja, Krisztus testének tagja érdekében az égben 
is folytatja anyai tevékenységét azzal, hogy közreműködik a megváltottak 
lelkében az isteni élet megszületésénél és növekedésénél." (RM 47)

Az olyan hit ellen, amely szerint Mária közreműködik Jézus meg
váltói müvében (tehát közreműködött egykor a földön és most a menny
ben), valamint ezzel kapcsolatban az ellen, hogy Máriát és a szenteket 
imádságunkban segítségül hívjuk, Luther és valamennyi reformátor 
hevesen tiltakozott. A 16. században érdes nyelven beszéltek minderről. 
Luther így írt 1537-ben a Schmalkaldeni Cikkekben: "Ez bálványimádás. 
Ez a tisztelet egyedül Istent illeti meg." A tridenti zsinat pedig 
így válaszolt tanítói tekintélyére hivatkozva: "Istentelen minden
olyan felfogás, amely a szentek segítségülhívását tagadja."

Ez a tényállás teszi vitatottá témánkat. A párbeszéd helyzete 
nem lett könnyebb a reformáció óta. A protestáns keresztyénség a 
Mária-tisztelet valamennyi kultikus megnyilatkozási formáját felszámol
ta. A katolikus egyházban pedig IX. Pius 1950-ben két Mária-dogmát 
hirdetett ki csalhatatlan tanítói tekintélyével. Az egyik Mária 
űn. szeplőtelen fogantatásának dogmája, vagyis, hogy Mária mentes 
az eredendő bűntől; a másik, Mária testi mennybemeneteléről szól, 
tehát, hogy nemcsak lelke jutott el Istenhez, hanem már most, az 
utolsó ítéletet megelőzően, részesült a test feltámadásában.
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Luther ismerte ezeket az elképzeléseket. Nem ellenezte Mária 
tiszteletét amenyiben Krisztus és nem Mária dicsőítéséről volt szó. 
Mivel azonban ezekről a Bibliában nem olvashatunk és semmi biztosat 
nem tudunk, "nem szabad róluk prédikálni. Az elképzelések különben 
vámmentesek, mindenki azt gondolhatja amit akar, de hittételt nem 
szabad ezekből csinálni". (WA 39,2, 224: 1526-ban tartott prédikáció).

A pápák viszont éppen ezekből alkottak dogmákat. Ezért a protes
táns-katolikus párbeszédben a Mária-kérdés kapcsán a pápai tekintély 
kérdése is felvetődik. Vajon Isten igéjének hatalma alatt áll-e 
dogmák tekintetében a római Tanítói Hivatal és Isten igéjét szolgálja-e 
amint azt a II. Vatikáni Zsinat nagyon helyesen követeli? Vajon 
nem mondottak ki a pápák itt olyasmit isteni kinyilatkoztatásként, 
amiről nincs szó Isten igéjében?

A Biblia és a pápa

A katolikus egyháznak az a meggyőződése, hogy dogmái Isten igéjével 
is alátámaszthatók. Ratzinger bíboros a Mária-enciklikához írt kommen
tárjában rámutat, hogy nem elegendő a Bibliát történet-kritikai 
módszerek alkalmazásával vizsgálni, és e vizsgálódások eredményeit 
egyedül normának tekinteni. A Bibliát az egyház évszázadokat megélt 
hitének összefüggésében kell olvasni. Hogy vitás esetekben mi a 
helyes magyarázat, a tekintetben a döntő szót a püspöki tanítói 
hivatal és végső soron csalhatatlanul a pápa mondja ki a katolikus 
egyházban.

II. Bános Pál pápa Mária-enciklikájának a módszere, hogy Isten 
igéjét három hangon: a Biblia, a hagyomány és a tanítói hivatal
segítségével szólaltatja meg, az én protestáns gondolkodásom számára 
azt jelenti, hogy itt a Biblia történet-kritikai magyarázatán átnyúl 
egy teológiai meditáció magyarázata s így a katolikus dogmát inkább 
belemagyarázzák a Bibliába, mintsem hogy belőle fejtenék ki. Világít
suk meg ezt egy példával.

Jézus keresztje alatt ott állt édesanyja, Mária és az a tanítvány 
akit Jézus szeretett. "Jézus így szólt anyiához: Asszony, íme a 
te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: íme, a te anyád!" (Jn
19,25-27).

Sok írásmagyarázó meggyőződése szerint, itt nem csupán Jézus 
anyja iránt tanúsított gondoskodásáról, hanem János evangélista 
szándéka szerint jelképesen többről van szó. Egyesek Máriát Isten 
ószövetségi népével, a szeretett tanítványt pedig az egyházzal azono
sítják, mert az utóbbi az előbbiből jött létre s így kölcsönösen 
egymásra utaltak. Mások szerint Mária a zsidó-keresztyén gyülekeze
teket, a szeretett tanítvány pedig a pogány-keresztyén gyülekezeteket 
példázza s kettőjük közösségét. Ismét mások úgy vélik, hogy itt 
arról van szó, hogy miként jön létre szokványos emberi kapcsolatokból 
az egyház, amikor a kereszt alatt Krisztusra hallgat. II. János 
Pál pápa viszont egy régebbi katolikus, szimbolikus hagyományra 
támaszkodva azt mondja, hogy Jézus anyja itt minden egyes ember 
és az egész emberiség anyjaként szerepel. Ez az anyasága az égben 
kezdődik és az egyházban, az egyház által folytatódik (RM 24). Ez 
a magyarázat is ragaszkodik ahhoz, hogy Mária Jézus anyja, de neki 
a Jézus Krisztusban nyert üdvösséggel kapcsolatban halála után is
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érvényes anyai közvetítő szerepet tulajdonít. Történelmi személy 
és mitológikus elképzelések mosódnak így össze.

Nincs egyetlen protestáns Újszövetség-kutató, aki Jn 19-nek 
ezzel a magyarázatával egyetértene. Valamennyien állítják, hogy 
ez a pápai magyarázat teljesen kívül áll az Újszövetség keretén, 
mert ott Mária halálon túli életéről nem szól semmi. II. János Pál 
pápánál tehát nem a bibliai Mária-kép szolgál mértékül a tradíció 
értékeléséhez, hanem fordítva, a tradíció dogmatizált Mária-képét 
vetítik bele a Bibliába.

A Mária-év az ökumenét ezért komoly probléma elé állítja: A 
katolikus és protestáns Szentírás-magyarázók sokat emlegetett ökuméni- 
kus egyetértése nem sokat számít a dogmatikus egyetértés szorgalmazása 
tekintetében! A katolikus egyház megelégszik azzal, ha dogmái számára 
támpontot talál a Szentírásban s ezek nem állnak szöges ellentétben 
a Bibliával. A protestáns írásmagyarázat a tradíció értékelése tekinte
tében a bibliai bizonyságétete] normatív jellegét tekinti alapvetőnek. 
Ami a Biblia tárgykörén kívül áll, azt nem szabad a keresztyén hit 
számára elkötelező dogmává tenni. Amint Luther mondja: "Mindenki 
azt gondolhatja, amit akar, de hittételt nem szabad ezekből csinálni."

M á r i a  é s  a z  ö k u m e n é

Ebben a lutheri szabadságban találkozhat a protestáns teológia 
a sajátosan katolikus Mária-tannal és máriás kegyességgel. Mindenek 
előtt meg kell vizsgálnia, hogy a képek, szimbólumok és mítoszok 
számunkra idegen szóhasználata mögött milyen teológiai szándék húzódik 
meg. Megeshet, hogy mi protestánsok egy s mást tanulhatunk. Az is 
előfordulhat, hogy több mindent nem tudunk átvenni, mégis toleráljuk; 
hogy nem jelentünk be protestáns szempontból egyházszakadást kifejező 
tiltakozást, ha nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy a Mária-tisztelet 
Krisztushoz egyengeti az utat és a kegyességi gyakorlat se árnyékolja 
be Krisztust máriás fénnyel.

Egyházilag elválaszt azonban bennünket —  és e tekintetben egyetér
tés mutatkozik valamennyi nem római katolikus egyház között, s a keleti 
ortodox egyház különösképen hangsúlyozza — , hogy a katolikus egyház 
egyoldalúan bocsájtott ki tévedhetetlennek minősített Mária-dogmát. 
Ökumenikus megegyezésre csak akkor juthatnánk, ha a katolikus egyház 
ezzel összefüggésben minden másképpen hívő kárhoztatását visszavonná. 
Miként volna ez lehetséges? —  ez a mi döntő kérdésünk a katolikus 
egyházhoz. A megnyugtatásul szánt hivatkozás, amely szerint sok 
katolikus keresztyén hitéletében csekély szerepet játszik Mária, 
könnyebbséget jelent a helyi ökumené számára, de nem nyújt ökuménikus 
megoldást az egyház egésze számára.

Nem kívánom tovább mérlegelni a katolikusok ökuménikus lehetőségeit, 
inkább azt szeretném felmérni, hogy miiven lehetőségek és korlátok 
mutatkoznak a mariológia protestáns megközelítésénél mindenek előtt 
a képek és jelképek tekintetében s azután a dogmatika és a hitoktatás 
tekintetében, mivel a kettő szorosan összefügg.
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Személy és kép

A Biblia történet-kritikai olvasása útján nem csupán a történeti 
Máriához, Jézus anyjához jutunk el. A Bibliában már Jézus gyermekségi 
történetei során egy szimbolikus Mária-képpel is találkozunk.

A Magnificat nyilván nem a történeti Mária alkotása. Amikor 
az evangélium elején mégis Mária ajkán szólal meg, annak az az 
oka, hogy Mária itt a hívők típusa (példaképe)-ként szerepel. Szűzi 
fogantatása Máténál és Lukácsnál azt világítja meg, hogy Jézus Krisztus 
valóságos Isten és valóságos ember volt. Ugyanakkor azt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a szűz és az anya képével egy női vallásos 
vonal jelentkezik a Bibliában az inkább férfiaktól meghatározott 
vallásos képzetek világával ellentétben. A szűztől való születés 
története egyértelműen inkább Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról 
szól, mintsem valami orvosi csodáról, vagy Mária házasságában mindvé
gig érvényes szüzességéről. Krisztus-dogmáról és nem Mária-dogmáról 
van itt szó! A szűztől való születést nem biológiailag kell hinni, 
mert képiesen Jézus istenfiúságára vonatkozik. Ha a katolikus egyház 
a Mária-évben valakitől visszavonja tanításra szóló felhatalmazását 
csak azért, mert képies és nem biológiai értelemben tanít, biztosan 
nem kelt örömöt a protestáns ökumené körében; mert a biblicista 
fundamentalistákat kivéve, valamennyi protestáns így gondolkodik 
és úgy érzi, hogy a katolikus fegyelmi intézkedések őket is sértik.

Az Éva és Mária női antitézise a 2. században tűnik fel először. 
Erre hivatkozik II. János Pál pápa is. Mária engedelmessége oldotta 
meg Éva engedetlenségének kötelékét, —  mondották. Itt is keveredik 
a Biblia Mária-képe más mitikus képekkel. Mária most már nem csupán 
Jézus anyja, hanem általában a nőiesség és az anyaság típusa, ősképe, 
ikonja. A protestáns-katolikus párbeszédben természetesen vitatott 
a mindjobban kibontakozó tipologizáló Mária-kép antropológiai és 
pszichológiai gyökere, amely a szűz képével kezdődik és Mária isten
anyaságán át az "Ég Királynője" képzetéig jut el. Mit jelent például 
pszichológiai szempontból az a folyamat, hogy a 341-ben Efezusban 
tartott zsinat Krisztus-dogmája,vagyis, hogy Krisztus valóságos 
Isten és ezért Mária "Isten-szülő" (theotokos) a nép ajkán hamarosan 
"Isten Anyja" címmé változott? Az "Istenszülő" megnevezés Krisztus
dogma. Az "Isten Anyja" név Mária egyedülálló matriarchális méltóságát 
vési a tudatba. Konstantinápoly akkori pátriárkája így figyelmeztetett: 
"Ne csináljatok a szűzből bálványt!"

Ez a figyelmeztetés újra megszólalt a reformáció korában és 
annak a kemény protestáns ítéletnek megalapozójává lett, amely szerint 
a katolikus Mária-kegyesség nagyrészt az ősi pogány anyaistenség 
képzetéből ered, babonás mítosz, amelyhez semmi köze a Jézus Krisztusba 
vetett hitnek.

Kell-e, szabad-e nekünk protestáns keresztyéneknek ilyen általános
ságban és differenciálatlanul beszélnünk?

Úgy vélem, mindenek előtt arra kell törekednünk, hogy nagy figyelem
mel azt igyekezzünk kikutatni, miként egyengethetné az utat a katolikus 
Mária-tan és máriás kegyesség végső soron Krisztushoz, és mit lehetne 
a Mária-tipológia segítségével az egyházról és a Szentlélek oltalmazó 
munkájáról elmondani. A pápa fáradhatatlanul hangsúlyozza, hogy 
Mária közbenjárása és közreműködése messze elmarad Jézus Krisztus 
közbenjárásától és Krisztus dicsőségét nem csorbítja.
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Lehet, hogy mi protestáns keresztyének nem értjük, lehet, hogy 
kétségbe vonjuk, lehet, hogy nem tudjuk mindezt Máriáról elhinni 
és elgondolni —  mégis, amíg egyedüli közbenjárónkba, Jézus Krisz
tusba vetett hitünkben egyek vagyunk, nem kell a katolikus máriás 
kegyességnek az egyházi közösséget megbontania, feltéve, ha a katolikus 
egyház visszavonja tanításainkat kárhoztató tételeit.

Fűzzünk egy további gondolatot a máriás tipológiához. Ezek az 
ősképek: "szűz, menyasszony, anya", nem mondanak ki feltétlen érvényű 
dolgokat a nő társadalmi szerepéről, vagy a- nemek szerepéről. Ez 
ellen talán joggal tiltakoznak a feministák. A női ősképek mégis 
jelezhetik, hogy mik azok a dimenziók, amelyek minden egyes ember 
hitében és vallásos érzületében jelentősek: az anyai oltalom utáni 
vágy, a vétkek béklyójába került ember ártatlanság utáni vágya, 
vágyakozás egy olyan egyház iránt, amely nemcsak az értelmünkkel 
és lelkiismeretünkkel foglalkozik, hanem szívünkkel és érzelmi világunk
kal is. Luther Mária-tisztelete ezeket a váradalmakat még figyelembe 
vette, de —  jól jegyezzük meg —  Isten színe előtti emberségünk 
teljes kibontakoztatása és nem valamely Máriáról, Jézus anyjáról 
alkotott dogmák érdekében. Mária csak ikon, nem közvetíti anya módjára 
Isten kegyelmét. Más szóval: A Mária képek nőiessége az antropológiába 
tartozik és nem a megváltásról szóló tanítás valamely része, mert 
eszerint Mária ma is közbenjáró szolgálatot végezne.

Példakép vagy közbenjáró?

Felvetődik a dogmatikai kérdés, hogy vajon Máriáról többet is 
lehet-e mondani, mint amit eddig a történeti és tipológiai Máriáról 
elmondtam. A katolikus Mária-tan és máriás kegyesség erre a kérdésre 
igennel válaszol, a protestáns egyház tagadja. Így hát Mária tulajdon
képpen szinte Luther és a pápa között áll. Három példa segítségével 
szeretném ezt megvilágítani.

a) Együttműködött vagy fogantatott?
"Történjék velem a te beszéded szerint" —  így válaszolt Mária 

Gábriel angyalnak, amikor hírül adta áldott állapotát és a Megváltó 
születését Lk 1,38 szerint.

Luther számára itt Mária az Úr szolgálóleányaként jelenik meg. 
Ö az első hívő, az első engedelmeskedő. így jut érvényre Isten kegyelme 
Mária minden érdeme nélkül.

A katolikus egyház szerint azonban mégis valami többről van 
szó: Mária őskép, Isten teremtményeinek foglalata, aki Isten elébünk 
jövő kegyelme alapján szolgálóan működött közre a megváltás munkájá
ban. A katolikus hagyomány, el egész a legújabb enciklikáig, azért 
beszél Máriának az üdveseményekben való közreműködéséről, mert szerinte 
Mária hozzájárulásával teljesedett be Isten Fia testtélételének 
titka. Máriát ezért az egyház principiumának, ősképének, foglalatának 
tekintik, aki az üdvösség eseményeiben anyaként működik közre. Mindez 
kétségessé teszi Luther és az egész protestáns teológia számára 
a megigazulásról szóló evangéliumot. Az a kérdés, hogy vajon Isten 
kegyelme radikálisan értendő; hogy egyedül Isten munkálja-e az ember 
üdvösségét, úgyhogy az ember annak csak elfogadója? Vagy, hogy vajon 
a hozzájárulása következtében kegyelembe részesült ember szolgálóan
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működik-e közre és hogy a mai keresztyén csupán Mária és az egyház 
közreműködésével juthat-e hitre? Ez a Luther és a pápa közötti 
konfliktus gyökere és mindmáig ez a gyökere az egyházról alkotott 
felfogás tekintetéhen jelentkező hitvallásbeli ellentétnek. Mindennek 
az egyházi életben jelentkező egyik következményét említsük meg 
legalább. Az úrvacsoravételnél, az eukharisztiánál mint keresztyének 
és mint egyház csak befogadók, Isten kegyelmének hit által elfogadói 
vagyunk-e, vagy —  mint Krisztussal közösségben élő gyülekezet —  
áldozatként vihetjük Isten színe elé Krisztus testét?

A pápa hangsúlyozza enciklikájában, hogy Mária "közreműködése" 
mindenféleképpen alárendelt jelentőségű Krisztus munkájához képest. 
"Közreműködésen" itt "anyai közvetítés" értendő. Mária Krisztushoz 
közvetít. Ilyen értelemben azonban az Isten és ember közötti vertikális 
kapcsolatra vonatkozóan beszél "Mária sajátos és rendkívüli közvetítő 
szerepéről" (RM 39), amely tehát sajátosabb, mint a keresztyén nevelés 
horizontális —  emberek közötti kapcsolat —  területén a szülőknek, 
a tanítóknak vagy a lelkésznek a közvetítő szerepe, akik bizonyságté
tele útján Isten hitet ébreszthet jótetszése szerint az egyházban.

Az anyaság szimbólumát a római katolikus kegyesség Máriáról 
nemcsak az egyházra vonatkoztatja —  ami protestáns részről is elfo
gadható —  hanem ezen túlmenően azt az antropológiából a megváltásról 
szóló tanításba viszi át. Ez tehát az ökuménikus probléma.

b) Anyai közvetítés, vagy Istenben való nyugalom?
Máriának valami olyan képességet tulajdonítanak amit a keresztyén 

hagyomány egyedül csak a Szentlélek munkájának tulajdonít. "Az isteni 
élet megszületése és növekedése a megváltottak lelkében" tulajdonképpen 
az ige hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása alkalmával történik, 
mert ezek a Szentlélek munkájának eszközei! Miként mondhatják: "Mária", 
amikor a Szentiélekre gondolnak? Protestáns meggyőződés szerint 
itt már túllépik a különben megengedhető és érthető tipológiát és 
a mitikusan képies beszéd kereteit.

Az a tény, hogy Mária a Szentlélekben részesült és hogy Isten 
Fiát méhében hordhatta, nem tekinthető Mária érdemének vagy az ő 
folyamatos anyai közvetítő szerepének. Luther Isten Fia hordozásáról 
a maga Magnificat magyarázatában ezt írja: "Ugyanilyen szavakkal 
énekelünk a szent keresztről, amely mégis csak fa volt és nem hivatkoz
hatott érdemeire."

Mi következik mindebből a mai ökumenére vonatkozóan?
Úgy gondolom, hogy a protestáns-katolikus dialógus során az 

eddigieknél komolyabban kell beszélgetnünk arról a kérdésről, hogy 
az örök életbe vetett hit alapján mit higgyünk és hogyan véleked
jünk az elhunyt keresztyének mostani létéről. A biblikus bizonyság- 
tétel szerint az elhunyt szentek —  ez a reményünk —  most Istenben 
nyugszanak az utolsó ítélettel bekövetkező halottak feltámadásáig. 
E tekintetben Máriáról se mondhatunk többet. Kiélezett fogalmazással: 
Mária, akárcsak Ábrahám, Péter, Pál, Augustinus, Tamás, Luther, 
vagy a pápák, vagy Bonhoeffer meghaltak számunkra, de reménységünk 
szerint Istenben élnek és nyugosznak; de Máriának valaminó örökér
vényű anyai üdvösség-közvetítő szerepéről nem lehet szó. A protes
táns teológia ezért amikor tanításában Mária személyével foglalkozik, 
éppúgy lemond a mariológiáról, mint ahogyan nem foglalkozik ábra- 
hámológiával, augustinológiával, lutherológiával, vagy bonhoefferoló- 
giával. Ők valamennyien a "bizonyságtevők fellegéhez" tartoznak,
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tiszteljük őket, mint példaképeinket a hitben, példájukkal a Szentlélek 
még hitet is ébreszthet bennünk. Ez azonban teljesen más, mint Máriának 
"részvétele a közbenjárásban" (RM 3B), ami a katolikus dogma szerint 
hozzátartozik a keresztyén hithez és konkréten abban nyilatkozik 
meg, hogy Mária az égben Isten színe előtt könyörög értünk itt a 
földön.

c) Segítségül hívás és imádás
A közbenjáró imádság gondolatából következik az a gyakorlat, 

hogy Máriát imádkozva kérik, könyörögjön értünk Istennél. Luther 
és a többi reformátor véleménye szerint elképzelhető, hogy a szentek 
a mennyben imádkoznak értünk; de elhunyt embertársainkat imádkozva 
segítségül hívni szerintük pogányos szokás, amely nem veszi komolyan 
a halált a feltámadástól elválasztó szörnyű határt és Isten ítéletét 
semmibe véve azt átlépi. Luther szerint ez a szokás ellenkezik Krisztus 
ismeretével, akihez, mint közbenjárónkhoz mindenki másnál "ezerszer 
jobban" kell ragaszkodnunk (Schmalkaldeni Cikkek II. 2).

A protestáns keresztyéneknek ma komolyan kell tudomásul venniük, 
hogy a katolikus keresztyének világos különbséget tesznek a szentek 
"segítségül hívása" és Isten "imádata" között, még akkor is, ha 
mindkét esetben imádságot említenek. "A katolikusok imádják Máriát" 
—  az ilyen protestáns nézet sérti a katolikusokat. Kérjük viszont 
katolikus testvéreinket: értsék meg, hogy mi csak Istent tartjuk
megszólíthatónak az imádságban, és a szentek imádságos segítségül 
hívásának katolikus gyakorlatát nem ismerjük és nem is kívánunk 
benne velük résztvenni. Ökumenikus szempontból két megjegyzés tűnik 
számomra fontosnak. Az első: nem írja elő a katolikus egyházban
semmilyen egyházi rendelkezés, hogy a szenteket segítségül kellene 
hívni. A második: tulajdonképpen a katolikus liturgiában is csak 
Istent szólítják meg az imádságokban, a szentekről csak "megemlékeznek" 
színe előtt. Kérdezem tehát: nem kellene-e megelégednünk az imádat 
ökumenéjével? Máriához szóló imádságok, mint aminőkkel a liturgia 
a napközi ájtatosságokat kezdi, a rózsafüzér imádságai, a Mária 
jelenésekbe és csodákba vetett hit, a kegyhelyekre és a szentek 
szobraihoz vezetett zarándoklatok, nem gazdagítják —  protestáns 
felfogás szerint —  Isten imádását, sőt Dtt lappang éppen a veszély, 
hogy Isten dicsőségét csorbítják —  még ha katolikus testvéreink 
ennek ellenkezőjét állítják is. Ezen a ponton valóban kölcsönösen 
nem értjük egymást (amint azt már az elején is mondottam).

Végéhez értem: Nekünk elég a Biblia Máriával kapcsolatos bizony
ságtétele a hit tekintetében. Mégis azt szeretnénk, ha nagyobb lenne 
a protestánsok és katolikusok közössége mint eddig volt. Nem azért, 
mert Mária a mi közös anyánk, hane m  azért, mert együtt tekintünk 
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjára, mert együtt figyelünk Isten Jézus 
Krisztus által hozzánk szóló szavára, mert a Szentlélek édesanyaként 
közösen vigasztal és bátorít mindnyájunkat gondjaink és feladataink 
közben.

A Szentiélekbe vetett hittel reméljük, hogy a tanításbeli különb
ségek ellenére egyszer közösen járulhatunk az úrvacsorához, az eükha- 
risztiához, ahol valami olyasmiben részesülhetünk, ami Istenben 
lelt anyai oltalomnak nevezhető. Itt, amikor az Isten országában 
elkészített örökkévaló öröm lakomájának az előízét kóstolhatjuk, 
megvilágosodhat számunkra, hogy Isten akkor valószínűleg nem azt 
kérdezi majd tőlünk, hogy mit tanultunk Máriától, Luthertől, vagy
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a pápától, hanem azt, hogy elfogadtuk-e a Jézus Krisztus kereszthalála 
által szerzett váltságot és hitelt érdemlő módon követtük-e azt, 
akinek a nevét viseljük.

"Amit Ő mond nektek, azt tegyétek" —  Ez az ökumené.

Ford.: Benczúr László

Az Eucharistia —  evangélikus tanítás 
és gyakorlat szerint

(Elhangzott a Római Katolikus 
Hittudományi Akadémián)

Örülök, hogy a Reformáció hónapjában lehetek itt a Teológián, 
amikor nekünk a 20. században éló evangélikusoknak ószintén újra 
végig kell gondolnunk, mit is jelent ma még a reformáció, nem szűntek- 
e reg azok az okok, amik a 16. században szétváláshoz vezettek. 
Nem a harcos hitvita, hanem a komoly önvizsgálat napjai ezek. Ebben 
a kontextusban hangzik előadásom is...

Mondanivalómat négy pontban akarom összefoglalni:

1) Általánosságban az evangélikus úrvacsora/Eucharisztia tanításról
2) A rk.-ev. párbeszéd csomópontjairól
3) az úrvacsorai gyakorlatról egyházunkban
4) Arccal a jövő felé —  kitekintés a holnapba (anélkül, hogy 

prófétálásba merészkednék...)

1. Általánosságban az evangélikus tanításról az úrvacsora, Eucharisztia
kérdéséről

A klasszikus lutheri tanításról éppenúgy akarok itt szólni, 
mint mai evangélikus és nem evangélikus teológusok véleményéről, 
illetve arról, hogy más felekezetekben hogyan tekintenek ránk.

Váltakozva használják az evangélikus hitvallási iratok a Coena 
Domini, a Sacramentum Altaris és az Eucharistia szót, németben a 
das Herrenmahl, angolban az Eucharist, vagy a Holy Communion honosodott 
meg, magyarban úrvacsorának mondjuk általában, reformátusok úri 
szent vacsoráról beszélnek.

Luther a Kiskátéban, amit a családfőknek és egyszerű tanítóknak 
írt O1tári szentség-et ad címnek (a gyónás utáni szakasznak). Ez 
a hitvallási rangra emelkedett iratunk többek között ezeket tartal
mazza: "Mi az Oltáriszentséq? A mi Urunknak, Jézus Krisztusnak valóságos 
teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt, nekünk keresztyéneknek 
magától a Krisztustól rendelt étel és ital..."

Szerzési igeként a három szinoptikusnál és Pálnál található 
szövegkomplikációt adja: "A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán,
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melyen elárultatott kezébe vette a kenyeret és hálákat adván megtörte
és tanítványainak adta, ezt mondván: Vegyétek és egyétek, ez__az
én testem, amely tiérettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre. Hasonlóképpen, miután megvacsorált, kezébe vette a poharat 
is és hálákat adván adta nekik, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan 
e pohár az újszövetség az én véremben, amely tiérettetek és sokakért 
kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isz- 
szátok az én emlékezetemre." "Mit használ az ilyen evés és ivás? 
Ezt megmutatják ezek az igék: Érettetek adatott (a pro vobis elem 
Luthernél döntő!) és kiontatott bűnök bocsánatára, vagyis, hogy 
e szentségben ezen igék által bűnbocsánatot, életet és üdvösséget 
nyerünk. Mert ahol bűnbocsánat van , ott élet és üdvösség van (döntő 
jellemvonás Luthernél!). Hogyan művelhet az evés és ivás ilyen nagy 
dolgokat? —  kérdezi káté-szöveg —  Bizonyára nem az evés és ivás 
műveli, hanem az igék (!): Érettetek adatott és kiontatott bűnök 
bocsánatára. Ezek az igék alkotják a testi evés és ivás mellett 
a szentségek velejét és aki ezeknek az igéknek hisz az elnyerte, 
amit ezek az igék hirdetnek, t i. a bűnök bocsánatát".

Végül azt kérdezi Luther: Ki él ezzel a szentséggel méltóképpen? 
"A böjtölés és testi előkészület ugyan szép külső önfegyelmezés, 
de igazán méltó és kelőképpen előkészült csak az, aki hisz ebben 
az igében: Érettetek adatott és kiontatott a bűnök bocsánatára.
Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, vagy kételkedik bennük, az 
méltatlanul eszik és készületlen, mert ez az ige: Érettetek— tiszta, 
hívő szívet kíván..."

Ezekben az egyszerű szavakban is benne van a legtöbb —  a lutherá
nus dogmatikákban visszatérő vonás: a Praesentia reális tanítása,
az ige fontossága, a pro vobis elem, a bűnbocsánat hangsúlyozása 
(későbbi ev. gyakorlat eltorzulása: szinte elmaradt az öröm-jelleg
és a bűnbánat, a gyónás szentségévé lett; pl. dunántúli ev. szóhasz
nálat: gyónni megyek - úrvacsorához járulok), a hit döntő jelentősége 
és a méltatlanság veszélye ti. azok számára is hatásos, ahogy Luther 
máshol mondja: '"erős eledel" az úrvacsora, akik nem hisznek, de
azoknál nem üdvösséget, hanem kárhozatot munkál (manducatio indignorum). 
Túllépve ezen a fontos, de mégsem teológus szinten, hadd részletezzek 
valamit tanításunkból: Szentségmeghatározásunk szerint, szentség
az a jézus Krisztus által kijelentett és az Ő rendelésén alapuló 
szent cselekmény, amelyhez Urunk világos igéretet fűzött. A szent 
cselekmény = ceremónia, ritus opus, a rendelkezés = mandatum expressum, 
a kegyelem világos igérete = clare promissio gratiae.

A szentség a kegyelem jele és pecsétje: signum aut sigillum
gratiae (Két szentség van: a baptismus és a sacramentum altaris)

A szentségnek két lényeges eleme van: a külső jel vagy pecsét
(a signum vagy sigillum) és a verbum, amely az Ígéretet is magában 
foglalja (promissio gratiae additTÜ

Evangélikus tanítás szerint az igének és a szentségnek azonos 
hatása van, hitre vezet, üdvösségre juttat. Az ige a "fülbevaló",
fülünkön keresztül hatol belénk (incurrit in aures) aztán megpuhít
ja a kemény szivet és megmozgatja azt (moveat corda). A szentség 
ugyanennek a kegyelennek, evangéliumnak kiábrázolása: pictura verbi, 
amely szemünk elé helyezi azt, amit hallunk (ostendit) de mindkettő 
hatása azonos, az ige és a szentség ugyanazt munkálja: idem signi-
ficat. —  Luther szivesen beszél kétfajta igéről: a Verbum Dei ver- 
bale és a verbum Dei visibile. Ugyanaz az egy ige két fajtája. Luther
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is, hitvallási irataink is, a szentségeket az egyház ismertető jelei 
kézé sorolják: signa ecclasiae, vagy notae professionis inter homi- 
nes. Emlékeztetnek Krisztus jótéteményeire (meminisse beneficiorum 
Christi). A szentségek nem automatikusan hatnak —  ex opere operato 
—  az elfogadó hitétől függően üdvösségre vagy kárhozatra vihetnek, 
de nem függ az efficacia a szentséget nyújtó erkölcsi hatásától, 
csak a Krisztus rendelésétől (proper ordinationem et mandátum Christi).

A szentségek számánál volt bizonytalanság: poenitentiát Melanch- 
thon is Luther is van amikor szentségként emlegeti, sőt az igehir
detőhivatal is, a "ministerium verbit", máskor a consolatio fratrum, 
vagy a mutuum colloquium is szóba jön, de végül marad a két kiemelt, 
Krisztustól magától rendelt szentség, a baptismus és a sacramentum 
altaris, mint amik Krisztustól magától rendelt szent cselekmények: 
ab ipso Christo institutus et mandatus. Magát a kiosztást sacra 
et solemnis actio-nak nevezik hitvallásaink, a sub, cum et in pane 
et vino terminus gyakran fordul elő és az úrvacsoránál mindig a 
verum corpus distributur és verus sanguis sumitur.

Krisztus testét és vérét szájjal (ore) vesszük magunkhoz, de 
supernaturalis módon, a szentség élvezéséről beszélnek őseink, ami
kor orális manducatioról szólnak.

Az úrvacsora gyakorlata Krisztus rendelésén alapszik: ezt csele- 
kedjétek (hoc facite), ezzel teszünk eleget Krisztus rendelésének: 
ut satisfiat Christi mandato.

Három elengedhetetlen mozzanatot különböztetnek meg lutheránus 
őseink.

1. A megszentelés = consecrationak és benedictionak is mondják 
dogmatikáink, amikor a szerzési vagy szereztetési ige hangzik értel
mes szavakkal, vagy énekkel, de a verba institutionis mindig coram 
ecclesia hangzik, vagyis a gyülekezet jelenlétében.

2. A megszentelt elemek kiosztása és vétele a distributio és 
sumtio közben az Úr halála hirdettetik —  mors Domini annuntiatur.

3. Krisztus testének és vérének befogadása —  a perceptio cor- 
poris et sanguis Christi abban a bizonyosságban, hogy most itt az 
Úr vére et substantialiter jelen van.

Orthodox lutheránus dogmatikusok beszélnek arról, hogy megmarad 
a két substantia a természetes kenyér és bor egyfelől (a panis 
naturális et vinum) és a Krisztus valóságos teste és vére (verum 
naturale corpus Christi), mások azt fejtik ki, hogy Jézus Krisztus 
nincs bezárva az elemekbe helyileg (localis inclusio), mindezek 
a reformátusokkal folytatott vita során előkerült kérdések (commu- 
nicatio indiomatum, sacramentalis unió kérdése), amik szakadást 
okoztak az evangélikus és a református irány között: Marburgi kollok
vium 1529, sőt 1549-ben a Consensus Trigurinusban, ami Genfet és 
Zürichet összehozta, a lutheri tanítás "hamisnak és istentelen babo- 
naságnak minősül"). Általános evangélikus tanítás szerint a substan
tia kérdésben az az álláspont, hogy a transsubstantiatiot nem valljuk, 
hanem meghagyjuk a titkot titoknak, hitünk nagy titkának, misterium 
fideinek. Ugyanakkor lehetőleg nem őrizzük a konsecrált elemeket 
(legfeljebb betegnek viszik ki skandináv evangélikusoknál) s a prae- 
sentia reálisról addig beszélünk, amíg a liturgikus szent cselekmény 
folyik. "Esemény jellege van" Erreignis —  Schlink —  extra usum 
vagy extra actionem nem szentségjellegűek az elemek; pl. a körmeneti
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használatban ostensio in prncessionibus, vagy az imádatra ki tétül, 
az "adnratio in theatrica pompa" nem szokás, sőt a maiján, vagy csen
des mise (missa privata) sem szentséggel légii, a gyülekezet jelenléte 
szükséges a teljes szentség gyakorlathoz!

Az úrvacsorában a hívő abban részesül, amire leginkább szüksége 
van: életet, igazságot és üdvösséget nyer (vita. iustitia et sálon.. 
Amint a keresztség is az újjászületés fürdője, ugyanúgy az úrvacsira 
is a regeneration munkálkodik, növeli ellenállóképességünket a hűn 
elleni küzdelemben s megerősít a harcban, in certamine contra mondom 
* ti abc!, .n

Az úrvacsorához-járulás nyilvános vallástétel is, amikor egyúttal 
részesedés Krisztus jótéteményeiben íbeneficia Christi). aki igaz 
bünbánattal és élete megjobbulásának szándékával járul 1 a poeniten- 
cia és a contritio egyaránt hangsúlyos) az oltárhoz, az bizonyos 
lehet abban, hogy az élet gyógyító eledelét veszi magához. Formailag 
a kelyhet nem szabad megvonni a hívektől. mert ez mintegy megosztja 
a szentséget ídivisio sacramenti).

Az evangélikusoknál úgynevezett nyitott communio van, tehát 
ténylegesen hívjuk és várjuk a jelenlevőket 'ha más felekezetűek 
is) a nagy vendégségbe. A gyónás csaknem mindig be van építve az 
úrvacsorái liturgiába (nálunk kétféle gyónás lehetsége: magángyónás 
és gyülekezeti gyónás). Az Atya dicsőítése és a Szentlélek segít
ségül hívása (az un. epiklézis imádság.' elengedhetetlen!

Hangsúlyozzák őseink, hogy nem halotti szentség, de a haldoklók- 
nek is, amíg öntudatnál van. kiosztjuk e szentséget. Elméletileg 
hangúlyos az előíz volta. A nagy lakomának, amire hivatalosak vagyunk 
előíze, a Bárány mennyegzőjének, és így örvendező felkészítés is. 
Egyben előíze a már előrementekkel meglévő közösségnek is, bár az 
evangélikus gyakorlat a communiot inkább a ma élők közösségének 
érti, mint a 2000 év mélységében is meglevő közösséget. (Új Ágendánk 
praefaciós imádságban említi az angyalok és üdvözültek seregét is, 
mint a teljes communio leírását).

Úrvacsorához kényszeríteni senkit sem lehet, de figyelmeztetni 
kell, hogy ha méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik 
magának. A "méltó" voltot úgy határozzuk meg, hogy az méltó, aki 
érzi a maga méltatlanságát és egyedül Krisztus érdemében (meritum 
Christi) bízik.

Úrvacsoravétel számát nem határozzák meg évre, hónapra lebontva, 
de van olyan evangélikus egyház, ahol az egyháztagok száma egyenlő 
a communikánsok számával. Aki egyháztag, az tehát rendszeres úrva
csorázó (de erről később a praxisnál). Végül megemlíten, hogy az 
úrvacsorát nem használjuk fegyelmi eszközként, hanem kegyelmi esz
közként —  korábban volt olyan egyházfegyelmi gyakorlat, hogy valakit 
kizártak e szentségi közösségből.

Mai felnőtt káték, német, skandináv és angolszász területen 
lényegében ezeket az ősi vonásokat dolgozzák fel mai módon és próbál
ják a XX. század emberének tanítani.

Herrmann íiasse Was heisst lutherisch? —  Here we stand c. köny
vében arról ír, hogy a lutheri úrvacsoratanítást az incarnatio és 
a realpraesentia összefüggéséből lehet megérteni. Minden mondaniva
lónk centruma az incarnatio meghirdetése, ez az opus proprium. Hitünk 
= hit a Testetöltöttben. Luther addig ment, hogy élesen is fogal
mazott: csak a Deus incarnatus a Oeus revalatus, nincs más Isten 
rajta kívül, másutt csak a rejtőzködő Istennel találkozunk, a Deus
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absconditussal, sőt ezt írja, illetve mondja barátainak (Tischreden 
WA I. 113). Vagy nincs Isten egyáltalán, vagy Ő az —  aut nullus 
est Deus aut ille est. Luther valóban radikálisan komolyan vette 
az incarnatiot, itt válik el a bölcselkedés a teológiától, a filo
zófia ezt vallja: fintium non capax infiniti —  a teológia: fini-
tum capax infiniti. Az incarnatio azt jelenti: Isten valóban eljött 
e világba, a végtelen belépett a végesbe, és ez az úrvacsora csodá
jában döntő. "Kit világ bé nem foghata, keblén tartja azt Mária" 
énekeljük karácsonykor Luther gyermekeinek szánt énekét ma is. Luther 
Jézus szavát komolyan veszi: "Ez az én testem", meghajol e titok 
előtt. Itt vált szét a protestantizmus. Ő nem is akar más Istent 
ismerni, csak azt, aki emberré lett. Ez az Isten van jelen az Eucha- 
risztiában, csakúgy, mint Szűz Mária testében, rajta kívül nincs 
Isten, aki megmenthetné az embert. Urunk ember voltát nem szabad 
sem alábecsülni, sem negligálni. "Amint üdvösségünk azon a tényen 
múlik, hogy Isten örök Fia felvette testünket, vérünket, s valóban 
emberré lett, úgy az egyház is abban a bizonyosságban él, hogy Ő , 
a Testetöltött mindig egyházával van istenségében és emberségében. 
Amikor azt mondhatod: Itt az Isten! azt mondod: az ember Krisztus 
van itt." —  Luther minden elspiritualizálódásnak ellene volt. Le
het a XX. században —  írja Sasse —  conclusioként —  primitívnek 
tartani ezt a felfogást, sőt megütközni rajta, ahogy egykor Nagy 
Frigyes szkeptikusan jegyezte meg a lutheránusokra gondolva: "a
keresztyének felfalják istenüket!", lehet református oldalról pápás 
örökségnek bélyegezni, sőt hamisnak és istentelen babonaságnak, 
mi méghajlunk az igei realizmus előtt. Ez a szentségi realizmust 
is jelenti, Pál és János tanítását, ennek valóban semmi köze nincs 
Zwingli allegorikus és Kálvin spirituális magyarázatához. "Sőt, 
büszkék vagyunk arra, hogy így maradunk meg az ősi katolikus örök
ségben, katolikuson, nem a rómait, hanem az egyetemest értjük, aho
gyan a Credoban is mondjuk..." —  írja Sasse.

Philip Watson Svédországban tanult angol methodista teológus 
(Let God be God című könyvében, amelyben "szalonképessé tette Luthert 

az angolszász világban —  ahol nagy ökumenikus egyéniségek értet
ték félre a reformátort —  Temple, Bell stb.) Isten olyan jelének 
tartja az úrvacsorát, amiben Isten epifániája megvalósulhat. Luther 
szerint —  írja Watson —  Isten igéje nélkül az ember általános 
ismerete Istenről csak hamis valláshoz, sőt bálványimádáshoz vezet, 
de sohasem volt olyan idő, amikor Isten nem szólta igéjét valami
lyen formában. S mindig akadt ember, aki hitt Isten igéjének. Isten 
külső jelet adott, hogy irgalmáról biztosítson (signum). Ilyen volt 
a szivárvány az Özönvíz után, a körülmetélés Ábrahámnál, az ÓT ál
dozati kultusz, a legfőbb jel, maga a Fiú, akit jászolbölcsőbe fek
tettek, s akit keresztre feszítettek, Ő az incarnálódott Ige. Ilyen 
jel a keresztség és az úrvacsora is, vagy a kulcsok hatalma. Más 
út nincs a mennybe, aki maga akarja feltornászni önmagát, lenézi 
ezt, "de a nyakát töri". Luther úrvacsora-tanításában keskeny uton 
jár és két felé harcol.

1. Kizár minden racionális vagv törvényeskedő kísérletet —  
hogy így jussunk a mennybe.

2. Másrészt szentien áll minden spiritualista magyarázattal, 
ami a hangsúlyt a hívő, individuális, belső élményre helyezi (szek
tások) .
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Luther biblikus tanítása attól is megóv, hogy a kijelentést 
korlátozzuk Jézus tanítására, vagy pusztán tanításnak, doctrinának 
fogjuk fel a keresztyén hitet, Istenről szóló valamiféle ismeret
nek. A szentség Isten akaratának jele, amely emberek közötti valósá
gos jelenlétét jelzi és joggal tarthatjuk Isten egyfajta epifániá
jának. Ez a felismerés Luther felfogásának a kulcsa.

Érdemes talán még megemlíteni Roland Bainton híres Luther-könyvét 
a Here 1 stand címűt, a quaker szerző azt írja, fiogy Luther szent
ségfelfogását a kijelentésről, az Igéről szóló tanításából érthet
jük meg. Isten által rendelt rítusokon keresztül revelálja magát 
Isten, ilyenek a szentségek. Isten ugyan mindenütt jelen van, mégis 
nem azt kívánja, hogy bárhol keressük, h anem azt, ahol az Ige van. 
Természetesen Krisztus velem van a börtönben, a mártírhalálban is 
—  mi lenne belőlem, ha nem így lenne? —  mégis máshogyan van jelen 
a szentségben, mert hozzáadta testét és vérét az Igéhez és kenyér
ben és borban testileg is magamhoz vehető. "Ebből származik minden 
keresztyén morál, életfolytatás, bizodalom, reménység. A szentségek
kel mit sem tudnak kezdeni a quakerek, de Bainton valamit megérez 
és megért abból, amit Luther vall a szentségről.

Intermezzo vagy átvezetés a katolikus-evangélikus 
párbeszédhez

A római katolikus —  evangélikus alapvető tudnunk, hogy ugyanaz 
a Jézus Krisztus az Urunk —  mi evangélikusok nem vagyunk Luther 
egyháza, mi is Jézus Krisztus egyháza vagyunk. A mi látásunk szerint 
egy egyházról, de két felekezetről van szó: az egy, szent apostoli 
katolikus egyház tagjainak tartjuk magunkat (Nicenum).

Ugyanakkor azt is jó figyelembe venni, ha két felekezetről szó
lunk, nem két fix pontról beszélünk, vagy az időben lemerevedett, 
megkövült objektumról van szó, hanem két mozgó, élő testről. Az 
idő az elmúlt négy és fél évszázadban nem múlt el nyomtalanul fölöt
tünk. S ez részben nagyon örvendetes, részben bonyolítja viszonyun
kat. Örvendetes, mert nem kell a lé. sz. ellentéteiben gondolkod
nunk szükségszerűen, bonyolult viszont az, hogy a két egyház (milyen 
nehéz mindkettőnknek többesszámot használni angolul vagy németül 
s egyházakról beszélni!) nem egyforma tempóban mozgott és nem ugyan
olyan módon határozta meg saját identitását. Közelebbről arra gon
dolok, hogy pl. a római katolikus egyház tudott a XX. sz. második 
felében egy olyan dokumentumot produkálni, mint a II. Vatikáni Zsi
nat dekrétumai és határozatai, míg az evangélikus egyház a XVI.
sz. végén a Concordia könyv lezárásával gykorlatilag lezárta az
általános elfogadott Hitvallási iratait (elvileg nem, de a gyakorlat
ban igen) s születtek ugyan regionális lutheránus nyilatkozatok,
illetve hitvallások (Magyarországon is), vagy olyan publikációk, 
mint az LVSZ megalakulása (1947) óta valamennyi nagy dokumentumai 
(7 világgyűlésünk volt eddig, az utolsó itt Budapesten 1984-ben, 
a következő Curitibaban lesz 1990-ben, Brazíliában), mégsincs olyan 
dokumentumunk, amit mindenevangélikus egyház elfogad, hite tartal
ma leírásának vall és amiben mai szavakkal, mai gondolkodásmódban 
tudná kifejezni önmagát a római katolikus egyházzal adequat módon 
Hátrányba kerültünk a Vatikáni Zsinat tételeivel szemben —  akkor 
is, ha az pastorális és nem dogmatikai jellegű volt —  mi csak a
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XVI. századbeli nehézfegyverzetben tudunk megjelenni, amikor eltud
juk mondani: consensus apus nos. Bizonyos asszimetria áll itt fenn, 
sajnos, a két i'elekezet tanfejlődésében, illetve kifejezésmódjában. 
Mindenki elvéti a dolgot, aki ezzel nem számol. Ez a kérdés annál 
izgalmasabb, mivel Rahnerral vallom, hogy egymás sorsa lettünk. 
"A római katolikus egyházfelfogásnak elfogulatlanul el kell ismernie, 
hogy nagyon sokat köszönhet az evangélikus keresztyénség létének... 
az evangélikus egyház valóban hozzátartozik saját történelmi létezé
sünkhöz, nem térhetünk ki előle, puszta létezésével is konkrét kér
dést intéz hozzánk." —  1983 óta magyarul is olvasható A Hit alapjai 
c. könyvben, de ez fordítva is igaz. A római katolikus egyház puszta 
léte állandó kérdést intéz hozzánk. A két egyház a nyugati keresz- 
tyénségben a két, egymáshoz legközelebb álló felekezet. Idetartozó 
kérdés, amit a 60-as években axiomaszerűen hangoztattak: "vége az
ellenreformációnak" felveti nálunk a kérdést, ha ez igaz nincs-e 
vége a reformációnak is, van-e igazán létjogosultsága a különállásnak? 
Otto Pesch római katolikus professzor írja a Luther évfordulóra 
megjelent könyvében (1983): Luther megtalálta a várva-várt zsinatot, 
amit nem ért el 1537-ben, megtalálta a XX. sz. közepén.

Valóban hallatlan jelentős események játszódtak le a mi időnk
ben a két felekezet önértelmezésében és egymás értékelésében is. 
Micsoda hosszú volt az út Luther mai értékeléséig római katolikus 
részről, Johannes Cochleustól, aki sátánfajzatnak nevezte Márton 
barátot az említett Ottó Pesch-féle Luther kötetig, vagy a Közös 
Bizottság Luther nyilatkozatáig: Luther Márton Jézus Krisztus tanúja 
(1983). Willebrands bíboros "közös tanítónknak" nevezte. Sem eret
neknek, sem szentnek nem nevezik Luthert, de keresztény testvérnek,
akitől tanulni is lehet._S a másik oldalon. 1537-ben elmaradt a
Mantuába tervezett zsinat, ezután Luther még az Antikrisztus nevet 
is használta a pápára, micsoda hosszú az út korunk értékeiéig, —  
ahogyan XXIII. Jánosról, VI. Pálról írt a II. vatikáni zsinat idején 
az evangélikus sajtó, vagy ahogyan II. János Pált is méltatja ma, 
s W. Pamenberg, az evangélikus teológus el tudja képzelni, hogy 
a pápa az egyetemes keresztyénség egységének szimbóluma lehetne. 
A harcias polémia ideje lejárt, a hitvitákat egységre törekvő dialógusok 
váltották fel, s egy-egy dialógus alkalmával kölcsönös bocsánatkérés 
hangzott el nem is egyszer, ahogyan VI. Pál ilyen jellegű nyilatkozatá
ról is tudunk.

Luther katolikus teológus ajkán lehet már "a hit atyja" (Vater 
im Glauben Peter Manns) és felismert igazság, hogy ma Luther nem 
választ szét, inkább összeköt és egymásra utal bennünket, evangéli
kusokat és katolikusokat, ahogyan Sulyok Elemér idézi Karl Adam 
római katolikus teológust: "Lutherral és teológiájával való foglal
kozás a keresztyén egység szolgálatának legreményteljesebb lehető
sége". Ma az ÚT alapján elmondhatjuk az evangélikus Wolfhart Pannen- 
berggel: Az egység nem visszatérés (Rückkehr), hanem megtérés (Llm- 
kehr) ti. megtérés az Egyház egyetlen Urához Jézus Krisztushoz. 
Egységkeresésünkben az úrvacsorával kapcsolatban sem állunk másként.

A II. vatikáni zsinat dokumentumaiban néhány vonás, amire az 
úrvacsorával kapcsolatosan felfigyel az evangélikus teológus, aki 
szinte irígyli, hogy a tradíciót sikerült a XX. sz. gondolkodási 
formájában kifejezni. Természetes, hogy témánkkal kapcsolatban a 
Szent Liturgiáról szóló konstituciót lapozzuk fel először (A sacro-
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sanctum concilium kezdetűt, amelyben a II. fejezet foglalkozik az 
Eucharistin szentséges misztériumával, kiemelten a többi szentség 
közű] —  47-58. §). Hogy a keresztáldozat jelenlévő valóság legyen 
—  ezért alapította Jézus ezt a szentséget és kívánta gyakorlatát 
eljöveteléig. A szentség-leírás sokrétű, gazdag, mindenestül igenelni 
tudom: halálára, feltámadására emlékeztet, az irgalom szentsége
az egység jele, a szeretet köteléke, húsvéti lakoma, benne Krisztust 
fogadjuk szívünkbe, lelkünk megtelik kegyelemmel és megkapjuk az 
eljövendő dicsőség zálogát. "Csak Áment mondhatok minderre..." Ez 
a szentség tevékeny részvételre hív, nem a kívülállók szemlélődését 
várja, könnyít Jézus Krisztus megértésében, követésében De számunkra 
idegen gondolat önmagunk áldozata. Fontos az úrvacsorára nézve
is a Szentírás hozzáférhetővé tétele, hogy a homilia csak súlyos 
okból hagyható el, az egyetemes könyörgés (oratio oecumenicanak 
hívjuk mi) nagyobb helyet biztosít. Számunkra előrelépést jelöl, 
hogy a két szín alatti áldozás megengedhető szerzeteseknek, sőt 
világiaknak is. Azonosan látom az istentisztelet osztatlan egész 
voltának hangsúlyozását: az igeliturgia és az eucharistia-liturgia
elipszishez hasonló, mely két fókuszé, de a kettő együtt egy isten- 
tiszteleti cselekmény, ezért kell a híveket ösztönözni, hogy a teljes 
szentmisén vegyenek részt. A magánmise szerepének csökkentése köze
ledést jelent.

Nem önmagában a matéria a jel, hanem az Ige, ami kíséri és jelen
tőséget ad neki. Jézus Krisztus maga szerzi a szentséget és Ő ad 
Ígéretet is hozzá, 5 parancsolja, hogy ezt kell tenni rávaló emléke
zésként. Jézus szavai élő valóságok (res viventes) ezek adnak életet 
azoknak, akik hallgatják és hisznek benne. (A Kk sejlik fel benem). 
A szentségek —  olvasom tovább —  nem csupán rituális cselekedetek, 
emberek szertartásai, hanem az élő Isten munkái, Opera Oei. Fennséges 
jelenléte biztosított, Ő dolgozik közöttünk, a szolgáló lelkész 
eszköz (larva Dei, ahogyan Luther nevezte). A jelenlevő Úr a házi
gazda, aki osztja magát és ajándékait a vendégeknek...

A határozat az ökumenizmusról az Unitatis Redintegratio helye 
viszont az én számomra különös: ez már nem az egyház belső életére 
vonatkozik, hanem kifelé való küldetéséhez, együtt tárgyaltátik 
a vallásszabadság kérdésével, a nem keresztyén vallások ügyével. 
Extra muros rekedtünk? Tartalmilag azonban nagyon is fontosnak tar
tom az eucharisztiára nézve is. A megújult egyházképbe (nem eszmé
re, elvont fogalmi rendszerbe) jól beleillik a mi gondolkodásunk 
és evangélikus gyakorlatunk is. Az Egyház misztériuma nekünk is 
kedves kifejezés, az Efezusi levélre gondolunk. Szeretjük, hogy 
az új egyházkép két pólust, vagy alappillért említ: a közösséget
és a misztériumot. Az egyház nem intézmény, hanem közösség. Tudom, 
hogy az alap az egyházzal kapcsolatban a Dogmatikus constitutioban 
jut kifejezésre a Lumen Gentiumban, mégis fontosnak tartom mindazt, 
ami máshol is átgondoltan és összehangoltan jelentkezik a II. Vati- 
canumban. Nekünk nagyon segít a biblikus nyelv —  ez több, mint 
terminológia-kérdés —  a skolasztikus nyelv és Aquinói Tamás gondolko
dása —  bármennyire csodáljuk és tiszteljük ezt a pompás szellemi 
építményt nekünk mégis idegen marad s a közös Szentíráson való tá
jékozódást tartjuk reményteljesnek. A régebbi veszélyek is könnyen 
kikerülhetők biblikus alapon a triumfalizmusra, a klerikalizmusra 
és a juridizmusra, ehelyett evangéliumi lelkűiét érződik a dokumen
tumokban. A misztérium (müszterion) kifejezésben együtt érezzük
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a láthatót és láthatatlant, a felfoghatőt és felfoghatatlant. 10 
így van benne az egyházban rejtve és csíraszerűen, ugyanakkor a 
megvalósulás eszköze is lehet az egyház. Az egyház bibliai képei 
ma is világosan érthetők: a Pásztorára figyelő nyáj (Luther a Schmal- 
kaldeni Cikkekben azt írja "már a hét éves gyermek is tudja mi az 
egyház, juhok nyája, mely hallgat pásztora szavára"... Isten ültetvénye, 
ahol a növekedést Ő maga adja, van aki plántál, van aki öntöz, de 
a növekedést Ő adja egyedül. A ház a hívők közössége, amelyben Is
ten lakik és a családi életben az otthon, az Egyház, Jézus Krisztus 
hű jegyese várja a teljes egyesülést a Vőlegénnyel. A titkot úgysem 
tudjuk teljesen, adequat módra kifejezni, csak körbejárjuk, csak 
közelítjük (approachment theoria) végül a valóság több, mint amit 
leírni vagy képpé formálni tudunk...

Az evangélium titkában részesít az Eucharisztia is, ami rejtve 
volt az angyalok előtt is, azt fedte fel Isten... nem a naturális 
az alap, és erre épül a szupranaturalis, hanem a mennyei az alap, 
és erre épül a földi... E titokban részesít az úrvacsora, is, amiben 
Urunk önmagával és egymással is egyesít.

Tetszik nekünk az Isten népe, a populus Dei meghatározás is, 
és mi is valljuk, hogy ez a nép úton levő vándorló nép: comtnunio 
viatorum, ugyanakkor folyton hat, mint az emberiség egységének ko
vásza és a reménység záloga. Mi is valljuk, hogy keresztségünktől 
mindannyian szent papi nép vagyunk (egyetemes papság elve —  nem 
protestáns, hanem péteri...) és valljuk, hogy Isten népe által szentelő- 
dik meg a világ, ez a consecratio mundi mandatuma. —  Ebben a keretben 
mi is jól érezzük magunkat és szívesen gondolkodunk, remélem nem 
érzik ezt fölös kitérőnek,,,

2. Az evangélikus-római katolikus párbeszéd csomópont iái 
az úrvacsora/Eucharistia kérdésével kapcsolatban

Noha csaknem 10 évvel ezelőtt jelent meg a Das Herrenmal/ The 
Eucarist c. kiadványunk a Közös Bizottság munkájának keretében, 
Magyarországon ez a dokumentum teljes szövegében ismeretlen, csak 
recenzióból ismert (Lukács László: Az evangélikus-katolikus teoló
giai párbeszéd c. cikkének harmadik szakaszára gondolok: Közös tanú
ságtétel az Eucharistiáról, Vigilia, 1980/5.). Ezért fontos, hogy 
szándékát és gondolatmenetét felidézzük, mai témánkkal kapcsolato
san.

A Máltai Riport elkészülte után (Róma —  Genf, 1972) az újjászer
vezett Közös Bizottság munkája folytatódott és az első jelentős 
publikáció az Úrvacsora-Eucharistiával foglalkozott. Jelentős segít
séget nyújtott munkánkban az Egyesült Állomokban folyó katolikus
evangélikus dialógus néhány dokumentuma, valamint a Dombes-i (Fran
ciaország) trapista-cisztercita közösségben végzett ökumenikus kuta
tás. Munkamódszerünk az volt, hogy elsősorban megkerestük, milyen 
kérdésekben azonosak vagy hasonlóak, esetleg egymáshoz közelíthetőek 
a nézetek és hol térnek el egymástól, vagy hol állnak szemben egymás
sal! Az ökumenizmus dekrétumát is figyelembe vettük, amely kifejezet
ten ajánlja, hogy a párbeszédek témái között szerepeljen az úrvacsora. 
Nem akartuk a régi klasszikus hitvitákat folytatni, ezektől megsza
badultak kívántunk új álláspontot elfoglalni. Tapasztaltuk, hogy
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jelentősen változott a történelmi helyzet, csakúgy, mint ahogyan 
más, a bibliai tudományok és történelmi segédtudományok mai eredmé
nyei után egykori véleményünk. Mások a teológiai kérdésfelvetések 
ma, mint a 16. században voltak. Munkánk során a nyitottság légkörét 
érzékeltük, a testvériség levegője vett körül, mindkét féltől tapasz
taltuk a jószándékot bizonyos kérdések tisztázásában és józanok 
akartunk maradni, akik nem kergetnek illúziókat, de javítják a megértés 
lehetőségét. Nem vártunk látványos eredményeket, inkább igyekeztünk 
mélyre ásni. A Máltai Riport tanulságai kényszerítettek arra, hogy 
őszintén feltárjuk azt is, amiben nézetkülönbség mutatkozik. Nem 
magánvállalkozásként, hanem hivatalosan, saját egyházi felsöbbségünk- 
nek felelősen dolgoztunk. A munkánk ebben az időszakban is három 
csatornán folyt: a tanulmányi munka, a kölcsönös információs szolgá
lat és a spirituális gazdagodás.

Megtapasztaltuk, hogy a Szentlélek az Egyházat állandóan vezeti, 
és örömmel fedeztük fel, nemcsak az együttmunkálkodás lehetőségét, 
lianem a hit egységét is. Természetesen maradtak különbségek, de 
úgy véltük, az akadályok teljes egységünk előtt egy családon belüli 
nehézségekre emlékeztetnek és nem választhatnak el végleg egymástól. 
Megtanultuk, hogy nem szabad általánosságban mozognunk, szebb képet 
festenünk, mint a valóság és komolyan kell vennünk az ún. nem-teoló
giai tényezőket is, mint pl. a népi kegyesség, a 450 év alatt divergáló 
szóhasználat, gondolkodásmód, ének- és imádság-kincs, stb. Ezek 
is mind meghatározzák állásfoglalásunkat. Természetesen folyt tovább, 
munkánkkal párhuzamosan a lelkészi szolgálatról (Amt/ ministry), 
az egység-modellekről folytatott diszkussziónk csakúgy, mint a Confessio 
Augustana 450 éves jubileumára és Luther születésnek 500 éves évfor
dulójára készítendő Közös Nyilatkozat szövegének előkészítése is.

Ezek után lássunk valamit a szövegből:

Az előszó és bevezetés után az első főrész a közös tanúságtétel
lel foglalkozik, a második főrész a közös feladatokkal, az előzőek
hez hasonló, sőt bővebb terjedelemben különböző úrvacsorai liturgi
ákat mutatunk be es a könyv végén néhány kiegészítő tanulmány szere
pel szakértőktől. (Mint pl. Krisztus jelenléte az úrvacsorában, 
Eucharistia —  ige —  igehirdetés, A szentségek hatása, A mise mint 
áldozat, Az eucahristia mint közös lakoma és Az Eucharistia a bű
nösök lakomája? Ez a hat tanulmány Harding Meyer (evangélikus) és 
Vinzenz Pfnür (római katolikus) professzor tollából való.

Már az előszóban hangsúlyoztuk, hogy kerestük a közös bizonyság- 
tételt, amikor csak lehetséges volt, és megpróbáltuk nemcsak fel
tárni a nyitott kérdéseket, hanem a megoldáshoz is közelebb akartuk 
hozni ezeket. Azt akartuk, hogy amit a lutheránus és katolikus keresz
tyének közösen tudnak vallani, annak tényleges helye legyen az egyház
ban és a gyülekezetekben, ne maradjon mindez csak papíron olvasható 
tanítás. A liturgia konkrét példáinak szerepeltetése abból a meg
győződésből fakadt, hogy az Eucharistia valósága tant és életet 
egyaránt átölel. a hitvallás szükségszerűen liturgiái formát ölt 
és az a valóság az egyházban, ami Isten népe kegyességében és élet- 
gyakorlatában is megnyilvánul! Tekintettel voltunk állandóan az 
ökumenikus kontextustra és azt figyeltük, hogy más bilaterális és 
multilaterális dialógusok korunkban az úrvacsorával kapcsolatban 
milyen segítséget nyújthatnak nekünk.
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Dokumentumunkat minden katolikus és evangélikus keresztyénhez 
címeztük, minden egyházi felsőbbséghez, teológushoz, lelkészhez, 
helyi gyülekezethez és különösen minden olyan csoporthoz, amely 
jelenleg ökumenikus párbeszédet folytat. De szavunkkal nem csupán 
evangélikus és katolikus keresztyéneket akartunk elérni. Amint a 
Közös Bizottságunk hálásan fogadta el más keresztyén csoportok mun
káját és javaslatait, úgy azt reméltük, hogy ez a dokumentumunk 
az Eucharistiáról, segítségül lehet másoknak is. Sőt az volt a meg
győződésünk, hogy az igazság minden embert érint, keresztyént és 
nem-keresztyént egyaránt.

Az első részben (közös tanúságtételben) részben a szerezteté- 
si igére, részben az ősi eucharisztikus imádság zárómondatára épí
tettünk, ami része nemcsak a római katolikus liturgiának, hanem 
több nemzeti evangélikus egyház úrvacsorai liturgiájának is. "Ő 
általa, Ő vele és Ő benne a Tied mindenható Atyaisten, a Szentlé
lekkel egységben minden tisztelet és dicsőség". Megállapítottuk, 
hogy mielőtt jézus halálra ment, azért, hogy az embereknek békét, 
Istennel és egymással való közösséget szerezzen, készítette, el az 
Utolsó Vacsorát és adta ki az úrvacsora mandátumát tanítványainak.

Bárhol, ahol a keresztyének az Ő akarata szerint ünnepük az 
úrvacsorát, emlékezve Reá, Ő garantálja újonnan a Vele való közös
séget és egyben a bűnök bocsánatát, életet és üdvösséget. 

Részletesen foglalkoztunk az úrvacsorával, mint hitünk titkával, 
ami a szó legteljesebb értelmében titok. Ahogyan a megfeszített 
és feltámadt Krisztus jelen van egyházában, jelen van a kereszt- 
ségben, jelen van a szükséget látókban, úgy, sőt egészen különleges 
módon jelen van az Eucharistiában. Az Utolsó Vacsora szentségében 
Jézus Krisztus az igaz Isten és igaz ember egészen és teljesen tes- 
tével és vérével jelen van a kenyér és bor színe alatt. A köztünk 
jelenlévő Jézus Krisztus bekapcsol életébe minket is. Aki hittel
magához veszi ezt az ételt, az olyan közösségre lép Krisztussal, 
amely az Atya és a Fiú közösségével rokon. Ugyanakkor egyesít egymás
sal is. Miközben Krisztus önmagát ajándékozza nekünk, azokat is 
egyesíti, akik részt vesznek lakomáján, így lesznek sokan egy testté. 
A Szentlélek erejéből belőlük épül fel Isten egyetlenegy népe. Az 
általa, vele és őbenne formulát, ahogyan az különböző liturgikus 
imádságokban is előfordul, részletesen kidolgoztuk. Egyik, fejeze
tünk, a Szentlélekkel egységben című, részletesen kifejti a főpapi 
könyörgésre emlékezve, mit jelent, amikor az egyház bizalommal könyö
rög az Ő lelkéért, hogy az eucharisztikus adományok által  megújul
va és megszentelve erősödjék meg a világban való küldetésére.  Az 
eucharisztia és az egyház eleven krisztusi közösséget jelent: "úrva
csorai közösség nélkül nincs teljes egyházi közösség és egyházi 
közösség nélkül nincs igazi úrvacsorai közösség serj, ahogyan ezt 
tapasztaljuk". 

Az Atya isten magasztalása is folyik az eucharistiában. Az eucha- 
ristia az Ő nagyságát és irgalmasságát e világ iránt tanúsított 
szeretetét is hirdeti. Néki ad hálát minden jótéteményéért: a terem
tésért, megváltásunkért és megszenteltetősünkért. Kifejtettük, mit 
jelent az eucharistiában az ige, a hálaadás, a Közbenjáró imádság,
a dicsőítés, és o d a s z á n á s .

Külön beszéltünk arról, hogy az eucharistía az egész világ üd
vösségére van rendelve. Feltárja, hogy milyen jelenleg a világ, és 
milyenné kell válnia. Végül az első rész utolsó fejezeteként az
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Ellövendő dicsőségére tekintettünk. Az eucharistiában nemcsak Urunk 
halálát hirdetjük, amíg eljövend, hanem szólunk a megígért Eljöven
dő dicsőségéről is, az új égről és új földről, amely felé mozdul 
minden. Az eucharistiát a nagy mennyei lakoma örvendetes előízének 
tartjuk, ott teljessé válik a megváltatásunk és a teremtettség nem 
-szabadul minden kötelékéből. Együtt váltottuk a jelenések könyvével: 
"9oldogok mindazok, akik a Bárány mennyegzőjére hivatalosak". Együtt 
váltottuk, hogy aki eszik ebből a kenyérből örök élete van.

A második részben közös feladatnak láttuk, hogy számot adjunk 
arról, mennyire sikerült már eddig is tisztázni, ill. legyőzni azokat 
a nehézségeket, amelyek egykor széttörték a hit és eucharistia közös
ségét, de azt is őszintén beváltottuk, hogy még több tényező jelent 
akadályt a teljes közösség útjában. Írásunkban négy lezáratlan kér
dést említettünk:

a) A valóságos jelenlét kérdésében megállapítottuk, hogy a kétféle
álláspont már nem tekinthető többé elválasztó ellentétnek. Római 
katolikusok és evangélikusok együtt vallottuk, hogy a konszekrált 
elemek (species) többé nem pusztán kenyér és bor, hanem a teremtő 
szó ereje által bennük Krisztus testének és vérének ajándékát nyer
jük el. A jelenlét időtartamát illetően is közeledtek a nézetek,
noha a gyakorlatban az evangélikusoknál az istentisztelet aktusán 
kívül nem beszélnek Krisztus maradandó jelenlétéről vagy a szentség 
imádatáról.

b) Sok vita folyt az eucharisztikus áldozatról. Együtt vallottuk, 
hogy a megfeszített Krisztus, aki bűneinkért meghalt és megigazulá- 
sunkért feltámadt, az egyszer s mindenkorra bemutatott Áldozat a 
világ bűneiért. Továbbra is másként értelmezzük a keresztáldozat 
eucharisztikus megjelenítését. A reformáció hagyománya alapján mi 
nem tudunk beszélni önálló Szentmiseáldozatról, a római egyház 
felfogása szerint viszont a keresztáldozat Eucharistikus megjelení
tése maga is áldozat.

c ) Az eucharisztikus közösségről mindkét fél vallotta, hogy 
az úrvacsora lényegében közösségi lakoma. A mi evangélikus felfogá
sunk szerint ebből közvetkezik, hogy az úrvacsora ünneplésében lénye
ges a közösség jelenléte, a magánmise tehát nem fogadható el. Ehhez 
hasonló a II. Vatikáni Zsinat tanítása, amikor arról beszél "a mise 
minden esetben nyilvános és közösségi jellegű".

d) Az eucharistikus istentisztelet lelkészi szolgálatáról folyt 
a vita. Itt a döntő különbség, hogy a lutheri felfogás a papszentelést 
nem tekinti teljes szentségnek. Noha az úrvacsorái liturgus csak 
felszentelt pap lehet, és ezt a hivatalt kézrátétellel és imádság
gal örökíti át a gyülekezet szolgáló lelkészének.

Külön érdekes része a dokumentumunknak, hogy nemcsak a különbö
ző liturgikus formákat említi meg, hanem oly mértékben érzi a test
vériséget, hogy égik fél a másiknak ajánlásokat említ. Itt most 
az evangélikus testvéri ajánlatokat említem, a gyakorlati részben 
majd arról szóink, hogy katolikus testvéreink mit ajánlottak nekünk 
úrvacsorái gyakorlatunkat illetően. Tehát az evangélikusok szerint 
a rómaiaknak törekedniük kell arra, hogy 1) kerüljék a nép részvétele 
nélküli misét, 2) minden eucharisztikus istentiszteletben kapjon 
lehetőség szerint nagyobb szerepet az igehirdetés, 3) két szín alatt 
történjék az úrvacsoraosztás/áldoztatás.
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Meg voltunk győződve affelől, hogy a teológiai tanítás egyének 
eszméje marad (a theory of individuals) mindaddig, amíg nem erősí
tette meg és nem fogadta el Isten egész népe. Még a zsinati dekla
rációk is akkor jutnak teljes érvényre, amikor megvalósulnak az 
életben és a hívek gyakorlatában. Ezért lényegesnek tartottuk, hogy 
közös bizonyságételünk az úrvacsoráról/ eucharistiáról felelősséget 
és közös felelősséget (co-respcnsibility) ébresszen keresztyén test- 
véreinkben. Így mi azzal a kéréssel fordultunk hozzájuk, hogy vizs
gálják meg, amit nyújtottunk, gondolják végig reflexióikat és hagy
ják jóvá mindazt, amire szükségük van és amit az ő érdekükben kíván
tunk előterjeszteni. Így írta alá a dokumentumot a Közös Bizottság 
hat római katolikus és hat evangélikus tagja és a Közös Bizottság 
akkori két tikára, egy római katolikus és egy evangélikus.

3. Úrvacsorái gyakorlatunkról a Magyar Evangélikus Egyházban 
és a világ lutheránus egyházaiban

Ha orthodoxok el tudják mondani, hogy nekik vannak a legjobb, 
legszebb dogmáik és a legrosszabb keresztyéneik, úgy talán mi is 
elmondhatjuk —  legalább is tompítva e megállapítást, hogy nekünk 
kitűnő tanításunk van az Eucharistiáról és ennél sokkal rosszabb 
gyakorlatunk. Az ami pl. nálunk Bp-en, a Deák téri gyülekezetben 
gyakorlat, hogy ti. minden vasárnap és ünnepnap kétszer van úrvacsora- 
osztás és egy hétköznapi úrvacsorái alkalom, az kivételes, és sajnos 
nem mondható el általános budapesti vagy magyarországi gyakorlatnak, 
a legtöbb helyen havi egy alkalommal ünnepük az úrvacsorát. Ebben 
a vonatkozásoan részben az ún. felvilágosodás időszakában, de részben 
református hatásként is igen negatív impulzusokat kaptunk. Tudunk 
olyan református gyülekezetről, ahol nemrégiben még évi két alkalom
mal éltek az úri-szent-vacsorával: új kenyér és új bor napján...

A köztudatban az istentisztelet nem két fókuszú: igei és úrva
csorái liturgia, hanem igei istentisztelet és az úrvacsora egy 
külön alkalom, ami nem szerves része az istentiszteletnek. Ez nincs 
mindenütt így az evangélikus világban, különösen nincs így az ún. 
evangélikus északon; a svéd ún. högmässa egyértelműen két fókuszú 
istentisztelet, az amerikai lutheranizmusban szintén természetes 
az úrvacsora gyakorisága és nem érezhető az a megszeqénvedés, ami 
nálunk. Jellemző pl. annak az egykori magyar egyháztörténésznek 
az istentisztelet-meghatározása, aki pedig kitűnő Luther-kutató volt, 
dr. Sólyom Jenőre gondolok, s aki engem is tanított hazai egyhz- 
történetre, így fogalmazott: Isten szól hozzánk igéjében és mi vála
szolunk imádságban, az Istent dicsőítő éneklésben. Megemlíti ugyan, 
hogy az ösegyházban három eleme volt az istentiszteletnek: evangélium
hirdetés, a kenyér megtörése és az imádság (ének), de a mai megha
tározásból már kimaradt az úrvacsora. Harcol a Tridentinum kijelenté
se ellen, hogy ti. a szentmise engesztelő áldozat. Csak a skandináv 
egyházakkal kapcsolatban említi meg, hogy ott sok mindent megőriz
tek a középkori egyház szokásaiból, struktúrájából, istentisztiszte- 
leti életéből, de ezt nem említi normatív vonásként. Istentiszteleti 
életünk megszegényedését több okra vezeti vissza: nem volt egységes 
evangélikus szervezet hazánkban évszázadokig, közrehatott a reformá
tus gyakorlat, az üldöztetés miatt csak a legszükségesebbre korlá-
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tozhattuk ti. életünket és a racioanlizmus kiirtott mindent, amit 
ésszerűtlennek ítélt, de expressis verbis nem említi mi kárt tett 
az úrvacsorái gyakorlatban a mindenben ésszerűséget követelő ráci
ónál izmus... Meg kell említeni, hogy a Magyar Evangélikus Egyházban 
egységes istentiszteleti forma csak 1936. Adventjától van, az ún. 
Raffay-féle liturgia. Ágendánkat és liturgiai életünket új Agendánk 
1963-ban szabályozta és az 1985-ben megjelent Agenda továbbfejlesz
tette. Erinek több irányban is nagy jelentősége van úrvacsorai vonat
kozásban. Ősi imádságok, gazdagabb struktúra jellemzi mai úrvacsorái 
gyakorlatunkat. Hogy mit jelent ez, azt egy részlettel szeretném 
bemutatni, amelyet a jelenlegi Ágendánkból olvasok.

AZ ÚRVACSORA

"Az úrvacsora rendszerint a gyónáshoz és feloldozáshoz csatlakozik. 
Az úrvacsosra elvileg nyitott minden hívő számára. Miután a gyónásban 
mindenkit figyelmeztettünk önvizsgálatra, segítettünk a felkészülés
ben, mindenki maga felel lelkiismeretében Isten előtt, hogy méltón 
veszi-e az Úr szent vacsoráját. Tehetjük ezt azért, mert hisszük, 
hogy az úrvacsorában maga az élő Úr cselekszik, ébreszt bűnbánatot 
és hitet és építi egyháza közösségét.

Az úrvacsora alaphangját és rendjét meghatározza az, hogy Jézus 
Krisztus rendelése, az apostoli hagyomány, az evangélikus hitvallá
sok és hitünk szerint meg kell különböztetni minden más vallásos 
és világi étkezéstől: nem kenyércsoda és nem kánai mennyegző, már 
nem a régi páskavacsora és még nem az eljövendő világ örömlakomája, 
hanem az Úr szent vacsorája, amelyet a földön élő és bűnökkel küzdő 
egyháza számára rendelt, amelyben a feltámadt és az élő Úr önmagát 
feláldozza, megosztja és elosztja, és így egyesíti és vonja közös
ségbe híveit. Emlékeztet arra, hogy az önfeláldozó szeretet ás a 
bűnbocsánat az alapja és tartalma az ú.i szövetségnek, vagyis az 
új közösségnek Isten és ember, valamint ember és ember között. Ezért 
nem tehetjük az úrvacsorát világi jellegű örömlakomává vagy egyszerű 
agapévá, hanem megőrizzük annak sajátos szentségi jellegét, amely 
Jézus Krisztus reális jelenlétéből adódik. Az úrvacsorai hálaadásban 
mindig együtt van Jézus halálának hirdetése, a megrendülés bűne
ink miatt, a bűnbocsánat öröme és az új közösség átélése Istennel 
és egymás között. Ezt fejezi ki úrvacsorai rendünk, amely a keresz
tyén egyházak ősi közös hagyománya szerint a nagy hálaadó imádságtól 
az Úrtól tanult imádságon és a szerzési igéken át egészen az Úr 
halálának hirdetéséig és Isten Bárányához intézett könyörgésig egyet
len egységet alkot, és az úrvacsorai rend állandó része. A korábbi 
intézkedésektől eltérően az istentisztelet rövid rendjéből sem hagyható 
ki,

A keresztyén békecsókot, amely régi liturgikus szokás szerint 
a békeüdvözlet után következett, újabban többfelé felújítják, és 
kézadással helyettesítik. Ez a szokás üres jelképpé válik, ha helyette
síti az előzetes megbékélést azokkal, akikkel együtt élünk és dolgo
zunk, ahogyan ezt egyházunk népe ősi szokás szerint kézadással, 
magától értődő rendként eddig is gyakorolta. Ennek a rendnek a fenn
tartása vagy felújítása fontosabb, mint a liturgikus kézadás bevezetése.
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Az úrvacsorai istentiszeletet csak felavatott lelkész végezheti, 
l z fele] meg a második század eleje óta dokumentálható, de bizonyára 
még régebbi hagyománynak, amelyet az evangélikus reformáció is elfo
gadott és fenntartott, és majdnem az egész keresztyénség ma is érvényes
nek tekint. Az osztásban külön engedéllyel presbiterek, egyháztagok 
segédkezhetnek, ha erre szükség van.

A lelkész úrvacsorázó egyháztagok nélkül, egymagában nem veheti 
az úrvacsorát. Hitvallásainkban a sumptio tilalma erre az esetre 
vonatkozik. Mivel gyülekezeteink nagy többségében egy lelkészi állás 
van, és többlelkészes gyülekezeteinkben sem biztosítható mindig 
két lelkész jelenléte, a lelkész is veheti az úrvacsorát a gyüleke
zettel együtt. Mielőtt azonban ezt a szokást elkezdi, beszélje meg 
a gyülekezet vezetőivel, egyháztanácsával, úrvacsorázó tagjaival. 
Mutasson rá arra, hogy nem a gyülekezet helyett és nélkül "áldozik", 
hanem Krisztus egyházának kegyelemre szoruló tagjaként illeszkedik 
bele a gyülekezet úrvacsorai közösségébe.

AZ ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE

Az úrvacsorai istentisztelet befejezése, a postcommunio rendszerint 
rövid hálaadás és áldás. Új szöveg a dicsőségmondás helyett —  a 
régi hagyományoknak megfelelően —  az elbocsátás, amely személyhez 
szólóan emlékeztet az úrvacsorái közösség ajándékára és missziói- 
diakóniai elkötelezésére.

Eddig az idézet.
Híveink úrvacsoravételéról néhány jellemző mondatot említek 

még, túlságosan is komolyan veszik, hogy nálunk "nem kötelező" sem 
az istentisztelet-látogatás általában, sem az úrvacsoravétel: Van 
hívünk, aki minden vasárnap úrvacsorát is vesz, van aki havonta 
egyszer, van aki csak a sátoros ünnepeken, s van, aki évente egyszer 
(!) nagypénteken. A nagycsürörtök esti úrvacsoraosztás gyakorlata 
a mi nemzedékünk eredménye, de azt is meg kell mondani, hogy van 
olyan hívünk, aki utoljára konfirmációja alkalmával vett úrvacsorát...

Még a lelkészek úrvacsoravételéről annyit, hogy ott ahol több 
lelkész szolgál, mint nálunk is, ott rendszeresen osztunk-veszünk 
úrvacsorát gyülekezettel együtt, vagy LMK-ban, ott ahol a lelkész 
egyedül van megengedett a sumtionak nevezett úrvacsoraosztás, amikor 
a lelkész magának is osztja az elemeket.

Ebben a vonatkozásban is hálás vagyok azért, amit Közös Bizott
ságunk ajánlatként elfogadott s most itt a római katolikus ajánlatot 
olvasom, ti. amit nekünk ajánlottak: 1) törekednünk kell arra, hogy 
gyakrabban legyen eucharistikus istentisztelet (legalább vasárnapon
ként vagy hetente egyszer), 2) nagyobb arányban vegyen részt rajta 
az egész közösség (gyermekek is, nálunk családi istentiszteleti 
gyakorlat is van), 3) és végül szorosabb legyen a kapcsolat az ige 
és az Eucharistia liturgiája között.

Megemlítem még, hogy a Magyar Evangélikus Egyházban úrvacsorái 
istentiszteletet csak felszentelt lelkész végezhet, az úrvacsorái 
istentisztelet egyes részeiben közreműködhet nem lelkész (bűnvalló 
imádság, epiklézis imádság, hálaadó imádság, esetleg gyónótükör
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A. Arccal a jövő felé

Két évvel dokumentumunk megjelenése után fogalmaztuk "ugyanaz 
a Krisztusunk" című állásfoglalásunkat az Ágostai Hitvallás ügyében. 
Akkor megállapítottuk: "Az a közös hit, amire az Ágostai Hitvallás
ban bukkantunk, segít ahhoz, hogy a mi időnkben újra megfogalmazzuk 
és megvalljuk, ezzel tartozunk a világnak, az emberiségnek." Mai 
világunkban új kérdésekkel, kihívásokkal és lehetőségekkel nézünk 
szembe, ezért nem elégedhetünk meg az 1530-as hitvallás szövegének 
ismételgetésével vagy idézgetésével. Újólag felfedezett közös hitünk 
új fogalmazás után kiált. Hitünk megváltására itt és most van szük
ség, ebben katolikusok és evangélikusok már nem megosztva, egymással 
szemben, hanem együtt tudnak bizonyságot tenni az egész világ számá
ra adott üdvösségről, amely van a jézus Krisztusban, együtt kell 
hirdetnünk az üzenetet az újra felkínált kegyelem isteni ajándéká
ról. Ez a missziónk kifelé. Ehhez a közös küldetésteljesítéshez 
mérhetetlenül szükségünk lenne az intercommunióra. Le kellene győzni 
minden szinten a contraverz álláspontokat és az egymást kizáró úrva
csorái gyakorlatot. Reális lehetőségeket kellene feltárnunk e közös 
óhaj felé. Több információcserére lenne szükségünk, hogy egymást 
jobban megismerjük, a régi ellenséges hang helyett testvéri szóval 
fordulnánk egymás felé és egymástól még testvéri intést is kölcsönö
sen elfogadnánk. A kölcsönös nyitottság kívánatos lenne. A felkí
nált vendéglátás komolyanvétele és elfogadása megvalósítandó. Nagy 
reménységem, hogy hamarosan elvi beszélgetés indul a magyarországi 
egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Római Katolikus egyház vezetői 
között, s talán a multilaterálisnak nevezhető beszélgetés után vagy 
keretében egy bilaterális alapon létrejövő római katolikus —  evan
gélikus párbeszéd is lehetséges lesz Magyarországon is. Elvi beszél
getés, in sacris beszélgetés, hivatalos beszélgetés, colloquim offi-
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olvasása a tízparancsolat alapján), de a konszekráció és a disztri- 
bució szolgálatát mindig lelkész végzi.

A két szín alatti úrvacsoraosztás a természetes, újabban egész
ségi okokra hivatkozva a különkelyhes úrvacsoraosztás, sőt a kehely 
be mártott ostya használatának kérdése is szóba került.

Az úrvacsorai liturgiák bemutatása
Hét különböző liturgikus rendet közöltünk, hogy részben lássuk 

az állandó és mindenütt megtalálható közös elemeket, részben bemutas
suk a speciális vonásokat is. Elsőnek a római katolikus egyház úr
vacsorái liturgiáját közöljük. Ezután hat különböző nemzeti evangé
likus egyház úrvacsorai szertartását, név szerint: az 1999-ös NSZK- 
beli evangélikus-lutheránus egyházak ágendájából, azután az 1970- 
as amerikai lutheránus szertartáskönyvből, majd a jelenleg érvényben 
lévő franciaországi evangélikus lutheri egyház úrvacsorai rendjéből, 
a szlovák evangélikus egyház úrvacsorai rendjéből, a holland evangé
likus egyház úrvacsora-rendjéből és végül a svéd evangélikus állam
egyház úrvacsorai rendjéből való szertartást mutattuk be. Külön 
érdekessége e szünopszisnak az imádságok szinte búvópatakként való 
megjelenése. Az ősi egyház liturgikus szövegei éppenúgy helyet kap
nak, mint egészen modern hangvételű imádságok.



ciale, ahogyan a mi Közös Bizottságunk beszélgetése is az volt, 
s ahogyan mindannyiunk által kívánatosnak látszott .ott folytatni 
helyi szinten is. Nem akarunk elszakadni a múlttól, nem akarjuk 
megtagadni felekezeti identitásunkat, de szeretnénk továbblépni 
az úrvacsora/ Eucharistia kérdésének tisztázásban és gyakorlatában 
egyaránt. Lehet, hogy ezt a közös beszélgetést más kontextus fi
gyelembevételével kell majd folytatnunk, pl. a lelkészi szolgálat 
(Amit, ministry) kérdésre gondolok. Az kétségtelen tény, hogy amit 

.Urunk egynek szánt és segítségnek, ti. az úrvacsorát/ Eucharistiát, 
az ma még szétválaszt és akadályt jelent egységünkben. De úgy érzem, 
az érlelódés idejét éljük s nálunk sem maradhat nyomtalan mindaz, 
ami felekezeteink között a legmagasabb szinten jóval előbbre jutott 
a mi időnkben, mint akár egy emberöltővel ezelőtt is bármelyikünk 
elgondolni merészelte volna. Ebben a reménységben fejezem be előa
dásomat.

Dr. Hafenscher Károly
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Gyermekénekek

F e l ött a nap, Keressed hát Jé - zus sza - vát, A - k a r a  -tát!

2. Lement a nap, 
Fogadd el hát 
Minden bűnöd 
Bocsánatát!

3. Elmúlt a nap, 
Felejtsd el hát 
Minden baját.
Jó éjszakát!
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2. És a dolgos déli óra,
Az is úgy szép csak Tevéled, 
Hiszen nékem Te vagy Jézus, 
Te az út, és Te az élet!

3. Ha rámhull az este árnya, 
Tőled én csak egyet kérek: 
Maradj vélem, Te vagy minden, 
Te a fény, és Te az élet!

2. Jézus, én imádlak, Leborulva...
3. Szentlélek, imádlak, Leborulva...
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2. Magasztaljuk Jézusunknak nagy szeretetét, 
Értünk adta a keresztfán drága életét.
Magára vett minden bűnt, Így van örök életünk. 
Ördög, halál nem árt többé, minket Jézus véd.

3. Isten Lelke, Téged várunk, szállj le, Égi Tűz! 
Kiáradó szereteted minket összefűz.
Megtisztító Égi Láng, hatalommal szállj le ránk, 
Tölts be minket, és szívünkből minden bűnt elűzz!
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2. Engem is szeret, téged is szeret, 
Mennyországból érettünk a földre érkezett.

3. Higgy, és ad neked tiszta új szívet, 
Hogyha bűnös szívedet ma Őelé viszed.



2. Hinduit e szóra Ábrahám,
Ment és ment át a nagy pusztán 
Hosszú útját hittel járta,
Míg el nem ért Kánaánba; 
Iránytűje volt az Úr szava,
S hű útitársa az Úr maga.

5. Hívők példaképeÁ b ra há m.
In is bár utad járhatnám 
Hív az Úr, már régen érzem. 
Most itt állok útra készen; 
Kezed, Uram, hitben megfogom 
is reád bízom a holnapom

2. Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.”

3. Isten-dicséretre 
Mégiscsak kiállók,
De boldogok a pásztorok, 
S a három királyok.

4. Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék.

5. Új csizmáin a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.
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2. Jöjj, pünkösdi láng,
Nyisd meg szívünk, szánk, 
Hogy a bűntől megtisztulva 
Szálljon fel imánk!

3. Adj bátor hitet,
Zengő éneket,
Mely sok bűnöst megtérésre, 
Üdvre elvezet.

4. Szenteld meg szívünk,
Hogy eggyé legyünk,
Hogy Jézusról vallást tenni 
Mindig kész legyünk!

5. Ha eljő az est,
Ránk fátylat ereszt,
Boldog szívvel zengje ajkunk: 
Győzött a kereszt.

2. Minden áldott reggelen, reggelen 
Imádkozol énvelem, énvelem.
Te vigyázod léptemet, léptemet, 
Gondomat te viseled, viseled.

3. És ha jó az alkonyat, alkonyat, 
Hallom szelíd hangodat, hangodat: 
"Imádkozzál, gyermekem, gyermekem, 
Őríződ az Úr legyen, Úr legyen!"

4. Óvjon Isten, jó anyám, jó anyám, 
Érted száll fel hő imám, hő imám! 
Átadom a csokromat, csokromat, 
Hálás ajkam csókot ad, csókot ad.
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Húsvét utáni 5. vasárnap 
lKir 8,28-30

Salamon király idejében vált valóra a Dávidtól származó gondolat: 
kőből való hajlékot kellene építeni az Úrnak (2Sám 7). Salamon Jeru
zsálemben a Mórija hegyén (ahol Ábrahámnak fel kellett volna áldoznia 
Izsákot) föníciai munkások segítségével az őslakó kananeusok építési 
stílusában 7 év alatt építtette fel a Templomot a királyi palotával 
együtt. (Salamon i.e. 970-931-ig uralkodott)

Textusunk a nagy templomszentelési ünnep felemelő imádságából 
való. Ez az ünnep kiemelkedő esemény volt Izrael népének, ahogyan 
na is megmozgat minden gyülekezetei ilyen alkalom. Öröm, hálaadás, 
könyörgés mind együtt voltak és vannak az ünnepi szavakban. Az imád
ság legmagasabb hőfoka érzékelhető ilyen istentiszteleten.

Rogate vasárnapján azonban nemcsak nagy ünnep kapcsán gondolunk 
az imádságra, hanem úgy is, mint "a keresztyén ember lélegzetvételé
re" (Luther), nélkülözhetetlen lelkigyakorlatunkra. Hiszen életünk
ben vannak ünnepnapok, kiemelkedő események, de nagyobb részét időnk
nek a hétköznapok teszik ki, mindegyik a maga munkájával, gondjával, 
fáradtságával. Az imádságnak megvan az a drága értéke is, hogy ünnep 
és hétköznap egyaránt adhat erőt, örömöt, csendességet, megnyugvást 
—  ha komolyan vesszük! 

1. A templom és az imádság
Kiemelkedő hely minden templom. Nemcsak azért, mert sok magas

latra épül, s lehet ezért torony iránt tájékozódni, hanem a benne 
folyó élet miatt, mely más, mint a hétköznapok menete. Minden temp
lom különbözik egymástól. Stílusa, kora, méretei, díszítése, felsze
relése más és más, egyben azonban mind azonos: a templom az isten- 
tisztelet helye. Ige, imádság, szentségek, éneklés, s a hívogató 
harangszó mind azért hangzik, hogy általuk maga az élő Isten adjon 
örömöt, erősítést, bűnbocsánatot. Ezek birtokában lehet, s van erőnk 
elhordozni életünk nehézségeit, gondokat, bánatokat. Az imádság 
szerves része minden együttlétünknek. Kifejezi hálaadásunkat, dicsé
retünket, bünbánatunkat. Mindig Istent keressük és szólítjuk meg 
imádságainkkal, s ennek legerőteljesebb formája a templomi alkalom. 
Akár a lelkész mondja hangosan közös kéréseinket, akár csendben, 
magunkban imádkozunk, a templom alkalmat ad ezekre. Aki szereti 
templomát, rendszeresen látogatja az istentiszteleteket, bizonyos, 
hogy fontos helye van —  vagy lesz előbb-utóbb! —  életében az imád
ságnak is. Én hiszem, hogy templom nélkül is lehet imádkozni, sőt 
komoly hívő élete nincs a "belső szobában” töltött csendes percek, 
órák nélkül. De az imádság is, mint egész keresztyén életünk, közös
ségben bontakozik ki igazán. A magánügyként kezelt hit hamar beszű
kül, nem terem gyümölcsöt, így se látszata, se értelme nincs. Sala
mon imádsága előbb a templomot viszi Isten elé: "nézz nyitott szemmel
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erre a házra...", de rögtön utána egész népe nevében és népéért 
könyörög az Úrhoz.

2. Az ember és az imádság
A teremtett világ létével, változatos szépségével dicséri Alko

tóját, de imádkozni csak az ember tud, ahogyan hinni is! Ahány ember, 
annyiféle imádság van a világon. Jó azonban átgondolnunk a következő 
mondat igazságát: amilyen az imádságod, olyan a kapcsolatod Istennel! 
E z lehet semmitmondó, felületes, hagyománytisztoló, de lehet szívből 
jövő, őszinte, hitből fakadó. Még egy gondolat ehhez: az ember min
dent tanulás útján sajátít el az életben, az imádság sem megy Hágá
tól, ezt is tanulni kell... és érdemes!

A legmegragadóbb imádság-példánkban, hogy halamon kitartóan 
kéri az Urat. Hallgad meg az imádságot —  hangzik ötször igeszakaszunk
ban a kérés. "Kérjetek és adatik... zörgessetek és megnyittatik 
néktek" (Lk 11,9). Így tanít minket Jézus is.

Rogate vasárnapján hasznos lehet ismét átgondolnunk és erre 
bíztatni a ránkbízottakat is: minden rendben van imádságos életem
ben? Hiszem-e még, vagy már, hogy Isten meghallgatja a könyörgéseket? 
Hiszem-e, hogy imádságomért —  ha az őszinte ér, igaz! —  képes az 
Úr megbocsátást és új életet ajándékozni nekem? Rendszeres és kitar
tó az imádságom, vagy hamar elcsüggedek?

Az imádság egy egyedülálló lehetőség, mert az imádság által 
képesek vagyunk embereket, dolgokat, szükségeseket és kapcsola
tokat átalakítani; az imádság ereje végtelen!

Az egész fejezetet prófétai liturgiának tarthatjuk. A háttérben 
a fogság utáni gyülekezet istentisztelete áll. A próféta feddése, 
a nép bűnbánata és az Úr megjelenésének ígérete tükröződik ezekben 
a versekben.

1-2 versek hátterében az a nemzeti panaszének áll, mellyel a 
fogság után vádolta Izrael az Urat: megrövidült a karja, nincs már 
hatalma (Ézs 50,2) és "nehéz a füle", nem hallja népe könyörgését.
A vádat visszafordítja a próféta: a nép bűne az oka annak, hogy 
nem jött még el az üdvösség ideje. Az üdvösség késésének alapja 
nem isten tehetetlenségében vagy rosszindulatában van, hanem a nép 
általános és radikális romlottságában. A bűn a válaszfal Isten és 
a nép között.

Némethné Tóth Ildikó

Mennybemenetel ünnepe 
59,1.2.12-13.20

A textusról
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12-13. versek szerint a gyülekezet megértette és elfogadta a 
prófétai feddőbeszédet. A fogság utáni kor sok csalódása és nyomorú
sága a nép bűne miatt van. Ezért várnak hiába az üdvösség idejének 
az eljövetelére (Jer 14,19). A bűnbánatra indító igehirdetést követi 
a gyónás, melyben a próféta egy népével, közösséget vállal a bűneiket 
bánó megtérőkkel. Szerinte a kétségbeejtő helyzet, az áldatlan tanács
talanság és fejetlenség a háttérbe szorított törvény és jogrend 
megromlása miatt van. Ebben jelentkezik a nép bűne és itt van a 
helye a bűnbánatnak.

20. vers: Isten nem nézi mindezt tétlenül. Mivel embereknél
nincs segítség, az Úr maga lép közbe. Látja —  és megjelenik. Meg
jelenése az igazaknak megváltást hoz, mert Megváltó, aki külső és 
belső igazságot teremt. A theofánia válasz a nép panaszára és bűn- 
bánatára, műfaj szempontjából a nemzeti panaszének egyik része.

A LXX-ban a 20 vers így található: És eljön Sionból a megváltó 
és elveszi a bűnt Jákóbbból. Így idézi ezt Rm 11,26 Jézus Krisztus
ra utalva.

Az ünnepről

Áldozócsütörtök elnevezés a római katolicizmusból való, amikor 
"első áldozás" volt, melynek nagy hatása —  Jánossy Lajos professzor 
szerint —  nálunk is érezhető volt, "amelynek következtében —  sok 
gyülekezetben —  egyházunkban a konfirmáció és vele kapcsolatos 
első úrvacsora-vétel napja lett ez az ünnep" (Az egyházi év útmutatása). 
Jézus Krisztus, aki önmagát megalázva testbe jött és a váltságmű 
elvégzésére engedelmes volt mindhalálig, bűnön, halálon, poklon 
diadalt aratva és húsvétkor győzedelmesen feltámadva, most visszatér 
isteni dicsőségének teljességébe. Így kormányozza és oltalmazza 
egyházát, és esedezik érettünk. Az utolsó napon eljön és megváltott 
népét dicsőségének részesévé teszi. Ez mennybemenetel lényege.

Az igehirdetés nyomairól

Ha azt mondjuk, hogy diadalünnep ez a nap, amelyben a mennyei 
dicsőség az örökkévalóság fényével ragyogja be az egyház húsvéti 
örömét, akkor azonnal keressük a prófétai igében ezt a dicsőséget 
és ragyogást, legalább a "prófécia szintjén", de a fejezetből kiemelt 
versek alapján csupán távoli fényként jelenik meg a végén egy remény
sugár. Ha Krisztus mennybementeiének a tényét kapcsoljuk az ézsaiási 
mondanivalóhoz, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy tudomásul kell 
vennünk és megszívlelnünk az ige feddését, bűneinket feltáró kérlel- 
hetetlenségét; ennek nyomán a "bűnösök vagyunk" ténye lávaként tör
het elő szívünkből. De felfelé tekinthetünk bűneinket bánó mélysé
günkből arra az Úrra, aki megjelenik. Mégsem csitulnak kérdéseink 
mennybementei kapcsán, amikor magunkban "filozofálunk" arról, hogy 
mikor jelenik meg az Úr és mit jelent, az hogy elveszi a bűnt Jákob
ból (LXX fordítás). Most kell megtörténnie ennek, amíg élünk, vagy 
"ama napon" fogja "kioperálni" az emberiség "testéből" a mi bűnünket
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is? folytathatnánk a kérdéseket, melyeket mennybementei ténye vet 
fel bennünk.

Mit tár elénk mennybemenetel ténye?

1. Távol van az lsten?! Jézus Krisztus földről való eltávozásával 
magunkra hagyott az Isten?! Ez bénitólag hat az emberi közösségre, 
mely Isten jelenlétét köti a személy látásához. Tudjuk, hogy amikor 
Mózes elment a sinai hegyre a kőtáblákért, parancsolatokért és késett, 
a nép azt vélte Tsten is eltávozott és kézzel fogható "istent" készí
tet magának. A tanítványok Jézus feltámadása után bele vetett hitü
ket ahhoz kötötték (nemcsak Tamás), hogy Jézus mutassa meg magát, 
bizonyítsa be számukra, hogy aki halott volt, él. Mennybementeikor 
a tanítványok bénultsága abban gyökerezett, hogy eltávozott tőlük 
az eddig látható Jézus és ezt a "távolságot" nem tudják áthidalni.

a) Nem tapasztalhatom meg hatalmát, ha távol van. Nem tud segítőén 
beavatkozni életembe, sorsom alakulásába. Rövid a keze. Sőt sokan 
úgy vélik, hogy nem tud lépést tartani az egyre fejlődő tudománnyal, 
melynek "keze" egyre nő és az Ő keze "egyre rövidül". Persze, ha 
valaki a világűrben nem találta meg az Istent, az csak azt bizo
nyítja, hogy a keresőkben van a hiba, ott rövid a "kéz" (amputált, 
a hit-dimenzió hiánya miatt), mert vannak, akik ott is, az űrkabin
ban Krisztussal "találkoztak" az úrvacsorában. Minden tudomány a 
hívő szemében, az egyház hitében Krisztus mindenekre kiterjedő hatal
mát húzza alá, teszi nyilvánvalóvá, hozza napvilágra. Számunkra 
egykor átszögezett keze egyre hosszabbodik és átfogja a kozmoszt.

b) Nem hallgat meg az Isten, mert nagy a távolság. A vád ez:
süket"! Ebből jón a következtetés: hiába imádkozunk, úgysem hallgat
meg Isten, nem is hallhat, mert nem érdekli az, amit az ember mond. 
Milyen sokan mondják ma is a próféta kortársaival: nem használ az 
imádság. Kis unoka könnybelábadt szemmel és széttárt karral, édes
apja hosszabb időre való eltávozása után csak ennyit mond, többszö
rösen ismételve: "Apa el". Fájdalmas tud lenni a távolság ember
és ember között, akiket vérszerinti kötelékek fűznek össze. De te
gyük fel a kérdést: Isten és ember közötti távolság miért olyan 
nagy?

c) A bűn miatt nem tapasztalom Megsegítő karját, és ezért nem 
hallgat Meg.

Ez növeli a távolságot és szétszakít. Tehát Jézus mennybemene
tele, a látható világból való eltávozása nem hatalmának csökkenése, 
nem a szálak elszakításának a jele, mert Ő most már minden benne 
hízóhnz, minden hatalmát és szcretetét igénybe vevőhöz és nevét segít
ségül hívóhoz közel tud lenni. Egy elválasztó és távolságot növelő 
tény van csupán: bűnünk! Ez alkalmatlanná tesz Krisztus minden távol- 
ságot áthidaló szeretetének elfogadására.

2. Bűnvallásra van szükségünk!
Érdemess felfigyelni, Imgy a nép a bűnt nem próbálja "lokalizál 

ni", mondván: az csupán az életnek 'így területére korlátozódik.
Egyszerűen nem lehet lokalizálni. Olyan mint régi időkben Sopron 
belvárosának mindent felemésztő tűzvésze: nem i elletett megállítani,
templomunkkal együtt mindent felperzselt. Olyan a bűn, mint a rákos



daganat, melynek eltávolíttásával azt lehetne mondani: minden rend- 
ben. De előtte már a szervezetet "megfertőzte" átjárta halálossan. 
A bűnval ás ezt így fejezi ki: "tele vagyunk bűnnel". Bűneink ellenünk 
beszélnek és Isten ellen irányulnak. Jó tudnunk, hogy ezt a mentbe 
tetlen állapotunkat. Jézus itt a földön vállalta magára. Nem menny- 
bemenetele után. amikor megdicsőült testét nem tudta kikezdem a 
-"sebláz". a "halál tüze", tianem valóságon földi testében hordta 
bűneink büntetését, melyben gyötrődött és meghalt értünk bűnösökért.

Van miért bűnvallásra nyitni szánkat, mert "hűtlenül eltértünk 
Istenünktől". Gépeltérítések világában élünk, amikor egyre sűrűbbek 
lesznek az erőszakos kísérletek, mellyel pályamódosításra akarják 
kényszeríteni a repülőgépet, annak pilótáját. Milyen gyakran akarja 
az ember önzését, egyéni érdekét Istenre kényszríteni. 5 közben
megfeledkezünk arról, hogy emberek "százainak" életét kockáztatjuk. 
De Istent nem tudjuk kényszeríteni "pályamódosításra". Nekünk kell 
eldobni a "fegyvert", megadnunk magunkat életre-halálra, amíg nem 
késő, megbánni hűtlenségünket, önzésünket, hazug beszédünket: bűnünket.

3. Jön az Űr Krisztus, hogy elvegye a távolság döntő akadályát: 
bűnünket.

a) Ne várjunk vele, mire visszajön dicsőségében ítélni élőket 
és holtakat, mert fi itt akar bűnbocsánatával megújítani bennünket. 
Itt akarja elvenni azt, ami életünket "amorffá", felismerhetetlenné 
tette mások számára és kimunkálni igéjével a képére teremtett embert. 
Sokan megcsodálják Firenzében Michelangelo ifjú Dávidját, melyet 
egyetlen márványtömbből faragott, vésett. Sokan próbálkoztak a város 
előtt fekvő márványtömbbel, de nem boldogultak vele. Elrontottból 
és hasznavehetetlenből a művész remekművet alkotott.

Jézus Krisztus tud egyedül bűnbocsátó szeretetével bűnei miatt 
torzzá és hasznavehetetlenné vált emberi életet megújítani. A menny
bement Úr képes egyedül a bűnbánó bűnösökből akaratát cselekvő és 
másokat megörvendeztető "művet" formálni.

b) Szükséges, hogy a megújulás itt történjék földi életünkben, 
amíg tart a kegyelem ideje, mert az élőket és holtakat megítélni 
érkező Úr Krisztus azoknak lesz Megváltója, akik itt földi életükben 
bűneikből megtértek, akiket vére megtisztított, akiket a keresztség- 
ben, az úrvacsora közösségében, az ige "kalapácsával" szolgáló életre 
formált. Ha ez megtörténik rajtunk és velünk, naponkénti tapasztalattá 
lesz, hogy Krisztus mennybementele nem tőlünk való eltávolodása, 
hanem minden emberi dimenziót áthiadaló közelségét jelenti.

Szimon János

236



Húsvét utáni 6. vasárnap 
2Móz 33,12-17

A textushoz

Exaudi vasárnapján az imádságában Istenhez kiáltó Mózesre mutat 
igénk. Hiszen az ő könyörgése nem egy nyugodt, csendes fohász, ha
nem egy kemény harc Istennel a népért, a választottakért. Mózes 
kétségbeesve könyörög az Úrhoz, de ebben a könyörgésben megfogal
mazódik az Ígéretbe való kapaszkodása, Istenbe vetett bizalma is: 
tudja, hogy kérése meghallgatásra talál. Az imádság tehát nem pihe
nést, nem föllélegzést, nem is önmaga mentését jelenti Mózes számá
ra, hanem küzdelmet. A hit bizonyosságával imádkozik. Erről mondja 
Luther, hogy e nélkül a bizonyosság nélkül meddő az imádság, sőt 
ennél is rosszabb: istenkáromlás, Isten dicsőségének megrablása,
mert nem hisszük, hogy van hatalma Istennek megtenni azt, amit ké
rünk.

Ha valóban teljesen Istenre bízzuk magunkat és a népet, akkor 
kérni is bizalommal kérünk tőle. Még olyan helyzetben is reménység 
jellemzi majd imádságunkat, amikor emberileg nézve reménytelen a 
helyzetünk, méltó lenne a büntetés életünkben.

Az imádságot a 32-34. fejezetek összefüggésében érthetjük meg. 
Mózes közbenjáró feladatát gyakorolva a népért szól, akkor amikor 
választottait bűnük miatt Isten elveti magától. Mózes tudja, hogy 
Isten jelenlétének megtapasztalása nélkül nem teljesítheti felada
tát. "Lásd, Te mondtad nekem, hogy vigyem föl ezt a népet." A megta
pasztalható isteni segítségért fohászkodik.

Mózes imájában fölsorolja az Istentől kapott Ígéreteket, mintegy 
ellentétbe állítva azokat a jelen helyzettel. A Talmud szerint az 
a kijelentés: "ismertesd meg velem a te utaidat", arra irányul,
hogy Isten tudassa vele, hogy milyen elvek szeunt jár el az embe
rekkel, hogy így megismerhesse döntéseinek hátterét, Isten gondo
latát és így népét az isteni akarat szellemében vezethesse tovább.

Könyörög Mózes, ha mindaz, amit kér nem lehetséges, inkább hadd 
maradjanak a Sinai hegy körül. Ez a hely ugyanis megszenteltetett 
a kinyilatkoztatás által.

A népet csak az Úr jelenléte és az együtt vándorlás választhat
ja ki ezután is a többi nép közül. Hiszen Izrael kiválasztottságát 
az adta meg, hogy az Úr népe közt lakozott. Isten jelenlétének hi
ánya értelmetlenné teszi az utat, erőtelenné az embereket. Hiába 
az Ígéret, ha nem tapasztalható meg Isten jelenlétének áldó ereje.

Isten felelete kérdés formájában hangzik: "Megnyugtat téged, 
ha az orcám megy veletek?" Az "Ur orcája" kegyelme odafordulásának 
egyik kifejezése. Így szerepel 4Móz 6,25-26-ban is. Az Úr orcájának 
odafordulása Isten személyes gondviselését mutatja.

Az "Úr orcája" fejezi ki Isten jelenlétét, sokkal inkább, mint 
az Ígéret, mely az angyal vezetéséről szól (2Móz 33,2).
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Meditáció

Milyen közvetlen, milyen követelő hangon szól Mózes imádságá
ban Istenhez! Nézd, ez a nép mégiscsak a le néped, ha a tiéd, akkor 
pedig valami bizonyítékot adj, hogy mellette állsz! Mózes szinte 
előképe azoknak az Istenben hívő embereknek, akik életüknek, vagy 
a nép életének nehéz szakaszában kiáltássá váló imádságukban köve
telik Istentől a megoldást: Balassi Bálint írja egyik versében:

"Nem kicsiny munkával, Fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most szükségemet teljesítsd meg!"

József Attilát is idézhetjük, aki így kérlel:

"Ijessz meg engem Istenem,
Szükségem van a haragodra 
Bukj föl az árból hirtelen 
Ne rántson el a semmi sodra."

Jellemzőjük ezeknek az Istennel küzdő embereknek a feltétel 
nélküli bizalom. Tudják, hogy így nem mehet tovább, de tudják azt 
is, hogy Isten nélkül nem léphetnének előre, hisz a semmi sodra 
elrántaná őket. Vallják azonban, hogy Isten nem hagyja el az övéit: 
a kiválasztott népet, ahogyan Mózes könyörög a Krisztusban megvál
tott népért, ahogyan már mi kérhetjük az Urat.

Az Istenben bízó ember nem azt kéri: ha vagy egyáltalán, akkor 
tégy csodát, hogy így észrevegyem jelenlétedet és higgyek benned,
hanem azt mondja: én tudom, hogy szeretsz annyira, hogy nem hagysz
el, hanem megsegítesz. Ez a mély hit, mely a kísértések, bajok,
pusztulások álarcát áttörve meg tudja látni Isten irgalmas arcát, 
a szívből feltörő fájdalmas kiáltásban formálódik imává. Egy pilla
natra sem kétséges az, hogy Istenhez tartozik a nép, vagy az imád
kozó ember, még elveszettségében is. De mindig kell, hogy legyenek 
olyan emberek, akik megharcolják a hit harcát, akik bíznak Isten 
kegyelmében, szabaditásában. Bíznak mégis, a látszat ellenére is 
abban, hogy Isten a néppel lesz. Sokszor félnek Tőle, de ahogyan 
József Attila fogalmaz idézett versében, szükségünk van még Isten 
haragjára is azért, hogy ne a semmibe vigyen az utunk.

Néha úgy gondoljuk, hogy erősek vagyunk. És akkor éreznünk kell
mégis, hogy Krisztus népén belül ugyanúgy vannak terhek, hibák,
bűnök, mint a nem hozzá tartozó emberek között. Öngyilkosságok,
válások, haragok, bosszúk a bűn munkáját jelzik életünkben. De ak
kor amikor már teljesen el vagyunk keseredve hangzik az örömhír, 
amit újra és újra kimondhatunk: Urunk könyörülj rajtunk, nézd, ez 
a nép mégiscsak a te néped, kiket megváltottál Krisztus vére árán. 
Bármi történjék is velünk, mégiscsak az Ő népe vagyunk. Mégiscsak 
Hozzá tartozunk, mégiscsak Tőle nyerhetünk erőt. Milyen csodálatos 
kimondanunk: Minden hibánk, vétkünk.lázadásunk ellenére is a tieid 
vagyunk.

Mózes tudta, hogy Isten szereti népét annyira, hogy nem hagyja 
el, mellé fog állni. Nem azért kéri Isten jelenlétét tehát, hogy 
megbizonyosodjék létezéséről, hanem azért szól ilyen követelőző
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módon imádságában, mert tudja, hogy Isten szereti népét annyira, 
hogy nem fogja elhagyni őket sohasem.

Isten válaszként ezt ígéri "az én arcom megy veled". Emberi 
gondolkodásunk szerint ez nem konkrét segítség, nem fegyveres, nem 
anyagi támogatás, nem emberek segítsége. Sokan nem tartanák ezt 
igazi segítségnek, de Mózes a leghatalmasabb ajándékként veszi. 
Ez a gyötrődő, vívódó, Istennel perlekedő ember megnyugszik Isten 
szavában, hiszen Isten arca számára megfogható, személyes valóság. 
Vajon számunkra is ilyen valóság Isten ígérete? Sokszor sikereken, 
hatalmon, anyagi javakon, egészségen keresztül akarjuk megtapasztal
ni Isten létezését és jelenlétét életünkben. Ha mindazt megadja
Isten, amit kérünk Tőle, amit elvárunk Tőle, akkor hiszünk csak 
Benne. Sokszor kevés, hogy Isten arca velünk van. Türelmetlenül kö
veteljük a megfogható változásokat, csodákat. Nem tudunk hálát adni 
a szeretetért, a kegyelemért, hogy újra és újra folytathatjuk utun
kat, mert mégiscsak az Ő népe vagyunk.

Sokszor mást vár az ember és csalódik, mert Isten keresztezi
az emberi elképzeléseket, utakat. Megakadályozza, hogy zsákutcába
fussunk.

Mózes példája erősíthet, aki igazán rá volt szorulva arra, hogy 
valami konkrét dologban tapasztalja meg azt, hogy Isten vele van,
és amikor az Ígéret hangzott igent mondott arra.

Isten arcát mindeki felé fordította, amikor Jézust elküldte
erre a világra. Ahogyan Luther mondta: "Isten istensége tükröződött 
Jézus emberségében". Őrá kell igent mondanunk naponként.

Már nem Mózes, hanem Jézus könyörög értünk: "Azokért könyörgök, 
akiket nekem adtál, mert ők a tieid". Szinte egybecseng ezzel Mózes 
kérése: "Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped!"

Isten sokszor elrejtőzik elölünk. Sokszor úgy érezzük, hogy 
magunkra maradtunk számtalan problémánkkal, kérdéseinkkel. Nem lát
juk, hogy Isten akkor sem hagy el minket, amikor mi nem vesszük 
Öt észre. Kegyelmes arca velünk van: Jézus Krisztus, öt kell meg
látnunk, hiszen Őérte hallgatja meg Isten imádságunkat.

Balassi ezt írta már idézet versében:

"Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, 
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát."

Légy velünk a kétségekben, szárnytörött próbálkozásaink közben 
is Urunk! —  ezt kérjük mi is. És amikor Isten válaszol, mondjunk 
igent, hiszen elég nekünk is az Ő kegyelme, hogy célhoz érhessünk.

Nagy László
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Pünkösd ünnepe 
Jn 4,5-19.28-30

Alapigénk mondanivalója

Alapigénk kulcsszava az "élő víz". Az ótestamentumi zsidóságnál 
kettős jelentésű kép: egyrészt jelenti a forrásvizet, az állott,
ciszternákban gyűjtött vízzel szemben, másrészt az istenismeretet 
jelöli. János evangéliumában Jézus maga az élet vize. A Szentlélek 
ismerteti meg velünk Isten ajándékait és legnagyobb ajándékát: Jé
zust, —  ez textusunk pünkösdi vonatkozása. Ahogyan Pál apostol 
írja lKor 12,3-ban: "senki sem mondhatja: JÉZUS ÚR, csakis a Szent
lélek által". Jn 7,38-ban viszont Jézus ezt mondja: aki hisz én- 
bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Maga a keresz
tyén lesz a forrásvíz továbbadója. Elfogadni és továbbadni: ez a 
keresztyén életben mindig összetartozik.

Az alapigéhez részletes magyarázatot találunk Karner Károly: 
A testté lett Ige című János evangéliuma kommentárjában és :. Lel
kipásztor 1969. áprilisi számában Balikó Zoltántól, aki az 1980. 
áprilisi számában nem előkészítőt hoz, hanem az igehirdetők szá
mára meditációt.

Új Ágendánk textus-kijelölésbe bővült a régihez képest. Míg 
a régiben a 15-19. versek fakultative voltak kijelölve, addig most 
ez is része az alapigének és ez még bővült a 28-30. versekkel is. 
Az új textusnak a többlete: "Jézus feltárja az asszony életének
a sebét: öt férje volt eddig s akivel együtt él, az nem férje. Jézus 
tudja, hogy mi rejtőzik az emberben és a szivek titkait feltáró 
isteni látásával mutat rá az asszony életének sebezhető —  talán 
fájó és titkolt —  pontjára. ... A legmegrázóbb hatást avval érte 
el Jézus az asszonynál, hogy belelátott életébe, felfedte annak 
titkait, talán titkolt nyomorát és baját. Ez az isteni kinyilatkoz
tatást hozó Messiás műve, evvel állít döntés elé." (Karner, i.m.). 
így lesz a jézusi "kinyilatkoztatás az ember számára saját egyéni 
életének a felfedésévé" (Bultmann).

Alapigénk utolsó három verse pedig arra mutat rá, hogy aki szemé
lyesen találkozott Jézussal, az nem tud Róla hallgatni, hanem belső 
kényszerből indul másokhoz, hogy ők szintén találkozzanak Vele.

Uram, adj nekem élő vizet! 1

1. Modern világunknak egyre inkább legdrágább természeti kin
csévé lesz a víz. Ahogyan az volt már Jézus korában is Samáriában. 
A víz, amelyet csak akkor kezdünk értékelni, amikor híjjával vagyunk. 
A tiszta víz, amely egyre ritkább és egyre drágább kincsünk lesz. 
Ahol hiányzik a víz, ott hiányzik az élet lehetősége. Az éltető 
víz maga az élet. A szomjúság az egyik legnagyobb kín. Az ÉLET utáni 
szomjúság is egyre több emer lelkét, szívét, emberi egzisztenciá
ját gyötri. Élni akarunk! Ezt Jézus is tudja.
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Nr; tekintr.il puszta képnok, hasonlatnak ezt ;i történetet. .»•: 1 
Jézus most e n m  keresztül szólít nmij és szól hoz/órl. *,ik:ir viios.: 
nak határában Jézusnak ös a samáriai asszonynak a találkozása ve 
tétlennek tűnhetett. De csak emberi len szólva. Mert Jézusnak "vi:ls:!.!m". 
esetleges találkozásai velünk,a/ I) részéről mindig szándékosul- . 
Nem lehengerlőnk, hanem tapintatosak. Maga teremt leliutöséget . 1  

Vele való találkozásra. Ma is, itt is.
Az a Jézus szólít meg, aki tudja mit jelent éhesnek én •../omla

nak lenni. Hiszen tanítványait élelemért küldi a városba. A/ úton 
maga mögött hagyott kilométerek Öt is el f árasztották. oycitri a/ 
erősen sütő déli nap melege. Vágyik az éltet adó víz s/omjat oltó 
hősére. "Adj innom!" —  hangzik ajkáról a kérő parancs. ízzel jelzi, 
hogy Ö nem kicsiny]i le mindennapi földi gondjainkat, csak éppen 
nem tudja különválasztani az ember testi és lelki szükségleteit. 
Egy és oszthatatlan egésznek látja az embert, akinek kicserpesedik 
az ajka a szomjúságtól és szomjazik a lelke az ÉLEI teljessége után. 
Es ha talán senki sem érti meg békétlenségünket és nyugtalansá
gunkat, —  Ö megért minket.

2. Megértő szeretete nem igazol minket, de segít rajtunk

Jézus a beszélgetés folyamán a hétköznapi problémáról azonnal 
az asszony életének igazi nyomorúságára tereli a szót. Egy elveszett 
és eltékozolt élet számára felcsillantja a megoldást. S kérdésessé 
lesz az, ami eddig természetesnek tűnt. A mi életünkben is így tör
ténik, amikor Jézussal találkozunk. A Vele való találkozás az éle
temben az a "pillanat", amelyben a múltam és a jövendőm jelenvaló
vá lesz. A samáriai asszony szemeit nem Jézus csodái nyitották meg, 
hiszen azokat nem ismerte. Mégcsak nem is az élő víz izgatta igazán. 
De amikor Jézus a bűneiről beszélt, az szíven találta. Számunkra 
is akkor vállik Jézus "élő vízzé", megváltó Úrrá, amikor rádöbbe
nünk: Ő nem igazolja botlásainkat és bűneinket, hanem megszabadít 
tőlük.

3. Akkor támad vágy a szívünkben az élő víz után, ha tudjuk kicsoda
Jézus

Ameddig nem tudjuk igazán, hogy kicsoda Ö, addig hihetetlennek 
és lehetetlennek tűnik mindaz, amivel Ö meg szeretne ajándékozni 
minket. Az asszony két mondatában négy lehetetlenséget is szembe 
állít Jézus Ígéretével. Nincs merítő edényed —  a kút is mély —  
honnan vennéd az élő vizet? —  s végül a legnagyobb lehetetlenség: 
talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, akitől ezt a kutat kap
tuk? Másként megfogalmazva: nincs semmid —  semmit ' sem tudsz —
senki vagy —  hogyan tudnál akkor te segíteni? Mintha a mi szívünk 
és értelmünk kérdéseit hallanánk.

Valóban, hogyan is tudnánk mi kétségeinkre és a még meg nem 
tapasztalt valóságokra megnyugtató választ adni? Augustinus Vallo
mások című művében azt mondja az élő vízről: "aqua viva, quae de
fonté exit". Vagyis az élő víz az, amely a Forrásból ered. Jézus
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korában (és az Ótestamentumban is) a forrásvizet értették rajt, 
szemben a vízgyűjtőkkel, ciszternákban gyűjtött, állott, áporodott 
vízzel. Isten már Jeremiás által így korholja népét: "Kétszeres rosszat 
cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víz
tartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják 
a vizet" (Jer 2,13). Már az óegyház írásmagyarázói is ebben az ér
telemben Jézusra vonatkoztatták és hangúlyozták, hogy ezt a képet 
úgy kell magyarázni, hogy Krisztus és az Ő adománya felismerhető 
legyen benne. S ezt az adományt a "gratia spiritus Sancti"-nak ne
vezték. Jogosan, mert a Szentlélek az az életet teremtő, életet 
megújító erő, aki Krisztust és ajándékait ismerteti meg velünk. 
Pál szavaival: az Isten Lelkét kaptuk, hogy megismerjük mindazt,
amit Isten ajándékozott nekünk (lKor 2,12). És "senki sem mondhat
ja: JÉZUS ÚR, csakis a Szentlélek által" (lKor 12,3). Jézus nélkül 
minden vallásoság, minden kegyesség és egyháziasság csak áporodott 
ciszternavíz. Mert maga Jézus a Forrás, az élő víz, az élet vize, 
maga az ÉLET. S a Szentlélek az, aki feltámasztja szívünkben a szom
júságot az élő víz után.

Pünkösd ünnepén szükséges az önvizsgálat: A tiszta forrásból
merítünk-e, vagy pedig csak állott, élettelen, rossz szagú pocso
lyából? Pünkösd ünnepe éppen arra emlékeztet: lehet naponta —  nem
csak ezen az ünnepen —  a forrásból meríteni. Jézus így biztat: 
kérjetek Szentlelket! Minden szívből mondott kérésünket szívesen 
fogadja Isten, de ezt leginkább!

A. Aki megismeri Jézus személyének titkát, 
az másokat is tlhozzá vezet

Ez az asszony a Jézussal való találkozás után másként lát. Már 
nem a maga, hanem Isten szemével látja, hogy kicsoda ő tulajdonképpen, 
meglátja bűneit. De azt is észreveszi, hogy mások is ennek a Jézus
nak a szeretetére és segítségére szorulnak. Szinte íellármázza az
egész várost: "Jöjjetek, lássátok meg ezt az embert..." S a folytatá
sát is ismerjük, hogy sokan hittek Benne az asszony bizonyságtétele
nyomán. Akik azonban már nem csupán az asszony beszédének hittek, 
hanem mert maguk is megtapasztalták, hogy Jézus a világ üdvözítője.

Az egyház bizonyságtétele és missziói ereje nem számokkal mérhe
tő igazában, hanem megújult életekkel. Azokkal az emberekkel, akik
nek az életéből kiáradó megújulás mások számára is megújulást jelent
het. Az élő víz, amelyet Jézus ad, tovább áramlik. Akik kapnak belőle, 
többé már nem kiszipolyozzák és gyötrik mások életét, hanem segí
tenek és áldást jelentenek mások számára. Sokan vannak, akik szivé
ben ott él a vágyakozás az igazi élet után, de életszomjukat alko
hollal, kábítószerekkel, túlhajszolt élettel vagy határtalan ön
zésükkel akarják csillapítani és kielégíteni. Sokan vannak, akik 
nem tudják, hogy van élő víz és Forrás. Akiket meg kell ismertetni
az Élettel. Akik számára is kell könyörögni a Szentlélek kegyel
méért.

Johannes Brenz württembergi reformátor templomába betért egy
szer egy neves igehirdető. Feltűnt neki, hogy Brenz, bár elég ke
vesen voltak az istentiszteleten, milyen lelkesen prédikált. Ami
kor e feletti csodálkozásának hangot adott, Brenz egy közelben bőven
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felfakadó gyógyforráshoz vezette az illetőt és ezt mondta neki. 
"Ennek a forrásnak az a legszebb tulajdonsága, hogy mindig hason- 
lóan sok vizet ad, akár sokan, akár kevesen merítenek belőle. így 
van ez az Isten igéjének igazi prédikátorával is. Mindenkor az élet 
vizét kell nyújtania, akár kevesen, akár sokan jönnek, hogy merít
senek belőle". Hozzátehetjük: így van ez és így kell lennie Isten
minden igazi gyermekével is. Mindig az élő vízhez kell vezetnünk 
másokat, akár sokan merítenek belőle, akár kevesen. Jézusnak volt
ideje és türelme egy léleknek is utána menni és törődni vele, pedig
Ő az egész világ üdvözítője.

Jöjj, Szentlélek Isten: adj nekem is élő vizet. Ismertesd meg
velünk is Jézust és Isten gazdag ajándékait, hogy minél alkalmasabb 
edényei lehessünk az élő víznek. Hitünk és megújult keresztyén é- 
letünk segítsen enyhíteni az ÉLET után vágyakozók szomjúságát.

Sárkány Tibor

Pünkösdhétfő 
Mt 16,13-18

Közismerten sok vitát váltott ki az elmúlt századok során Mt 
16,13-20 értelmezése. —  Római testvéreink szerint Péter primátusá
nak megdönthetetlen bizonyítéka ez az igeszakasz. —  Nem mi pro
testánsok voltunk az elsők, akik tagadták ennek az érvelésnek a 
jogosultáságát. Az ortodox kereszténység kezdettől elfogadhatatlan
nak tartotta.

A bibliakritika megjelenésével kiéleződött a különböző értelme
zések közötti vita. Voltak, akik a szöveg hitelességét egyszerűen 
kétségbe vonták. (Betoldási elmélet) —  Mások arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a szakasz nem a történeti Jézus szavait adja vissza. 
Itt már Jézus helyett tulajdonképpen az "egyház beszél". Jézus nem 
akart egyházat. Az ecclesi szó használata, mint Mt 18-ban is, az 
egyház meglétét és gyakorlatát tükrözi. (Evolúciós elmélet)

Ma már a protestáns teológusok jelentős képviselői nem vonják 
kétségbe a szöveg hitelességét és a mondatok jézusi eredetét (0. 
Cullmann, J. Jeremiás, E. Stauffer), de elutasítják, hogy a szöveg 
Péter primátusát támasztaná alá. Még akkor is, ha nem kétséges, 
hogy itt Jézus Simonhoz intézte szavait. A protestáns teológusok 
ezt a tényt sokszor figyelmen kívül hagyták. Erre utalva jegyzi 
meg 0. Cullmann: "Mindazok a protestáns értelmezések, amelyek ta
gadni akarják a Péterre való vonatkozást, nem tudnak bennünket meg
nyugtatni". —  Péter megkülönböztetett, sajátos szerepe a korai 
egyház történetében vitathatatlan. Ennek figyelembevételével az 
exegéták mégis a reformáció hagyományos álláspontjához térnek visz- 
sza.

A kulcskérdés ugyanis ez: mit jelent a "szikla" kifejezés. Ezen 
Simon személyét vagy Simon hitét kell-e értenünk? Pro és kontra 
sorakoznak az érvek. —  A katolikus exegéták ezzel kapcsolatban 
pl. arra is hivatkoznak, hogy az arám "kéfás" s a görög "petros"
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melléknév tulajdonnévvé lett. Ez nem történhetett volna meg, ha 
nem Simont tartották volna apostol társai a "szikla-embernek". Pál 
—  Gal 2,7-8-at kivéve —  mindig Kéfásnak mondja Simont s az idézett 
helyen is a görög Petros nevet használja.

A vita eldöntetlen. A protestáns és ortodox írásmagyarázók válto
zatlanul kitartanak a mellett, hogy a "szikla" kifejezés —  a Krisz
tus isteni küldetésében való hitet jelöli. A kérdés természetesen 
sokkal bonyolultabb, mint ahogy ezt a fenti vázlat érzékelteti. Karner 
Károly pl. vitatja, hogy itt hitről lenne szó: "hisz ez a szó, 
de még csak a hit képzete is hiányzik az egész szakaszból". Jézus 
ahhoz a Péterhez szól, aki isteni kinyilatkoztatást nyert s ebben 
van Péter "előnye" társai fölött.

Nem gondolom, hogy nekünk erről kellene prédikálnunk pünkösd 
második napján. Háttéranyagként jő, ha mindezt ismerjük. De az ige
hirdetés célt tévesztene, ha belebonyolódnánk a textus körüli viták
ba.

Első pillanatra a szöveg nem kedvez a megszokott pünkösdi gondo
latoknak, mégis ízig-vérig pünkösdi igeszakasz ez. A summáját eb
ben fogalmazom meg: a hit Isten ajándéka, a Szentlélek legnagyobb 
csodája.

Meditáció

1. A hitnek mindig van előtörténete. A tanítványok hallják Jézus 
igehirdetéseit, tanítását s látják, tapasztalják az Öt igazoló jele
ket. Egy idő után azonban véleményt kell alkotniuk, mert eljön a 
pillanat, amikor Jézus kérdez. Személyes állásfoglalást vár: "Ti
kinek mondotok engem?"

Ma Jézus újra az érdeklődés középpontjába került. Régóta nem 
jelent meg ennyi könyv, kiadvány, ami Vele és mozgalmával, a keresz- 
tyénséggel foglalkozik. Ifjúsági klubokban hirdetik és vetítik a 
Jézus-filmeket.Nagyobb állami könyvesboltokban megvásárolható a 
Biblia. Szinte "divat" lett a vallás iránti érdeklődés. Nem a hiva
talos megnyilatkozásokat említem, azoknak sok egyéb oka és összete
vője is lehet. Sokkal inkább azokra az őszinte keresőkre és érdek
lődőkre gondolok, akikben valamiféle "kíváncsiság" vagy "vágy" éb
redt megismerni azt, akiről vagy amiről hiányos az ismeretük vagy 
egyáltalán nem tudnak semmit.

Egyre több felnőttet keresztelünk és konfirmálunk. A velük való 
beszélgetésekből derül ki, hogy ahányan vannak, annyi féle indí
tásból keresik fel a gyülekezetei.

"Nem értem miért nem kereszteltettek meg a szüleim? Mitől fél
tettek?"

"Érdekel, hogy miért volt évtizedeken át "tabu" a vallás." —  
"Nem lehet hit nélkül élni. Azt tapasztalom, hogy csak azoknak van 
'tartása' az életben, akik hisznek valamiben." —  'Nagyanyám kicsi 
koromban még imádkozni is tanított, de én nem tudom ki az a Jézus."
—  "Vallásos munkatársam van. Szeretném én is megismerni a vallást."
—  "Kultúránk szerves része a keresztyénség, nélküle szegényebb 
lennék."

Csak néhány idézet a közelmúlt vallomásaiból. A hetekig, hónapo
kig tartó beszélgetések során azután eljutunk oda —  sokszor anél-
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kül, hogy kérdezném —  , hogy megszületnek a válaszok. Mai véleke
dések, állásfoglalások a 2000 évvel ezelőtt élt Názáretiről és mai 
követőiről. A legtöbben megértik vagy méginkább megérzik, hogy eg
zisztenciális döntés előtt állnak. S ilyenkor derül ki, hogy...

2. A hit Isten ajándéka. A megszerzett ismeret meg nem hit. 
A legőszintébb szándék sem tesz keresztyénné. Az emberi gondolkodás, 
érzelmi motiváció vagy akarás —  a "test és vér" —  nem vezet el 
ahhoz a "belső látáshoz", hogy az Emberfiában felismerjem az Isten 
Fiát (Karner). Közismert Szabó Lőrinc verse: "Maradj velem, mert
beesteledett! / Bibliát hallgat a gyülekezet./ Alkony izzik a temp
lom ablakán./ Hitetlen vagyok, vergődő magány / ... / szívem szakad, 
oly egyedül vagyok,/ s kell a hit, a közösség, szeretet."

Azt kevesen tudják, hogy haláláig ebben az "istenvágyban" élt. 
Református kollégám, Szabó Lőrinc barátja —  akinek templomára utal 
az idézett vers is —  beszélt nekem arról, hogy több évtizedes ba
rátságuk parázs vitáiból és éjszakákon át tartó beszélgetéseikből 
nem született meg soha az Istenre találás öröme. Mert a hit nem 
szándék és elhatározás kérdése, hanem —  csoda. Isten Szentlelkének 
felfoghatatlan ajándéka. Újra és újra meghatódva ámulok el azon, 
amikor valakiben tudatosul, hogy hisz. Amikor úgy vall, mint a va
kon született a Szinedrion előtt: "noha vak voltam, most látok".
Harmincöt éves lelkészi szolgálatom tapasztalata csak elmélyíti ben
nem a páli mondat nagy igazságát: "Ő gyújtott világosságot szívünk
ben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségnek ismerete Krisztus 
arcán" (2Kor 4,6).

De abban a bizonyosságban hirdetem Isten igéjét és tanúskodom 
Róla, hogy Ő nem akar senkit elzárni a hittől. Ha igaz, hogy Isten 
Lelke által ébreszti bennünk a hitet —  márpedig igaz — , akkor
a Lelket kell kérnünk. Ebben a jézusi biztatás erősít meg, amit 
a Lukács-szöveg variánsa hagyott ránk: "mennyivel inkább ad mennyei 
Atyátok Szentleiket azoknak, akik kérik tőle" (Lk 11,12).

3.. A Szentlélek által felismert és megvallott Krisztus az egyház 
fundamentoma. —  Nem Péter —  Krisztus isteni küldetésének a feli- 
merésével a fundamentom. Ő szikla, az első kő az egyház épületében
(Karner). Erről ír —  igaz más képben gondolkodva —  Pál is Ef 2,20- 
ban: "Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sa
rokkő pedig maga Krisztus Jézus". Ezért és így "apostoli" az egyház 
(Niceanum).

Ma a karizmatikus mozgalom terjedése révén sokan gondolkodnak 
úgy, hogy egyház igazán ott van, ahol az isteni erők (lKor 12,6) 
látványosan megnyilvánulnak. Sokak számára, maga a pünkösdi törté
net is ezt sugallja. Félreértés! Nem tagadom a karizmák szükséges
ségét, de figyelve a páli sorrendre és értékitéletre. Az egyház 
azonban nem a látványos csodákra épül.Élő egyház és gyülekezet ott 
van, ahol emberek hitre jutnak.

Örülök, hogy pünkösd 2. napján a Lélek legnagyobb csodájáról, 
a Krisztus felismerés és az Öt megvalló hit csodájáról beszélhe
tünk, mely egyedül épít be minket az egyház szent épületében.

Pintér Károly
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Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 
2Móz 19,3-8

Ószövetségi kutatók máig is vitáznak azon, hogy helyileg hol
is történt az az esemény, melyről igénk tudósít . Azt hiszem azon
ban, hogy számunkra —  igehirdetésünk számára —  mellékes körül
mény. A mai gyülekezet számára sokkal inkább döntő az, hogy mit 
akar ez a régi történet elvégezni bennünk.

textusunk tartalmazza Isten parancsát, melyet Mózesnek mond 
el, az egész nép számára. Ez az isteni parancs hivatkozik Isten ed
digi nagy tetteire, melyet egyrészt a világ nagy ítélőjeként, más
részt mentő szeretetével cselekedett. ítéleteként cselekedett Egyip
tom népével engedetlensége miatt, de népét megmentette, hordozta. 
Isten mentő hatalmát hangúlyozza a "sasszárnyakon" való hordozás 
képe. —  A sas engedi fiókáit evezótollára szállni, ha azok elfá
radnak, és így hordozza őket. —  Istennek mindkét tevékenysége azt
a célt szolgálta, hogy találkozást hozzon létre közte és népe kö
zött. "Ii láttátok" ezzel azt hangsúlyozza, hogy Izrael népének 
kezdete Istentől van és Istenért van.

Az Istennel való közösség feltétele az engedelmesség. Az en
gedelmesség tárgya pedig ez: Isten azért cselekedte mindezt, mert 
Izraelt lefoglalta a maga számára. Kiválasztja, kitünteti, belé 
helyezi Ígéretét, de azzal az elkötelezéssel, hogy Isten tulajo- 
naként csak Istenért, Istennek él és cselekszik. Ebből a szövetségi 
közösségből senki sem tud kitörni, mert az az Úr, aki igényt tart 
a nép (gyülekezet) egészére, egyúttal népén túl az egész föld ura
és birtokosa (Vö. Ám 9,2). Ez az igénybevétel elveszi ugyan a gyü
lekezet szabadságát, függetlenségét, de úgy, hogy Istenhez kapcsol, 
és vele egyidőben szabaddá, függetlenné teszi a világnak minden 
hatalmasságától és urától.

Az Isten kijelentése azután új hivatást ad a gyülekezetnek. 
Hivatása teljesítésekor a fegyver nem a hatalom, nem a jól szer
vezett állam, nem a jő fegyverzet, hanem a hit (vö. Ézs 7,9). A 
cél nem az, hogy a nép önmagát mentse és magasztalja fel, hogy magá
nak szerezzen dicsőséget, hanem, hogy Istent magasztalja, az Ő ha
talmát, az Ő uralmát, az Ő dicsőségét, az Ő királyi hatalmát. A 
hangsúly nem a királyságon van, hanem azon, hogy az e világi kirá
lyokkal ellentétben Izrael népe a "papok királysága" kell, hogy 
legyen. Papok királysága: azt hangsúlyozza: közeledni kell az Is
tenhez. Ahogyan a "pap" sző értendő a héberben: Az Istenhez mene
tel, az előtte állás, áldozat bemutatás. A gyülekezet tehát az egész 
világért végzi Isten szolgálatát. Az a feladata, az a hivatása, 
hogy szolgáljon az Istennek és dicsőítse Őt. Azt jelenti ez a kö
vetelmény, hogy Izrael gyülekezete a papok királysága.

Isten titkai közé tartozi az, hogy Izraelnek ezt a hivatást 
népi keretben adja meg.

Az új hivatáshoz új jelleget is ad az Isten: A népek között, 
akik a pogány istenek és démonok hatalma alatt élnek és ezért tisz
tátalanok, az Isten gyülekeztének, az Istenhez fordulóknak szentek
nek kell lenni. Olyan közösségnek, melynek az akaratát, a közösség- 
tudatát a szent Isten akarata irányítja (vö. 3Móz 11,44). Ezt az 
üzenetet kell a népnek tudomására hozni. Isten várja a nép, a gyű-



lekezct elöntését. A nép egy akarattal dönt. Elfogadja az Isten ál
tal felkínált szövetséget.

Igehirdetés felé

1. Vasárnapunk üzenetét Agendánk így foglalja össze: "Isten 
hív minket —  Figyelj a hívó szóra". Ez az üzenet évről évre vissza
tér, más-más ige alapján. Mai igénk ebben az összefüggésben sokat 
mondhat ma nekünk. Figyelmünk nagyon szétszórt. Egyházon, gyüle
kezeten belül is. Politikai, gazdasági, társadalmi életünk szét
szórja figyelmünket. Egyházunk megújulása, feladataink torlódása 
könnyen szétszórja figyelmünket, erőnket. Figyelni kell arra, min 
tájékozódunk, mi az, amit mindenek felett figyelembe kell venni.

2. "Ti láttátok..." Látjuk-e mit cselekedett veletek, velünk 
az Isten? Hogyan vezetett, hogyan őrzött, hogyan mutatott kivezető 
utakat, hogyan vigasztalt, erősített? Isten megtartó szeretetét 
nem felejthetjük el. Figyelni kell rá. A legnagyobb tettét sem sza
bad elfelejteni. Jézus Krisztus, aki Úr, és szolgaként áll mellet
tünk ma is. Figyelünk-e arra, mit kaptunk Jézusban. —  Izrael népe 
csak a politikai szabadításra, csak az elhangzott Ígéretre figyel
hetett és mondott igent Isten szavára. Mi a beteljesedett Ígéretet 
tudhatjuk magunkénak: Szabadulást és szabadítási lehetőséget kaptunk 
Jézusban bűntől, haláltól, reménytelenségtől. Figyelünk-e erre?

3. Kiválasztottak vagyunk a Jézusban való közösség által. A 
közösség adva van. Jézus keres, utánunk szól, utánunk nyúl, hogy 
közösségbe vonjon magával és a közösség áldásaiban részesítsen. 
(Nem vagyunk egyedül, megoldásokat találhatunk, stb.) Ez a közösség 
nem volt "olcsó" szerzemény. Ingyen, érte semmit nem tudunk adni. 
A közösség értünk, de nem miattunk van. Törekszünk-e mi is arra, 
hogy Jézussal közösségbe kerülhessünk? Figyelünk-e erre?

A. Szent nép lesztek és papok királysága —  hangzik az Ígéret 
és feladat Izrael népének. Nem szenteskedésről van szó (Izrael 
népének törvényeskedése ezt adta). Papok királysága: a felkínált
kegyelem alapján Istenhez kell közeledni. —  Itt nincs szó semmi 
kiváltságról. A felkínált kegyelemre válaszolni, s azt megélni kell. 
(Mindez nemcsak a "papokra" vonatkozik, mint ahogy Izraelben sem, 
hanem az egész népre.) Istenhez közeledni = hinni Benne, Ígéretét 
és akaratát komolyan venni.

5. Istenért élni, érte cselekedni, ez a küldetése a mai válasz
tott népnek. Ez ma azt jelenti: Hirdetni és élni Isten csodáit, 
szeretetét a hétköznapokban. —  Izrael népe ezen a ponton bukott 
el. Elfogadta a kegyelmet, kiválasztást, de csak törvényeskedésig 
jutott. —  Istenért élni nem jelenthet kevesebbet, mint felvállalni 
azokat a problémákat, gondokat, kihívásokat, melyek egyénektől és 
közösségektől érkeznek Isten kiválasztottál felé.

Figyelünk-e erre a hívó szóra?
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6. Isten Krisztusban elöntött. Az ember s világa mellett. Vá
lasztottal, elhívottai döntésére is szükség van. Hogyan döntünk, 
Lehet úgy, hogy figyelmünket "szétszórjuk", vagyis csak kérdéseink 
vannak. Ez a megoldás nem megoldás! De lehet úgy is, hogy a kiválasz
tó Istenre figyelünk, jézus Krisztuson keresztül, és valóban szent 
nép leszünk, akik vállalják a nem könnyű, de magasztos hivatást, 
hogy Isten munkatársai lesznek célja elérésében.

ifj. Kendeh György

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Zak 1,3-6

Meg ne vessük Isten megtérésre hívogató szavát!

Az ige megértéséhez

Textusunkat Zakariás próféta első igehirdetésének kell tartanunk. 
Röviddel Haggeus próféta harmadik prédikációja után (Hagg 2,lkk.) 
"lett az ÚR szava" Zakariáshoz, kb. i.e. 520. október-novebmerében, 
a nemsokkal előbb újra indult templomépítés idején. A rábízott üze
nettel Isten a próféták sorába, kinyilatkoztatásának történelmi 
kontinuitásába állítja bele Zakariást.

Izráel prófétáinak igehirdetéseiben mindig újra a megtérés a 
döntő téma: megtérni a tévútról az engedelmesség útjára (vö. pl.
lSám 7,3; Hós 11,7; Ézs 55,7; jer 3,14; Ez 14,6 stb). A próféták 
állandóan Isten szent jelenvalóságát állították Izráel történetének 
középpontjába. Az ÚRnak ez a jelenléte lekötelez, felelőssé tesz 
és a saját bűnösség fel- és elismerésére késztet, de ugyanakkor 
megmutatja az utat és a lehetőséget a megtéréshez és megújuláshoz. 
A valódi megtérés, Istenhez fordulás pedig egyaránt kihat az "utak"- 
ra és a "tettek"-re. Elsősorban életünk alapirányának, egész beállí- 
totságunknak a megváltozását jelentik: ezek az "utak". A megtérés 
a magunk útja helyett Isten útjának választása. De ez aztán az egé
szen konkrét cselekvést is meghatározza! Egy kegyes teória praxis 
nélkül semmit sem ér! A megtérés nem elmélet, hanem élet az ÚRral, 
a legapróbb, mindennapi dolgokban is.

Amikor Zakariás ezt a régi-új prófétai üzenetet hirdeti, a nép 
még valamennyire annak a félelmetes ítéletnek a hatása alatt áll, 
amit a dávidi királyság pusztulása és a babiloni fogság jelentett. 
De az ember könnyen felejt. Az új helyzet a Babilonból való haza
térés után a visszatelepült kis népcsoport számára új kérdéseket 
vetett föl, új nehézségekkel és feladatokkal kellett szembenézniük. 
Ezen felül a nép csalódott volt, hogy Istennek a próféták által 
meghirdetett eljövendő békeországa, amelyben az Ő igazságossága di
adalmaskodik és nyilvánvalóvá lesz, továbbra is váratott magára. A 
kísértésekkel és mindennapi gondokkal terhes jelenben kezdték Isten
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mögöttük lévő ítéletét elfelejteni. Lhelyctt igényeket támasztot
tak Istennel szemben.

I bbe a lelki veszély-helyzetbe szól bele Isten, Zakariás által 
üzenve népének: "Ne legyetek olyanok, mint atyáitok..." Ne kezdjé
tek újra a régi módon! Emlékezzetek haragomra a mögöttetek lévő, 
nem túl távoli időkben!

Semmi helye az Istennel szemben emelt igényeknek, kifogások
nak és szemrehányásoknak. Isten áldásának, közelségének megtapasz
talásához csak a bünbánaton és megtérésen keresztül lehet eljutni. 
A megtéretlen emberszív nem képes az áldást és az üdvöt sem felfog
ni, sem megtapasztalni.

"Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa. és én is hozzá
tok térek"! Nem azt jelenti ez, hogy az ember a megtérésével kiér
demelhetné Isten kegyelmes lehajlását, befolyásolhatná, megindíthat
ná, rávehetné valamire az URat! Épp ellenkezőleg! Ő a kezdeményező, 
parancsával Ő hívogat, sőt kérlel így: "Térjetek meg, no, gonosz 
útjaitokról és gonosz tetteitekből!" (A 4. v. eredeti szövegében 
itt a na' szócska is szerepel, a felhívás és kérés partikulája.)

Isten hozzánk térése, közelségének megismerése azonban előfel
tételezi részünkről a készséget, hogy Őrá hallgassunk. Őt komolyan 
vegyük, előtte meghajoljunk. Ahol ez nem történik meg, hiányzik 
az eszköz, a szerv Isten ajándékának elfogadásához. A gőgös szív
nek Isten csak ellenállhat, kegyelmét csak az alázatos és megtört 
szívvel közölheti.

Az elődök, akiknek a történelmi ítélet tüzében, olvasztótége
lyében kellett megismerniük Istenüket, meg a régi próféták is meg
haltak. Isten igéje azonban megmarad, hirdeti Zakariás. És az elmúlt 
generációk története épp eléggé bizonyítja hogy Isten állja a sza
vát. Amit Ö elhatározott és kijelentett, az beteljesedik. Amit Za
kariás mond, az nem a saját szava, nem saját ismereteinek, tapasz
talatainak és megfontolásainak az eredménye. Még beszédje stílu
ságból is érződik ez, hogy Isten megbízottjaként beszél: "így szól 
a Seregek URa", —  aki uralkodik minden fölött, és akinek rendelke
zésére állnak szolgái, seregei, minden tervének véghezvitelére.
"Az ÚR kijelentése" (ne um-Jhvh) kifejezés újra meg újra áttöri
a beszéd folyamatosságát. Emiatt nem valami rétor műremekeként cseng 
ez az igehirdetés, hanem szinte akadozva: mint olyan valakinek a 
szava, akinek mindig újra fülelnie, figyelnie kell arra, amit az 
ÚR bíz rá.

Amikor az igehirdetésre készülünk, tudatában kell lennünk annak, 
hogy nekünk is az ÚR szavát kell mondanunk. Igaz, mi nem várhatunk
tartalmában új kijelentést, hiszen Isten végérvényes teljességgel 
kinyilatkoztatta számunkra az üdvösség igéjét Fiában, az Úr Jézus 
Krisztusban, és a Róla szóló apostoli bizonyságtételben (Zsid 2,3-4). 
Ma a "Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság Lelke" (Jel 19,10). 
De ez a számunkra végérvényes ige, melynek tartalma döntően a meg
térésé, hirdetése a bűnök bocsánatára, Jézus Krisztus nevében (Lk 
24,47), új elevenséggel és személyességgel kell, hogy fölcsendül
jön számunkra és közöttünk, szívünkben és ajkunkon. Csak így lehet 
megújulás és áldás.



Az igehirdetéshez

Isten szól. Nemcsak régen szólt, ma is van szava hozzánk. Az 
igehirdetés —  ha válóban az, aminek lennie kell — , nem emberi 
nézetek, elképzelések, vélemények előadása csupán. Nem lehet simán 
elintézni azzal, hogy ez is egyfajta szöveg csak, a sok másfajta 
között. Isten Lelke meg tudja eleveníteni az egyszerű emberi sza
vakat, melyek a rég kijelentett ige Krisztusban összpontosuló tar
talmát hűségesen továbbadják és alkalmazzák ma. És akkor a hallga
tó átéli, hogy itt róla van szó. Az igehirdetö pedig meglepetve 
értesülhet arról, hogy esetleg egy olyan mondat, ami ott született 
hirtelen a szószéken, hogy szíven talált valakit. Ennyire mai va
lóság lehet számunkra is, hogy Isten beleszól a dolgainkba.

1. Szava parancs; "Térietek aeg hozzám, így szól a Seregek Ura".
Megtérésre szólít fel. Kijelenti, hogy magáénak igényel.Azt mondja, 
forduljak feléje, változzon meg az egész gondolkodásmódom és élet
folytatásom: Őrá hallgassak, Néki engedelmeskedjem, Őt imádjam.

a) Ez a parancs ítéletként hat reánk. Isten leleplezi benne, 
hogy "elfordultam Tőle, nem bíztam Benne és nem cselekedtem akara
tát" (Konf. Káté). Gonosznak minősíti útjaimat és tetteimet.Föltárja 
és leleplezi önfejű, önhitt, akaratos és önző gondolkodásomat, mely- 
lyel számításon kívül hagyom Őt, a mindenhatót, és csak kihasználni 
akarom embertársaimat. Rámutat,hogy ebből a mentalitásból fakad 
minden cselekedetem. Lerántja a leplet jónak, nagyszerűnek vélt 
tetteimről is, mint amikkel csak mások elismerését és a magam di
csőségét kerestem. Mindezzel, minden mégoly parányinak látszó önfe
jűségemmel és önző vágyammal is öt, a szent és mindenható Istent 
gyalázom, aki szeretetéből hívott életre engem. Gonoszság az, ha 
nem hallgattam és nem figyeltem Őrá.

Megítél egyénileg és megítél közösségileg. Megtérést kívánó, 
követelő parancsával ítélet alá helyezi népe életében, egyházunk 
életében is, a hamis hagyományokat, a lelki alvásnak, az önigazo
lásnak, önnyugtatásnak, öntetszelgésnek és megalkuvó haszonlesés
nek a tradícióit: "Ne legyetek olyanok, mint elődeitek...!"

b) A megtérésre felszólító parancs ugyanakkor hívogatás. Ma
gához hív Isten. A magunk útjáról, amely rossz, az Ő útjára, amely 
jó. Kérlel és nógat. Emlékeztet türelmére, hogy hányszor szólt már. 
Eszünkbe juttatja korábbi szolgáit, az ébredés hagyományait is. 
Megtérést parancsolva szeretetével keres és vár. A megtérés döntő 
tartalma pedig ez: elfogadom Isten ítéletét és hiszek kegyelmesen 
magához hívő szavának.

2. Mert szava ígéret; "én is hozzátok térek! —  mondja a Sere
gek URa". A megtérönek felszabadító, boldoggá tevő, éltető közelségét 
ígéri, a Vele való közösséget ajándékozza.

a) Ezért lehet megtérnünk, mert Isten akar hozzánk térni, magá
hoz vonni, ölelni. A megtérés nem a mi saját lehetőségünk és sem
miképpen nem a mi teljesítményünk. Szó sem lehet arról, hogy az 
én megtérésem hangolná jóindulatra Istent irántam. Hanem épp ellen
kezőleg, arról van szó, hogy nekem, akit megtéretlen szívem kemény
sége tart távol Tőle, Ő ajándékozza és készíti el igéje által a
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megtérés lehetőségét és alkalmát, mert Ő kész közel lennni hozzám! 
(vö. Ézs 55,6-7!)

b) Döntést igénylő és munkáló hívásában tehát Isten kínálja 
fel kegyelmét: azt, hogy bűneimet megbocsátva magához bocsát. Szá
munkra Jézus Krisztusban tárul fel kibeszélhetetlen gazdagságában 
a kegyelem. O, az egyszülött Fiú, szenvedett bűneinkért, mint "az 
Igaz a nem igazakért, hogy elvezessen minket az Istenhez" (lPt 3,18). 
Ezért re dugdossam Isten elől a bűneimet önmentegetés és önigazo
lás, hamisan értett "evangélikus öntudat", csalóka látszatkegyes
ség vagy "diakóniai" szólamok stb. leplei mögé! Hanem engedjem, 
hogy elővegye, világosságába állítsa szívem-életem minden szennyét, 
piszkos dolgát és gondolatát! Hiszen Isten elvenni akarja mindezt, 
eltörölni mindet bocsánatával, az Úr Jézus vérével, hogy semmi ne 
válasszon el Tőle!

c) Isten közelsége az életet jelenti számunkra. Ami nélküle 
folyik, az nem élet. Ami az Úrral közösségben van, az már most
új és örök távlatú élet. Ennek az életnek van rendje: Isten Lelke 
ad vezetést, ösztönzést és eligazodást. Van szabadsága: még a Sá
tánnak, a démoni erőknek a megkötöző, tönkretevő hatalmával szemben 
is, Jézus Krisztus uralma alatt. Van védettsége: Istenben van el
rejtve! Van tartalma: Krisztus szeretete tart megragadva, és tesz 
eszközévé, hogy másokhoz is eljusson...

Viszont: "aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát 
majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (Jn 3,36). Isten 
komolyan gondolja, amit mond, vedd tehát Te is komolyan!

3. Mert szava beteljesedik. Határozatai megvalósulnak, amikor
eljön az ideje. Fenyegetései utolérik az elbizakodott embert, amikor 
az nem is gondolja. ígéreteiben nem fog csalódni, aki bűnbánó hit
tel Őhozzá tért.

a) Lehet ugyan nem komolyan venni Isten szavát. Lehet puszta
emberi szónak tartani az igehirdetést. Lehet megsértődni rajta, 
ha eltalál. Lehet mesének venni és gúnyoldóni fölötte. Lehet emberi 
gondolatokat hozzákeverni, és azokkal elfedni, becsapva magunkat 
és másokat. Lehet megbotránkozni a megtérés prédikátorain, és el-
hallgattatni őket. Látszólag sok mindent lehet tenni Isten igéje 
ellen... Lehet mondani, hogy régi dolog ez, nem korszerű...

b) Igaz, letűnnek, meghalnak valóban Isten szolgái is, mint 
a többi ember, de az Ige élő és ható marad! (És Isten támaszt új 
szolgákat.) Isten szavát nem lehet megsemmisíteni. Megmásítani sem 
lehet valójában. Megbízható és igaz. Teljes elfogadásra méltó. El
éri célját, föltartóztathatatlanul végbemegy.

Fogadjuk hát szívünkbe Isten szavát hogy áthassa egész életün
ket: ez a megtérés, és erre van szükségünk.

Korábbi feldolgozásai az igeszakasznak:
Rőzse István, LP 1969/4. szám 
Káposzta Lajos, LP 1980/5. szám

Adámi László
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Húsvét utáni 4. vasárnap 
IKrón 16,1-2.7-15

A muzsika Isten csodálatos adománya, moly közel áll a teológi
ához. A fiatalságnak állandóan gyakorolnia kell a muzsikát, mert 
az nagy hatással van az emberre. (...) A zene léiig tudomány, félig 
pedagógia, nevelő erő, mely az embert szelíde b é, jámborabbá, er
kölcsösebbé és értelmesebbé tesz*. (...) A muzsika Isten egyik leg
szebb és legpompásabb ajándéka. Nem is szereti a Sátán, mert sok
féle kísértést és gonosz indulatot szétoszlat. A zene az egyik leg
jobb művészet. A kotta valósággal életre kelti a szöveget, a szomo
rúság lelkét pedig elűzi. (Luther Márton)

Istent úgy ismerhetjük meg, mint akitől minden jó adomány szár
mazik. A Vele szembeni vádaknak, melyek időnként előtörnek, önvád
dá kell alakulniuk. Ez a mi világunk teret ad az életnek és az öröm
nek. Isten nem zárja el előlünk az öröm, a világi boldogság lehető
ségét. Cantate vasárnapján az Úr csodás tettei fölötti örömünk az
alaphang. (...)

Ami a világban szeretetre méltó, az nem csupán színes máz, csa
lóka látomás, nem csupán csábító játék, vagy színes álom, melyből 
félünk felébredni, hanem Isten ajándéka, amit minden örömünkkel 
és bánatunkkal együtt szerethetünk. Így a munkás hétköznapok nem
jelentenek terhet, hanem Isten napról napra megújuló hűségének bi
zonyítékaivá lesznek. Senkinek sem kötelessége, de mindenki élhet 
az öröm és boldogság lehetőségeivel. Az Úr azt szeretné, ha felté
tel nélküli szeretetét feltételek nélkül fogadnánk el, és nem te
kintenénk tehernek az Ő közeledését, hanem szívbéli hála fakadna 
szívünkből Őiránta. (W. Fürst)

Minden korszak és minden égi táj emberei énekeltek. Mindegyik 
a maga módján. Népdal, szerelmes ének, katonadal —  élni, szeretni, 
meghalni. Így szól e világ dalainak hatalmas hármasa. Ezek a dalok, 
mint az ereinkben folyó vérnek a zúgása, egyszer egetverően újjon- 
gó, máskor pedig halálosan megszomorodott vérmérsékletünk hullám
zásainak megfelelően. Kedélyállapotunk hullámhegyei és hullámvöl
gyei szerint. Egyben azonban mindezek a dalok megegyeznek: mindegyik
nek, a legvidámabbnak és a legpajkosabbnak is, búskomor és szomorú 
az alaphangja. A legszebb népdalok, szerelmi és katonaénekek egy
szerre dacosak és csüggedőek, vidámak és komorak. Ezen nem csodál
kozhatunk. Mert a vérnek a dalai ezek, s ezért végül a halál énekei. 
Népdaloknak, szerelmi és katonanőtáknak az utolsó versszaka szinte 
mindig a halálról szól. (...) Krisztus egyháza is énekli a maga 
énekeit a népek között. Ezek is vérről és halálról szólnak, de nem 
a miénkről, hanem Isten véréről és haláláról, aki Fiában odaadta 
magát a világért. Mivel azonban Istennél nem a halálé az utolsó 
szó, hanem a feltámadásé és örök életé, ezért Krisztus egyházának 
minden éneke az élettel zárul. Az isteni élet, szeretet és szenve-
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dés a Húsvét győzőimébe torkollik, őzért minden egyház: i'Hmkuei.
orom az alaphangja. És valamennyi keresztény éneknek e kedve, 1 1 . 1 1  

mássága: hit. remény, szeretet. Az egyházi ének iirvende/ési: inmjel
ien a mi vérünk és kedélyállapotunk ingadozásaitól. (...)

"Uram, mennyei Atyám, ne hagyd elnémulni dicséretedet a népek 
között. Tartsd meg a le éneklő gyülekezeteidet, melyek énekelnek 
utakon és tereken, vallást tesznek Rólad, ki vagy a le dicsőséged
ben. (...) Hadd énekeljen néped új éneket egy olyan világban, mely
ben elhatalmasodik a régi ének a gyűlöletről és halálról. Hadd száll
jon alá dicséretmondás a szívekbe. Nyisd meg gyülekezeteid szálát, 
dicséretmondásra és hálaadásra! Ámen." (W. Liihti)

A költészet és zene, amennyiben hatalmukban áll, arra szolgál, 
hogy földi életünk gyógyíthatatlan fájdalmait enyhítse. Vigaszta
lást és erőt azonban csak a Megváltó keresztje ad! (Liszt Ferenc)

Tisztelj mindenkit, ..ki énekel, amikor egyedül van. (R. Brow
ning, idézi Selye János)

Húsvét utáni 5. vasárnap 
lKir 8,28-30

Istent nem lehet "befogni", sem a gondolataink felépítményébe, 
sem a kőből vagy betonból készült építményeinkbe. Ezt már a temp
lomépítő Salamon is tudta. Mert még az egek, sőt egeknek egei sem 
képesek magukba fogadni az Úristent. Sokkal inkább megtalálható az 
Ö teremtményeiben s mindabban, ami bennünket éltet és körülvesz. 
Semmi esetre sem szeretné azonban, ha az Ö valóságos személyét fel
cserélnénk ezekkel. Ezért léteznek különleges helyek a földön, a- 
melyekről ezt mondja az Úr: "Ott lesz az én nevem”.

A neve különbözteti meg alapvetően Istent a teremtményektől, 
továbbá a mi ideáljainktól és bálványainktól. Csak a sors és a nyo
morúság névtelen ebben az életben. Az Úr nem névtelen és éppezért 
nem ismeretlen, titokzatos hatalmasság. Kinyilatkoztatta nevét az 
emberek előtt. Ebben a névben megengedi nekünk, hogy megszólíthas
suk és megkapaszkodhassunk Őbenne. Mivel pedig megengedi, hogy meg
találjuk Öt, amikor az Ö templomában az 0 nevében összegyülekezünk, 
ezért imádkozhatunk mi is Salamon király szavaival: "Nézz nyitott 
szemmel erre a házra éjjel és nappal". (P. Bauer)

A templomok olyanok a világban, mint a sötét égbolton a csilla
gok: olyan fényforrások, amelyek az élet melegségét sugározzák. 
(P. lacordaire)

Vannak, akik kis bűnökkel mennek el a templomba és nagy bűnök
kel jönnek ki onnan. (Ambrosius)
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A "templom" ószövetségi értelmezése egy olyan valláslélektani 
fogalomkörbe vezet, amit az igehirdetőnek nem szabad figyelmen kí
vül hagynia: a templom szent hely, Isten lakóhelye. Hogy az Isten 
egy bizonyos helyen "lakik", azaz különlegesen intenzíven van jelen,
ezt a felfogást az egész ÓT-ban megtaláljuk. (__) Ennek ellenére
megjelenik Isten ér, a templom kapcsolatának a keresztény hithez 
nagyon közel álló értelmezése is. Salamon templomszentelő imádsá
gának újszövetségi párhuzama: Csel 7,48. A keresztény hit számára 
az Isten személyének befogadására, körülhatárolására és anyagiasí- 
tására irányuló mindenféle törekvés eleve kudarcra van ítélve. Ez
zel párhuzamosan azonban megjelenik az a veszély is, hogy Istent 
egyáltalán nem leszünk képesek megragadni, mert "kilép" emberi ha
tókörünkből. Más szóval: ha Istent nem lehet egyetlen helyhez sem 
kötni, akkor létezik-e egyáltalán, legalábbis a hétköznapi ember 
képes-e így bármit is kezdeni Vele? Az igehirdető nem kerül ebbe 
a veszélybe, ha világosan rámutat azokra a "helyekre”, illetve idő
síkokra, dimenziókra, szent időpontokra, ahol és amikor Isten valami
képp "fellelhető", mert ezek jobban az Ö kezében vannak. Fokoza
tosan kell elérkeznünk odáig, hogy az Úr térnélkülisége és időtlen
sége felvett, egy lebegő spirituális Isten-fogalom helyett megmu
tassam az Ige szavaival: az én helyein és az én időm ez, ahol Istent 
megtalálhatom, mert Ö itt és most jobban lehetővé teszi számomra 
a Vele való találkozást. (H. M. Müller)

Természetesen otthon is tudsz imádkozni, de nem tudsz úgy imád
kozni, ahogy a templomban imádkozhatsz, ahol egyszerre annyi fohász
kodó egy szívvel és egy lélekkel esedezik Isten színe előtt. Ha
sonlóképp kevésbé találsz meghallgatásra, ha imádságodban csak a 
magad gondja-baja foglalkoztat, mint akkor, ha előbb időt szentelsz 
közeli és távoli hozzátartozóidnak, egyházadnak és minden embernek 
a földön és csak azután terjeszted elő saját kívánságodat. (Chrisos- 
tomus)

Mennybemenetel ünnepe 
Ézs 59.1.2-13.20

Érdemes ezeket a verseket alaposan és mélyen átgondolni, de 
nem a mások felé irányuló kritikától vezérelve, hanem azért, hogy 
saját életünk elé állítsunk tükröt. Még a próféta is bűnvallásra 
nyitja ajkát, nem hadakozik, nem ostoroz, hanem népével együtt el
ismeri az Isten előtti vétket, az elbukást. Ahogy a bűn elkövetésé
ben össze lehet fogni, ugyanúgy össze lehet fogni a bűn népvallásá
ban is. Az így vállalt szolidaritás megnyitja Isten szívének ajta
ját. Mert Ő őszinte búnbánatra vár. Ez természetesen azt jelenti, 
hogy hagyjuk gondolatainkat és cselekedeteinket korrigálni. Csak 
így állhat helyre a törvényesség, sőt így magunk is Isten igazságos
ságának szolgálatába kerülünk, s ennek legfőbb ismertetőjegye a 
szeretet. (D. Schober)
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Kikhez szól a próféta? Olyan emberekhez, akik sokféle csodáról 
számolhatnának be. "Nézzétek mit tett az Úr?! Megszabadított Babi
lonból, hazavezetett minket!". Csakhogy Jeruzsálemben egyetlen ember 
sem akadt, aki így beszélt volna. Mindez már a múlté volt, senki 
nem emlékezett rá. Mindenki a mával volt elfoglalva. Mindenki csak 
ezt fújta: "Ez a szabadság, amelyről álmodtunk? Hogy elnyomja egyik 
a másikat?! Ez lenne a Sión, ahová vágyakoztunk? Hiszen ez ugyanolyan 
város, mint a többi!". (...) Isten ígérete mégis megmarad és felül
emelkedik mindezen: ez az Ő városa, amelyet nem hagy elesni. Istent 
kell dicsérnünk nekünk is, mert Ígérete ránk is érvényes: jézus 
nemcsak Sionért jött el, hanem mindazokért, akik várják az Ő sza- 
badítását, megváltását. (I. Weth)

Uram, a bún megbénítja ítélőképességünket és megmérgezi az é- 
letet, a Te világodat. A bűn elszakítja egymástól a Te gyermeke
idet és ellenségekké teszi őket. A bűn elválasztja az erőseket a 
gyengéktől, a Te teremtményeid közé húz falat. Idegenné vállunk 
egymás számára. (...) A bún olyan, mint egy feltépett seb, amely 
nem akar gyógyulni. Bocsásd meg vétkeinket! Istenünk, Te átlátsz 
rajtunk, mint az üvegen. Idézd emlékezetünkbe, hol felejtettünk 
el mi megbocsátani. Bocsásd meg szeretet nélküli cselekedeteinket. 
Bocsásd meg tartalmatlan beszédeinket. Bocsásd meg gyűlöletben szü
letett gondolatainkat. Bocsásd meg a mi vétkeinket. (U. Seidel)

"A jó ég tudja", vagy: "Hála az égnek", e mondásokban senki
nem ért az "ég" kifejezésen egy helyet, mivel egész egyszerűen Is
ten körülírásáról van szó, arra való kifejezések ezek. "Vétkeztem 
az ég ellen", azaz Isten ellen. (...) Isten és a menny gyakran egy
szerűen cserefogalmak. ( ) A mennybementelről szóló tudósításban
is tulajdonképpen nem helyváltoztatásról van szó; hisz a felemel
tetett mondja: "Veletek vagyok...". A menny az UT szerint nem egy 
hely, hanem egy állapot. (...) A menny Krisztus jelenlétének és 
hatóerejének az egyik kifejezése. (Gerhard Schade)

Húsvét utáni 6. vasárnap 
2Móz 33,12-17

Mózes azt kéri, hogy Istennek vele együtt járó jelenléte kísér
je őt annak bizonyságául, hogy kegyelmet talált Isten szemében. 
Mert ha csak igazságról lett volna szó, akkor Istennek a kemény
nyakú népet meg kellett volna semmisítenie. Ha azonban a közvetí
tővel kapcsolatban a kegyelem lép működésbe, akkor éppen a nép ke- 
ménynyakúsága vállik alapul Isten megjelenéséért való könyörgés
hez. Éppen a keménynyakú népnek (34,9) volt szüksége korlátlan ke
gyelemre és Isten kimeríthetetlen türelmére. Ezt a népet csak Is
ten hordozhatta el!

17. vers: "Ezt is megteszem." Drága hívő lélek! Mi kívánni valód 
lehetne még, ha egész pusztai vándorlásodon Isten jelenléte kísér 
és abban az áldott reménységben járhatsz, hogy vándorlásod végén
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nyugalom vár?! Kegyelem gondoskodik jelen szükségleteidről, és di
csőség vár az eljövendő osztályrészben! (C. H. Mackintosh)

"Akit vélem küldesz." Mivelhogy Mózes meg van fosztva Isten 
jelenlétének bizonyosságától, érzi, hogy a rárótt feladat: "vezesd 
fel az a népet" nagyon nehéz ahhoz, hogy vállalhassa. Ezért isteni 
segítségért folyamodik.

"Neveden ismerlek.” Azaz névszerint kiválasztottalak téged, 
hogy teljesítsd az Én akaratomat. Mózes ismétli ezeket az isteni 
Ígéreteket, hogy ellentétbe állítsa azzal a reménytelen helyzettel, 
amelyben most van.

"A te utaidat." A Talmud szerint Mózes kérése arra irányult, 
hogy Isten tudassa vele, milyen elvek szerint jár el az emberek
kel, hogy az egyiknek boldogságot, a másiknak szerencsétlenséget 
ad osztályrészül; hogy megismerje Isten tulajdonságait, hogy a né
pet az isteni akarat szellemében vezérelje és kormányozza. (3. H. 
Hertz)

Megrendítő ez a közbenjárás, ahogy Mózes szinte szaván fogja 
Istent, ahogy ígéreteire emlékezteti! Majd azért környörög, hogy 
ismertesse meg vele az Úr az Ő arcát. Szinte Jákob Jabbok-révi tu
sakodására emlékeztet. (...) Az ÓSZ legnagyobb alakja, Mózes is 
csak hátulról láthatta az Urat, annak dicsőségét... de mi már szem
től szembe láthatjuk, élhetjük át jelenlétét, ha Jézusra gondolunk. 
Zsid 1,1-3. (Gyökössy Endre)

13. vers: "Mégiscsak a Te néped". Mózes helyett ugyanezt a mon
datot most már más Valaki mondja. Az ÚSZ tanítása szerint Jézus 
Krisztus a mi Főpapunk... szüntelenül esedezik érettünk. Együttérez 
a bűnösökkel és ebből az együttérzésből folytatja azt, amit ebben 
az ÓSZ-i Igében már Mózes elkezdett: Isten előtt könyörög a népért, 
"nézd, ez a nép mégiscsak a Te néped". Ezt az evangéliumot halljuk 
ki most ebből az Igéből! (...) A hangsúly ezen van, hogy mégiscsak! 
Ez int minket alázatra... nyomorúságaink, gyengeségeink, bűneink 
ellenére, de "mégiscsak a Te néped". (...) Tehát nem a mi vallásos 
dolgaink, erkölcsi produkcióink tesznek minket Isten népévé. Hanem 
az, hogy munkába vett minket az Isten. Ezt jól értsük meg egyszer 
s mindenkorra. És köszönjük meg Istennek, hogy ilyen irgalmas hoz
zánk! (Farkas József)

Pünkösdvasárnap 
Jn 4,5-19.28-30

A keleti ember "élő víznek", éltető víznek nevezi a nagy kincs
nek számító forrásvizet. Jézus azonban az "éló" vizet, vagyis az 
"életnek vizét" kínálja egy olyan asszonynak, akinek sokszorosan 
zátonyra futott élete pontosan ezt igényelte volna. Ő azonban olyany- 
nyira a hétköznapi munkavégzés rabságában élt, hogy sem saját ige-



nyeit nem fogta fel, sem Jézus szavainak súlyát nem érezte át. b/kep- 
tikus volt a nagy szavakkal szemben és gyanakvóan tekintett még
a realitásra is. (...) Jézus azonban továbbra is az élő víz képé
nél marad. Egy meleg éghajlatú vidéken a friss, éltető víz annyira 
értékes volt, hogy már az ÓSZ-ben is Isten felüdítő és életre kel
tő üdvösségének példázatává lett (Zsolt 22,2; Zsolt 42,2; Zsolt 
65, 10; Ézs 12,3; 44,3; Jer 17,13; Zak 14,8). Ezek az igék még csak 
a vágyakozás hangját szólaltatják meg, most azonban elérkezett a 
bet''1 jcsülé... JőZu- azt iu t u d j a ,  nuyy ezeknek az ÚSZ-i igeretek
nek a beteljesedése az Ő kezében van. Nagy erősítést jelenthet hi
tünk számára ennek a fordítottja is: Jézus minden kijelentése mö
gött ÓSZ-i Ígéretek állnak. (...) Ennek a hétköznapi gondoktól íog- 
vatartott asszonynak azonban ezek a szavak nem sokat jelentettek. 
(...) így vagyunk mi is mindnyájan a "szomjúságunkkal", az összes 
földi vágyakozásunkkal és erőfeszítésünkkel, melyekről azt gondol
juk hogy egész életünk tőlük függ. (...) Jézus ajándékán keresztül 
tör fel a forrás éltető vize. Akiben ez a forrás ontja az örök é- 
letet, az nem marad egyedül, hanem maga is ennek az éltető forrás
nak az áldásait fogja ajándékozni környezete számára. (Werner de 
Boor)

Jézus egyszerűen azért kért inni, mert szomjas volt és fáradt. 
Ezt senki nem kell, hogy csodának tartsa. Születésétől keresztha
lálig ismerte a szomjúságot, éhséget, fáradtságot, kimerültséget. 
Jézus első szava magától értetődő kérés volt az asszony felé. (...) 
Amiképpen Jézus megszólította az asszonyt, úgy szólít meg ma is
sokakat. Olyanokat, akik sem nem ismerik, sem nem keresik Öt. Ö
keres minket, Ö akar feltétlenül találkozni velünk. Ennek a talál
kozásnak nincsenek kész sablonjai. Mégis, amiképpen a samáriai asz- 
szony felé az első szava kérés volt, így történik ez gyakran ma 
is. Kér, mert szeretné, hogy egy kis időt áldozzunk neki és figyel
jünk arra, amit mond. (...) Jézus kér, tehát ezzel lehetőséget te
remt számunkra, hogy teljesíthessük kérését. Megvan a lehetőségünk 
arra is, hogy megtagadjuk azt, és az Ő személyét felülről kezeljük. 
Eleinte így volt ez a samáriai asszonynál is: csupán egy zsidót
látott benne, akivel nem szokás szóba elegyedni, egyébként sem nyer
ne tőle semmit. (...) Ez történik gyakran a mi világunkban, mivelünk 
is. Jézus kérve szólít meg minket. Valójában nem azért kér, mert 
kapni akar tőlünk valamit —  mit is tudnánk adni mi Neki?! —  ,
hanem azért kér, mert gazdagítani akar, kapcsolatot akar teremteni.
Az Ö ajándéka az "élővíz". Ez az igazi életre utal, ahhoz kell. 
Minden igaz szomjúságon, mint pl. azon, hogy "nem élet ez így", 
"nem ér ez így semmit", stb,... csak Jézus tud segíteni az élet
vizével. (G. Voigt)

Pünkösdhétfő 
Mt 16,13-18

A Krisztusról szóló hitvallások nem időtlen, dogmatikus igazsá
gok. A világból merített különböző tapasztalatokkal szemben alakul
nak ki, és mégis az egész világot pozitívan érintik. Hogy ezek a
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hitvallások nem "test és vér" kijelentéseiből erednek, annak bizonyí
téka, hogy valami teljesen újat fogalmaznak meg. Minőségileg új 
ismeretről van szó bennük, ami nem vezethető le a világ és az emberi 
együttélés eddigi tapasztalataiból. Ez az új ismeret nem teológiai 
vagy filozófiai igazságokban, nem is valamilyen új társadalmi utó
pia megjelenésében jutnak kifejezésre, hanem egy személyben, aki 
Önmagában hordozza és közvetíti az új egzisztenciát. Nem egy új 
"tan"-ról van szó tehát, hanem az ember előtt megnyíló új dimen
zióról . (...)

Az embernek ez az új dimenziója szembenáll korunk próféciái
val (a tudományos fejlődésbe vetett hittel, stb...). Ezek ugyan 
a régi próféciákhoz hasonlóan tartalmaznak sokféle igazságot, ami 
szükséges lehet az ember jövője számára. Krisztus azonban az új 
értékitélettel rendelkező ember élő példája. Ha Öt követjük, nem 
várakozhatunk, míg a világ egyszercsak majd magától megváltozik, 
de nem is sürgethetjük feltétlen módon a radikális változást a 
Krisztusban megnyíló új dimenzió belülről tárul fel, és hozzásegít, 
hogy előbb mi tudjunk átalakulni és csak azután próbáljuk átalakí
tani. (Hermann Raiss)

A textus második része könnyen kiválthatja belőlünk a "katoli- 
záló tendenciával" szembeni állásfoglalásunkat. A katolikus egyház 
ugyanis a pápa primátusát ezzel az igehellyel támasztja alá. Egy 
olyan szórványgyülekezetben azonban, amelyben éppen a kis létszám 
és az egymásra utaltság miatt megtalálható a gyakorlati ökumenikus 
nyitottság, valóban elgondolkozhatunk azon, hogy a "szentek közös
sége" valóságosan létezik mindenfajta emberi fő szószóló, irányító 
vagy képviselő Péteri szolgálat nélkül is. (...)

Péter esetében is rólad van sző. Téged kérdez az Úr, természe
tesen ma már nem közvetlenül, hanem emberek közvetítésével, pontosab
ban az egyházon, a gyülekezeten keresztül. Neked is döntés elé kell 
állnod, éppúgy, mint ahogyan egykor Péternek, ahhoz, hogy életed 
más irányt vegyen. Válaszoddal, döntéseddel új emberré válhatsz: 
a Krisztusban élhetsz. Neked is kősziklává kell lenned, hogy életedet 
újra megalapozhasd és a kísértésekkel szemben ellenállóvá válhass. 
És így mások számára is olyanná válsz, akire lehet építeni.

Mindez azonban nem a te erődből van, nem is a te tanulásod, 
erkölcsi magatartásod eredménye, hanem kegyelem (17.v.). Ezt a kegyel
met azonban nem kaphatja meg az, aki nem nyílik meg Krisztus előtt, 
vagyis nem nyílik meg az 0 igéje, példája, egyháza előtt, jóllehet 
az utóbbi tele van az emberi esendőség számtalan jelével, de mégis 
jelen van benne Krisztus. A szívből jövő hitvallásodra Isten erösí- 

 tést ad, erősíteni fogja hitedet. A hittel pedig mindent megnyer
tél. (A. Kirchgassner)

Aki visszariad a "hitvallás" megfogalmazásától, annak a figyel
mét fel kell hívni arra, hogy itt nem a "Hitvallás! Iratok" vaskos 
köteteiről van szn, hanem a Jézus által provokált megvoíláúfól. 
Amit itt Péter kimond néhány szóban, az előbb-utóbb az egész egyház 
hitvallásává vált. (...) Ne ugorjuk át ezt a nyelvtani formulát: 
"Te vagy a Krisztus". Ez a tegező megszólítás Isten imáriságos meg
szólítására utal, s ez nem véletlen, ugyanis a hitvallás ősi formá-
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jában Isten megszólítása volt, azaz magasztalás, dicsőítés, imádság. 
A katekizmust ma sem besulykolni kell, hanem sokkal inkább elimád
kozni ! (...)

Az a szolgálat, amire Péter elhívást kap, azt jelenti, hogy 
embereket kell megszabadítani és Krisztushoz vezetnie. Ahhoz kell 
segítséget níújtania, hogy emberek elnyerjék a bűnbocsánatot, újra 
megtanulják Istent félni és szeretni, kegyelemből otthonra találni 
Önála, és felszabadultan élni a hétköznapokban. Ez az igazi péteri 
szolgálat a világban! (G. Voigt)

Szentháromság ünnepe 
Ef 1,3-14

Aki egészen szorosan kötődik Jézus Krisztushoz, annak nemcsak 
biztos tartása van a világban, hanem útja a világon keresztül az 
Atya dicsőségébe vezet. Ez nemcsak az efezusi gyülekezet számára 
jelentett újat, hanem ma is minden olyam ember ajándéka, aki jézus
hoz talált. Minden, biztosnak vélt emberi álláspont meginog egyszer. 
Ha előbb nem, hát a halálban világossá válik ez. Isten tudja, hogy 
az ember képtelen elviselni a bizonytalanságot. Ezért teremtett Krisz
tusban új és biztos alapot a világ számára, a benne élő emberért. 
(E. Senf)

A textus írójának megdöbbentő az üdvbizonyossága. Megvan az 
életbe és főként a jövőbe vetett hite és bizalma. Ezért képes arra, 
hogy Istent szinte túláradó szóözönnel dicsérje. Hite és érzései 
azonban nem csupán e sorok leírásának emelkedett hangú órájára vonat
koznak, hanem áthatják egész életét és magatartását. A szerző egész 
élete jelenik meg, amikor kiválasztottnak, szeretettnek, megajándé
kozottnak és megváltozónak érzi magát. Micsoda érzés, micsoda csodá
latos ismeret! Ebből nem támadhat más, csak tiszta szívből jövő 
hála és magasztalás. Egész élete ennek a hálaadásnak jegyében zaj
lik. (...) A textus emgerősíti azt a közismert pszichológiai törvényt, 
hogy ahhoz, hogy valaki pozitív beállítottságú legyen, valami pozi
tívat kell átélnie, ami kihat további életformálódására és felfogá
sára. A hála nem állhat önmagában, feltételezi azt a jót, amiért 
az ember hálás lehet. A textus írója megtapasztalta az Istentől kapott 
jó adományt: a rokonszenvet, a gondoskodást, a bűnbocsánatot. Átélte 
azt, hogy tartozik valakihez és ezáltal élete értelmet nyert. (...) 
Ef 1-ben a bizalom a személyes Atya-Isten felé irányul, és ez hoz 
magával jónéhány dogmatikai kijelentést. Mindezek alapja és előzménye 
azonban Isten szeretete. Ezek a kijelentések nem a puszta elmélkedés 
kedvéért állnak itt, hanem a megtapasztalár bizonyítékai. (H. R. 
Preuss)

Az etezusi levél írója bámulatos módón, szinte lélegzetvétel 
nőikül beszél, énekel, gondolkodik ér; túsz. Hngv szaladhatott meg 
ennyire akadálytalanul a tolla? talán vezette valaki? Ha mi ezt 
a Valakit Szentiéleknek nevezzük, felvetődik a kérdés, hogyan ve-



zetheti valakinek ■■ tollát a I <?!i;k Kaimul ónn. mint ahogy a szerel 
menlevelet íiiik Lnl lát .i szerelem v ív n i 1 .  lalán a/ ily e n  "kiválasz
tottaknak" !m //á  is  larLn/ik a ki ildcté: léhez, hngy sebesre írják 
kezüket. Iietegre prédikál iák torkukat is. a Int szívből .iövó jócse 
lékedéin során iiiíihIim iI a jla testi megpróbál tatást elszenvedjenek 
A lélek azmilian addig vezeti éket a mások gvógítgatásának nebéz 
ét |án. niii) e iívnnví11ikbiiI "iIvngyi11 tak" lesznek. W Gerlach

Alapigenkbee '\il azokról a lelki áldásokról beszél, amelyek 
szánunkra a mennyekben vannak. Mit ielent ez Mi a földön lakunk 
De minta emliei van. az emberi lélek mindig vagyako/ik azutan. noyy 
valamit tud.ion a uiinnyröl és valamit birtokába vegyen a mennyből.
( __i Az ég a maga esillagaival nemcsak térbeli és anyagi, hanem
az égnek lelki vlanságtartalma, jelentése, szimbóluma is van. (...) 
Mit mond a csillagász mellett a filozófus? Az idealista filozófus 
pl. valami olyasmit, liogy sötét földünkre 3 sugár ragyog az örökké
valóságból: az igazság, a szépség és a jóság. ' Azonban a mennyei 
világ ismeretében a csillagászok és filozófusok fölé helyezzük a 
hívő keresztyén embert. (...) Mert a keresztyén ember a bibliai 
kijelentésekből tud valamit Istennek a mennyel és a földdel kapcso
latos örök gondolatairól, terveiről, ajándékairól és végzéseiről. 
(...) Alapigénk másik jellegzetessége a mennyei világról abban van, 
hogy Jézus Krisztust úgy állítja elénk, mint az Elsőt és Utolsót. 
(...) És harmadsorban azt a lelki erősítést is merítjük e szakasz
ból, hogy Krisztus befogadott, bezárt minket, ezen a földön élő 
bűnösöket az örökkévaló Isten üdvtervébe. (... fontos hangúlyozás 
az is, hogy Krisztus nemcsak érettünk, hanem bennünk is van. Senki 
nincs kirekesztve közülünk, mindnyájan bele vagyunk foglalva Isten 
üdvtervébe. (B. Pfister)

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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