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John Stott:
Két világ közt
(Az igehirdetés művészete a XX. században)
John R.W. Stott-ot az egész világon ismerik, mint biblikus tanítót, 

konferenciai előadót, írót és igehirdetőt: Szolgálatát jelenleg, mint a London 
Institute fór Contemporary Christianity igazgatója végzi.

Sok jelentős munkája közül (pl. Issues Faring Christians Today, Basic 
Christianity, Understanding the Bibié, kommentárok, stb.) a  fenti című műből 
adunk ízelítőt folyóiratunkban. A könyv friss, biblikus és pozitív szempontból 
foglalkozik az igehirdetés kérdésével. Az első öt szó találóan foglalja össze a témát: 
„Az igehirdetés elválaszthatatlan a keresztyénségtöl”. A könyv tartalma:

1. fejezet: Történeti áttekintés az igehirdetés mindig magasztos 
szolgálatáról.

2. fejezet: Mai ellenvetések az igehirdetéssel szemben.
3. fejezet: Az igehirdetés személyes és teológiai alapvetése.
4. fejezet: Az igazi igehirdetés áthidalja a bibliai kor és a mai világ közti 

szakadékot, miközben mindkettőben gyökerezik.
5. fejezet: A bibliatanulmányozás módszerei.
6. fejezet: Hogyan készüljünk az igehirdetésre?
7. és 8. fejezet: Az igehirdető személyes jellemvonásai.
A könyv nemcsak magyar nyelven hézagpótló, mert a szakirodalmat 

ismerve, a  hézagos részekre helyezi a hangsúlyt. Megmutatja a  történelem során 
az igazi igehirdetés hatását és szembeszáll az ellenvetésekkel. Megmutatja, 
hogyan lehet otthonos az igehirdető egyszerre a  bibliai és a  mai kor világában is, 
hogy Isten Igéjének ma és örökké érvényes üzenetét tolmácsolhassa. Hasznos 
tanácsokat kapunk a  fölkészüléshez, a végén egy intéssel, miszerint az igazi 
igehirdetőnek alázatosan engednie kell, hogy a  Szentlélek munkálkodjék rajta 
keresztül. Csak így várható el, hogy az igehirdetés által életek megváltozzanak.

Lelkészeknek, laikus munkásoknak és gyülekezeti tagoknak egyaránt 
hasznos a  könyv végigolvasása. Sok tanácsot és hatalmas bátorítást kapunk 
általa a hűséges szolgálatra.

Következzék ízelítőül a második és a harmadik fejezet:

MÁSODIK FEJEZET

MAI ELLENVETÉSEK 
AZ IGEHIRDETÉSSEL SZEMBEN

Az ítélet prófétái a mai egyházban határozottan kijelentik, hogy a  prédikál ás 
ideje lejárt. Azt mondják, hogy ez haldokló tudomány, a kommunikáció régimódi 
formája, „visszhang a  múltból, amelyet már túlhaladtunk.”
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Nemcsak kiszorították a  modern médiumok (eszközök), de 
összeegyeztethetetlen is a  modern módszerekkel. Következésképpen az 
igehirdetés nem élvezi azt a  tiszteletet, mint régebben és amit kifejeztek azok az 
idézetek, amelyeket az első fejezetben fölsoroltunk. Sőt még az „ige-csemegézés” 
is kiment a  divatból, amely az egyházi kocsmáról-kocsmára járás egy fajtája, 
olyan tévelygő templombajárás, amely a későbbi összehasonlltgatás igényével 
kóstolgatja a mai prédikációkat. Az egykor népszerű prédikációé kötetek kiadása 
kockázatos vállalkozás lett. Néhány gyülekezetben az igeszolgálat öt perc 
mentegetőzéssé vált. Másutt a  .dialógus”, vagy egy "esemény" került a helyére. 
Dr. Howard Williams sommás ítélete szerint „az igehirdetés kimúlt”.

Egyúttal ki kell mondani dr. Donald Coggan ellentétes állítását is. Szerinte 
az igehirdetésről való ilyen vélemény „megtévesztő hazugság”, melyet a mi „Lenti 
Atyánk” (ahogy C.S. Lewis az ördögöt nevezi) készített elő, aminek 
eredményeként stratégiai győzelmet aratott. Nemcsak hatásosan elhallgattatott 
néhány igehirdetöt, de azokat is demoralizálta, akik folytatják az igehirdetést. S 
úgy mennek a  szószékre „mint olyan emberek, akik már kezdés előtt elvesztették 
a csatát: a  meggyőződés bizonyosságát már kihúzták a  lábuk alól.”

Ezzel a  fejezettel az a célom, hogy a prédikáció iránti mai kiábrándultság 
gyökereit fólfedjem. A prédikáció elleni három fő érvet szeretném áttekinteni:

— A tekintély-ellenes álláspontot
— A kibernetikai forradalmat
— Az evangélium iránti bizalom elvesztését
Ugyanakkor válaszolni is szeretnék ezekre.

A tekintély-ellenes álláspont
Hosszú története során még úgyszólván sohasem tanúsított a világ ilyen 

öntudatos lázadást a  tekintély ellen. Nem mintha a tiltakozás és lázadás jelensége 
új volna. Az ember bukása óta az emberi természet lázadóvá lett, „ellenséges 
Istennel szemben” és engedetlen, sőt képtelen „alárendelni magát Isten 
törvényének.” (Rám. 8,7). Az ember állapotának ez az alapvető ténye ezerféle 
gonosz módon nyilvánult meg, azonban mégis újnak látszik a lázadás 
világméretűvé válása és a  filozófiai érvek, amelyekkel azt néha alátámasztják. 
Nem kétséges, hogy a  XX. századot egy globális lázadás fogta el, amely két 
világháborúban sűrűsödött össze. A régi rend helyet ad egy újnak. Minden eddig 
tisztelt felsőbbségnek (család, iskola, egyetem, állam, egyház, Biblia, pápa, Isten) 
kihívással kell szembenéznie. Mindent, ami az „establishment”-hez tartozik, 
(azaz kiváltságával és megtámadhatatlan erejével szilárdan beásta magát), 
alaposan megvizsgálnak és szembeszállnak vele. A „radikális” személy pontosan 
olyan valaki, aki kényelmetlen és tiszteletlen kérdéseket tesz föl az 
„establishment”-nek, amelyet még előbb maga is kritikától mentesen tisztelt

Nagy érzéketlenség volna, ha az egész mai lázadásra elutasítóan 
reagálnánk, vagy az „ördögi” címkét ragasztanánk rá. Egy része ugyanis 
felelősségteljes, érett és a  legteljesebb értelemben keresztyén jellegű. Abból a 
keresztyén tanításból fakad, hogy az ember Isten képére van teremtve és így az 
elembertelenedés minden formája ellen tiltakozik. Szembeszegül a szociális



igazságtalansággal, amely sérti a Teremtő Istent, keresi, hogy hogyan vécéje meg 
az embereket az elnyomástól és föl szeretné szabadítani őket a nekik Isten által 
adni szándékozott szabadság megélésére. A politikában tiltakozik minden 
tekintélyi uralom ellen, akár balos, akár jobbos legyen az, amely diszkriminációt 
alkalmaz a kisebbségekkel szemben, megtagadja az emberektől a polgári 
jogaikat, megtiltja a vélemények szabad kifejtését, vagy bebörtönöz embereket 
csupán nézeteikért. A gazdasági életben tiltakozik a szegények kizsákmányolása 
és az új szociális rabszolgaság éllen, a fogyasztói piaccal és a gépekkel szembeni 
rabság ellen. Az iparban tiltakozik a vezetőség és a szakszervezetek közötti 
osztályszembenállás ellen és sikraszáll a munkások nagyobb méretű felelős 
részvétele mellett. A nevelésben tiltakozik a félrenevelés ellen, tantermek olyan 
helytelen használata ellen, amely a fiatalok formálható gondolkodását bizonyos 
előre meghatározott mintákhoz igazítja. Ehelyett olyan nevelési folyamatra 
ösztönzi a gyermekeket és a fiatalokat, melynek nyomán saját személyiségük 
kibontakozhat.

Ha a lázadás efféle meghatározásokban jut kifejezésre, a keresztyéneknek 
nem az ellenzők között, hanem a támogatók élcsapatában van a helyük. Mert 
Istené a dicsőség, hogy elindította az Isten képére teremtett ember 
humanizálódását. Akkor azonban kötelesek vagyunk elválni a többiektől, ha a 
változások támogatói túlmennek ezen és kifejezésre juttatják azt a  szándékukat, 
hogy megszüntessék magát a demokratikus folyamatot és ezzel együtt a  közös 
megegyezésen alapuló mérséklet, cenzúra minden formáját és kijelentik, hogy az 
igazságnak, vagy a jóságnak nincs többé objektív mércéje. Az igaz és hamis 
felsőbbség közti különbségtétel azt jelenti a  keresztyéneknek, hogy különbséget 
tesznek az ember-mivoltunkat megszüntető zsarnokság, és az ésszerű, jóakaratú 
felsőbbség között, amelynek uralma alatt megtaláljuk valódi emberi 
szabadságunkat.

Amíg a  jelenlegi helyzet fennáll, hogy az egyik fél egy vakmerő anarchia felé 
vezet és a másik pedig az igazi szabadságot keresi, mindkét fél olyan hatalom 
jelképének látja a szószéket, amely ellen lázadni kell. Az egyenlő művelődési 
lehetőségek, legalábbis nyugaton, élesebbé tették az emberek kritikai érzékét. 
Most mindenkinek megvan a s*yát véleménye és a saját meggyőződése és azt 
legalább olyan jónak gondolja, mint az igehirdetöét. Az emberek azt kérdezik, ha 
nem hangosan, akkor csöndesen, hogy „ki az, aki úgy gondolja, hogy megszabhatja 
nekem a törvényt?" Az egyházi beszéd nyelvezetének az általános használata 
rávilágít erre a  torzulásra. A „prédikálni” jelentése az lett, hogy „támadó, 
unalmas, vagy erőszakos módon kioktatni”, ráerőltetni valakire egy dagályos 
szónoklatot.

Noha a szószékről származó parancsoló prédikál ás elleni ellenállás egyre 
jobban teljed századunkban, megállapíthatjuk, hogy ez a  felvilágosodással 
kezdődött a XIX. században és fölerősödött a XX. században. Ennek a legélénkebb, 
leghumorosabb kifejezője Anthony Trollope „Barchester tomyaiban”-című műve, 
amelyet először 1857-ben adtak ki. A novella főszereplője Obadiah Slope 
tiszteletes, a papucsfélj, a barchesteri püspök házikáplánja. Trollope nem titkolja 
iránta érzett erős ellenszenvét. A legkevésbé sem hízelgő jelzőkkel írja le őt:

J o h n  Stott: K ét v ilá g  k ö zt 459
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„Haja sima, fakó, halványvöröses árnyalatú, amely mindig három csomós 
csoportban lóg le egyenesen... Arca majdnem ugyanolyan színű, mint a haja, vagy 
talán egy kicsit vörösebb: hasonlít a marhahúshoz — igen, azt lehetne mondani, 
hogy egy rosszabb minőségű szelethez. Bár az orra kicsit javít vonásain: 
kimondottan egyenes és jó formájú. Habár magam jobb szerettem volna, ha nincs 
szivacsos, porózus kinézete, mintha egy vörös színű dugóból lett volna okosan 
kiformázva.”

Miután olvasói ellenszenvét így felélesztette Slope külseje iránt („a fakó, 
vörösesszőke hajú, csészealjszemű, vörösképű Slope”), Trollope már fölkészítette 
őket, hogy ellenségesek legyenek prédikációjával szemben. Noha a barchesteri 
papság „a magas és száraz” egyházhoz tartozott, Obadiah Slope (egy egyszerű 
pap) nem vette figyelembe érzékenységüket és a katedrálisbeli első szolgálatában 
mindezt a véleményüket és szokásukat elítélte, amely a legkedvesebb volt nekik. 
Ezzel jut el Trollope az általa kívánt alkalomhoz, hogy hevesen támadhassa az 
igehirdetést és az igehirdetőket:

„Talán nincs nagyobb büntetés a civilizált és szabad országokban élő 
emberek számára, mint az, hogy igehirdetést kell hallgatniuk. Ezekben az 
országokban egy papon kívül senkinek sincs hatalma. A hallgatóságot arra 
kényszeríteni, hogy csöndben üljön és így gyötörhesse őket... Csak a papnak, 
senki másnak a beszéde nem hemzseghet közhelyektől, elcsépelt dolgoktól és 
hamis állításoktól és mégis az ö kétségbevonhatatlan kiváltsága, hogy lessék az 
ajkáról származó szót, tiszteljék magatartását, szenvedélyes ékesszólását, vagy 
meggyőző logikáját. Próbáljon csak bemenni egy jog-, vagy orvosprofesszor az 
előadói terembe és próbáljon meg unalmasan beszélni, haszontalan, üres 
frázisokat puffogtatni, és azonnal kiürülnek a padok. Próbáljon meg az ügyvéd 
rosszul beszélni és akkor nagyon ritkán juthatna szóhoz. A bíró vádbeszédét 
mindenképpen csak az esküdtszéknek, a fogolynak, vagy fegyőmek kell 
meghallgatnia. A parlamenti képviselőt le lehet hurrogni, vagy leszavazni. A 
városi tanácstagot el lehet hallgattatni. De senki sem szabadulhat meg az igét 
hirdető paptól. Ó korunk leguntatóbb alakja, ... a rémkép, amely a vasárnapi 
nyugalmat megzavarja, a  lidércnyomás, amely megterheli vallásunkat és Isten 
szolgálatát utálatossá teszi. Senki sem kényszerít minket arra, hogy templomba 
járjunk. Nem: de mi többet kívánunk. Azt, hogy ne kényszerítsenek távol 
maradni. Sőt azt kívánjuk— és ebben eltökéltük magunkat—, hogy élvezhessük 
a nyilvános istentisztelet kényelmét. De azt is kívánjuk, hogy az unalomnak csak 
addig a  határáig kelljen ezt tennünk, amit az emberi természet általában még 
képes türelmesen elviselni. Hogy ne menekülés utáni sóvár vággyal kelljen 
elhagynunk Isten házát — mert ez az általános következménye általában az 
istentiszeletnek.”

Nem az unalmasság volt Drollope számára ellenszenves az igehirdetésben, 
hanem hogy megalázó felsőbbségi viszonynak érezte a hatalom részéről, 
különösképpen ha az igehirdetö fiatal volt. Amikor Francis Arabin lelkészt, az 
oxfordi egyetem korábbi irodalomprofesszorát beiktatták Ullathome-ban a  St. 
E wold gyülekezet parókusi állásába, különösképpen is ideges volt, amíg elmondta 
az első prédikációját. Trollope kifejezte afölötti csodálkozását, hogy „még egész
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fiatal emberek is”, akik „alig nagyobbak, mint a gyermek”, bátorságot vesznek 
arra, hogy prédikáljanak és „fellépnek a szónoki emelvényre, magasan az 
engedelmes tömeg fölé”. „Különösnek tűnik nekünk”, teszi hozzá, „hogy nem 
szédíti meg ókét új és borzasztó komoly helyzetük... Jó lenne, ha azokat a  papokat, 
akik nem tudnak prédikálni, rá  lehetne venni arra, hogy ne ragaszkodjanak 
ahhoz, amihez nem értenek.”

Ma, több mint egy évszázaddal később, tudatában vagyunk annak, hogy 
ugyanolyan gyűlöletesek a fennhéjázó személyek. Ami viszont megváltozott az az, 
hogy az ellenállás sokkal szélesebb, nyíltabb és élesebb. Ami az egyházakat illeti, 
a  legtöbbnél túlsúlyban van a középkorúak és idősek befolyása, akik már túl 
vannak a lázadás korán és viszonylag kezelhetőek. Sok esetben azonban a 
fiatalabbak a lábaikkal szavaznak és elkerülik ezeket a régies szervezeteket. A 
tekintély-ellenes álláspont az 1960-as években érte el legmagasabb hőfokát és 
akkor robbant. A Californiai egyetem Berkeley-Campusa lett a Szabad Beszéd 
Mozgalom harcterévé és Párizsban a diákok csatlakoztak a  munkásokhoz, az 
utcára vonultak és a barikádokra álltak. Most, több mint egy évtized elmúltával, 
néhány kormány és néhány egyetem tanult a leckéből. Kevesebb a korlátozás, és 
több a szabadság. Így a fiatalok harcának a  célja az intézményekről (mivel ezt a 
harcot részben megnyerték) az eszmékre tevődött át, s különösképpen is az olyan 
eszmék elleni küzdelemre, amelyekkel a régi, hitelét vesztett intézmények 
próbálnak ellenállni és terhet rakni a  többiek nyakába. A Rolling Stones együttes 
egyik tagja, Charlie Watts tökéletesen kifejezi ezt a  viselkedési módot: „Ellene 
vagyok a megszervezett gondolat bármely formájának. Ellene vagyok... a 
megszervezett vallásnak is, mint amilyen az egyház. Nem tudom fölfogni, hogyan 
lehet beszervezni tízmillió agyat, hogy egy dologban higgyenek.” Mások tovább 
mentek és elleneztek minden eszmét. A hetvenes évek a nem-racionalisták 
évtizede volt.

Tehát az emberi agyat nem lehet megszervezni és a gondolatokat nem lehet 
az emberekre erőltetni. Egy intézménynek sincs joga, bármilyen tiszteletreméltó 
legyen is, hogy a maga tekintélyének a súlyával a nyakunkba varrjon egy eszmét. 
Sőt, egyetlen eszme sem erőltetheti magát ránk. Mert nincs olyan igazság, amely 
abszolút, s ezért egyetemes igazság lenne. Épp ellenkezőleg, minden relatív és 
szubjektív. Mielőtt hinnék egy eszmének, személyesen engem kell meggyőznie, 
hogy elfogadható. És mielőtt elvárható, hogy higgyük, önmagunk számára kell 
hitelessé válnia. Amíg ez nem történik meg, nem szabad hinnünk benne, de nem 
is hihetünk benne.

K eresztyén válasz
Hogyan válaszoljanak az igehirdetők korunk tekintély-ellenes 

szellemiségére? Milyen kifejezetten keresztyén kritikát gyakorolhatunk és 
milyen keresztyén választ adhatunk? Nem szabad, hogy a prédikál ás feladásába 
meneküljünk. A méginkább dogmatikussá válás ellenkező végletébe sem 
eshetünk oly módon, hogy amikor kihívással néznek szembe elképzeléseink és 
állításaink, akkor csak azokat ismételgetjük még hangosabban. De a végletek 
helyett lehetséges-e, hogy hűségesen megmaradjunk a történeti keresztyén



hitben, s ugyanakkor megismerjük és méltányosuk a  mai kor kétkedő és tagadó 
álláspontját?

Úgy gondolom, igen. Hadd javasoljak bizonyos igazságokat, amelyekre 
bölcsen tesszük, ha figyelünk és bizonyos magatartási formákat, amelyeket 
bölcsen tesszük, ha gyakorolunk.

Először is szem előtt kell tartanunk az ember természetét a keresztyén látás 
szerint. A Genezis első két fejezete szerint Isten az embert férfivá és nővé 
teremtette, úgy, hogy mindkettő erkölcsileg felelős (hiszen parancsolatokat 
kaptak) és szabad (mert hívta, de nem kényszerítette őket Isten a szerető 
engedelmességre). így hát nem nyugodhatunk bele sem a szabadosságba (amely 
tagadja a  felelősséget), sem a rabságba (amely tagadja a szabadságot). A 
keresztyének a Szentírásból és tapasztalatból is tudják, hogy az emberi 
beteljesedés lehetetlen felsőbb tekintély összefüggésén kívül. A korlátlan 
szabadság csak illúzió. Az értelem csak az igazság, az akarat pedig az 
igazságosság tekintélye alatt szabad. Csak Krisztus igája alatt és nem azt elvetve 
találjuk meg azt a nyugalmat, amelyet ő ígér. (Mt. 11,29-30.) Ugyanígy egy állam 
polgárai csak olyan társadalomban élvezhetik a szabadságot, ahol rend van. Azok 
a szülök, akiknek tizenéves gyermekük van, ismerik ennek az elvnek az 
igazságát. Mert a serdülők, akik a szülői tekintély ellen lázadnak, nemcsak 
nagyobb szabadságot akarnak átélni, de meg akarják tudni azt is, hogy hol a 
határa szabadságuknak. Miközben a  kerítésnek mennek, nagyon számítanak rá, 
hogy az nem fog ledőlni. De a  felnőttekkel is úgy van, mint a serdülőkkel: 
Szükségünk van „arra a  tekintélyre, amelyért neheztel is az ember de vágyódik 
is utána”, ahogy P.T. Forsyth mondta.

Másodszor, szem előtt kell tartanunk a kinyilatkoztatás tantételét. A 
keresztyén vallás alapvető tantétele, hogy nem azért hisszük azt, amit hiszünk, 
mert emberi lények találták ki, hanem azért, mert Isten nyilatkoztatta ki. 
Következésképpen a keresztyénség velejárója a tekintély, amelyet sosem lehet 
félretenni. Azok a prédikátorok, aki osztják ezt az igazságot, magukat az isteni 
kinyilatkotatás képviselőiként látják, vagy ahogy Pál apostol mondja, mint „Isten 
titkainak sáfárait” (1 Kor. 4,1) azaz olyan titkokét, amelyeket Isten fölfedett. Ez 
a meggyőződésünk nem szabad, hogy a dogmatizmusnak ellenszenves fajtájává 
váljék bennünk — fölényességgé, merevséggé és arroganciává — hanem 
meggyőződésünk tesz képessé bennünket arra, hogy az evangéliumot olyan teljes 
bizodalommal hirdessük, mint az Istentől származó örömhírt.

Theodore Parker Ferris, aki homiletikát adott elő az Episzkopális Teológiai 
iskolában és később a bostoni Trintity Church igazgató lelkésze lett, ezt 
hangsúlyozta az egyik legfontosabb dologként 1950-ben első előadássorzatában 
(George Craig Stewart előadások az igehirdetésről), amelyet később Menj és 
mondd el a népnek címen (Go Tell the People) ki is adtak. Szerinte az igehirdetés 
célja, hogy kijelentsen, fölfelén, nyilvánvalóvá tegyen valamit. Túl sok 
igehirdetés íródott „fölszólító módban” habár a Biblia „túlnyomó részt a kijelentő 
mód bizonyságtevő nyelvén íródott”. „Figyeljük meg a Biblia néhány nagy 
kijelentését” folytatja és ilyen ószövetségi verseket idéz: „Kezdetben teremtette 
Isten a mennyet és a földet", „Az Úr az én világosságom és üdvösségem” és „Akik
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az Úrban bíznak, erejűk megújul.” (Gen.1,1. Zst. 27,1. Ézs. 40,31.) „Ezek nem 
érvek, vagy intések, vagy elképzelések. Egyszerű, egyenes megállapítások 
azoknak a dolgoknak a természetéről, amelyeket kinyilatkoztatott Isten az 
embereknek... A Biblia vallásának az ereje az erről való bizonyságtételben van. 
„Ugyanez igaz, folytatta, az Újszövetség nagy kinyilatkoztatásaira is, mint "Én 
vagyok az út, az igazság és az élet", vagy "Isten volt az, aki Krisztusban 
megbékéltette magával a világot..." (Jn. 14,6. 2 Kor. 5,19) Dr. Ferris így 
summázza: Ennek az igehirdetésről szóló könyvnek csak egy témája van. A téma 
ez. Az igehirdetés igazi lényege szerint kijelentés, nem pedig intés”

Harmadszor, szem előtt kell tartanunk a tekintély helyét. Most is vegyük 
figyelembe a kijelentéseket, amelyekre T.P. Ferris hivatkozik és sok más ehhez 
hasonlót a Bibliában. Miben rejlik a tekintélyük? Az Istenben, mert ő adta ezeket, 
és nem bennünk, akik ma idézzük. Van valami visszataszító azokban az 
emberekben, akik olyan személyes tekintélyt igényelnek és akarnak elérni, 
amivel nem rendelkeznek. Az ilyen hajlam a legkevésbé sem illik a  szószékhez. 
Ha egy igehirdető olyan istentiszteletet tart mint egy vacak demagóg, vagy 
erejével és dicsőségével kérkedik mint Nabukodonozor Babilonban királyi 
palotája tetején (Dán. 4, 28-29), akkor rászolgál az ítéletre, amely erre a 
diktátorra sújtott le: őrültként elűzték a palotájából, „füvet evett, mint az ökör, 
... mígnem szőre megnőtt, mint a saskeselyű tolla, és körme, mint a  madarakéi.” 
Mert „azokat, akik kevélységben járnak, Isten megalázhatja”.(Dán. 4,33.37.)

De mi van akkor, ha igahirdetésünkben gondosan kifejezésre juttatjuk, hogy 
a tekintély, amellyel prédikálunk, nem bennünk rejlik, mint egyénekben, sem 
elsősorban a  mi papi vagy igehirdetői hivatalunkban, sőt még csak nem is az 
egyházban, amelynek tagjai, és megbízott pásztorai lehetünk, hanem elsősorban 
Isten igéjében, amelyet magyarázunk. Akkor az emberek talán inkább hallgatnak 
bennünket, főleg ha eloszlatjuk a kételyt azáltal, hogy megmutatjuk, hogy mi 
magunk is ez alatt a felsőbbség alatt akarunk élni. Ahogy Donald Coggan mondta, 
„ahhoz, hogy prédikáljunk, ismernünk kell a  Tekintélynek alávetett tekintélyt.” 

Így lehetünk elég bölcsek ahhoz, hogy ne mondjuk azt, hogy „így szól az Úr” 
(mert nem lehet bennünk az az ihletett tekintély, amely az ószövetségi 
prófétákban volt) és nem is jelenthetjük ki, hogy „bizony mondom nektek” (mert 
nincs bennünk az a tekintély, ami Jézus Krisztusban és apostolaiban volt), hanem 
sokkal inkább a „mi” megszólítást alkalmazhatjuk a legtöbbször. így ugyanis 
világos lesz, hogy csak azt prédikáljuk másoknak, amit magunknak is és 
elsősorban magunknak mondunk, és hogy a tekintély és az alázatosság nem 
zárják ki egymást. „Az a tekintély, amelyet a  világ fiiképpen igényel és ami a  mai 
igehirdetésből hiányzik, a tekintélyt parancsoló Evangélium az alázatos 
személyiségen keresztül” - írta P.T. Forsyth 1907-ben.

Negyedszer, szem előtt kell tartanunk az evangélium alkalmazását. Némely 
igeszolgálat megvető elutasításának fő oka az, hogy az emberek úgy látják, annak 
nincs kapcsolata a valós élettel. Az a tény, hogy tekintéllyel hirdetik az igét, egyre 
kevésbé van ínyükre. De ha a hirdetett üzenet igazán cseng és észlelhető, hogy 
kapcsolódik az élet valóságához, akkor magában fogja hordozni a  tekintélyt és 
alátámasztja önmagát. Tehát nem elég, hogy kijelentéseket hangoztassunk a
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tekintélyről. Bizonyt tanunk kell az ésszerűséget és kifejeznünk a fontosságát 
annak, amit hirdetünk. Akkor az emberek figyelni fognak arra, amit mondunk.

Ez az a  pont, amelynek kifejtésére Az új módon prédikálás című könyvében 
(1974) nem sajnálja a fáradságot Dr. Clement Welsh, aki 1963 óta tanulmányi 
igazgató és gondnok az Amerikai Igehirdetők Kollégiumában, Washingtonban. 
Azt mondja, nem fogadhatja el Barth Károly állítását, miszerint „az igehirdetés 
Isten szava, amelyet ő maga mond”, mert ez a „magas” doktri na „a Szentí rás 
tekintélyére vonatkozó sok megválaszolatlan kérdés szellemével van körülfonva 
és aggasztó kételyeket támaszt, hogy összetévesztjük az ember szvát az 
Istenével.” Ő tehát azt javasolja, hogy a másik végén kezdjük, ne az igehirdetővel, 
hanem a hallgatóval, ne a megváltással, a teremtéssel. Mert a hallgató a  teremtett 
világban él és „mivel ő a legfantasztikusabb információ-feldolgozó, amit a világ 
valaha is látott”, meg akaija érteni emberi tapasztalatainak összetett sokaságát. 
Hogy segítsük ebben az igehirdető (azaz az emberi élet jelenségének) ugyanazt 
az egzegetikai gondosságot, ugyanolyan gondosan egzegetálja a 
fejlődéstörténetet, mint más igeszakaszt.

Sőt dr. Welsh két homiletikai tételnek a kombinációját szeretné 
megvalósítani: „az egyik hangsúlyozza a  kinyilatkoztatást és a Szentírást, a 
másik pedig az apologetikát és az érveket.” Úgy gondolom ő nem tagadja, hogy 
helye van a  „tekintélyből fakadó igének”, habár néha úgy tűnik, hogy vészesen 
közel jár ehhez: mégis inkább viszautasítja az ex katedra igehirdetésnek azt a 
fajtáját, amely elszakad a világ valóságától, szükségtelen kérdésekre válaszol és 
elbátortalanítja a gyülekezetben a  felelősségteljes gondolkodást. Sőt a 
tekintélyelvű igehirdetések önmagukat fogják ajánlani, ha „új módon” szólnak, 
amikor az emberi élet végső kérdéseit jelentőségteljesen megszólaltatják.

Dialógikus igehirdetés
Ötödször, szem előtt kell tartanunk az igehirdetés dialógikus jellegét. Az 

igazi szolgálat tehát nem monológ, mint aminek tűnik. Amire olykor a „monoton 
szolgálati monológ” kifejezést használják. A skóciai baptista teológiai főiskola 
vezetője, R.E.O. White lelkész még erősebbn fogalmaz: „egy gyengeelméjű szörnyű 
monológja a  némákhoz”. De én amellett szeretnék érvelni, hogy az igazi 
igehirdetés mindig dialógikus. Nem a dialógus formájában elhangzó szolgálatok 
értelmében, amikor két prédikátor vitatkozik egy témáról, vagy az egyik kérdezi 
és faggatja a  másikat, (erre kitűnő alkalom kínálkozhat egy istentisztelet utáni 
vagy hétközi együttléten, de az én látásom szerint ez nem helyénvaló a nyilvános 
istentisztelet keretében.) Nem javaslom azt sem, hogy bátorítsuk a mindenféle 
kérdést össze-vissza föltenni kész személyeket, habár néhány előre be nem 
tervezett közbeszólás biztosan élénkítené az alkalom menetét a legtöbb nyugati 
egyházban és minket igehirdetőket is próbára tenne.

A szóbeli dialógus az igehirdető és a gyülekezet között az észak-amerikai 
feketék istentiszteletén mindazonáltal általános. ALos Angeles-i néger Egyházak 
Ökumenius Tanulmányi Központjának alapító igazgatója Dr. Henry H. Mitchell, 
élénken ecseteli ezt könyeiben, a Néger Igehirdetésben (1970) és Az igehirdetés 
helyreállításában (1977). Az utóbbiban az egyik fejezet címe:„Az igehirdetés mint
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dialógus”, „A fehér teológia germán fogságától nem akadályoztatva és a nyugati 
világ kevély absztrakciójától meg nem mérgezve” az amerikai négerek 
istentiszteleteiken szabadon kifejezik valódi néger önmagukat. A néger vallás 
„lélek-vallás”, nem fél az érzelmektől és az eksztázistól — írja. „Hívást kaptak és 
válaszoltak évszázadokon át Afrikában és az amerikai néger istentiszteleten is 
kezdettől fogva — háromszáz éve”. És főleg „a néger hívő nemcsak befogadója a 
prédikátor által közvetített igének: ő is beleszól. Néha fölkiált. Nemrégen még a 
néger hívő rossznak tartotta az istentisztelet, ha nem kiáltott közbe senki, de 
talán még most is van, aki így gondolja.”

Dr. Mitchell elismeri, hogy az ilyenfajta hallható beleszólás (ilyen fölkiáltás, 
mint „ámen”, „mondd csak”, „úgy van”, „hű”, „semmi”, „igen Uram”, „így igaz”, 
stb.) „a valós ember érces tiszteletnyilvánítása” ami időnként nem más, mint 
kulturális szokás és hogy más alkalmakkor „olyan nagy a zaj, hogy valójában 
pótcselekvéssé válik.”

Mégis, általánosságban szólva ez a hallgatóság részvételének sajátos 
kifejezési formája és nagy támogatás és biztatás a prédikátornak. Valóban, ha egy 
néger gyülekezet szívét és gondolatait megragadja az igehirdetés, „az igehirdető 
és a nép közt bekövetkező dialógus kreatív istentiszteletté lesz.”

Másmilyen az a dialógikus igehirdetés, amit javaslok. Ez csöndes dialógus, 
amely kifejlődhet az igehirdető és hallgatói között. Mert amit mond, kérdéseket 
ébreszthet bennük, amelyeket aztán elkezd megválaszolni. Válasza további 
kérdéseket ébreszt, amelyekre szintén felel. Az egyik legnagyobb adomány, amire 
az igehirdetőnek szüksége van, az ilyen érzékeny megértése az emberek 
gondolatainak és problémáinak, hogy meglássa előre az igehirdetése minden 
részére való reagálásukat és feleljen azokra. A prédikálás egy kicsit olyan, mint 
a sakkozás, ahol a  jó játékos előre elképzel több lépést is ellenfelével szemben, és 
mindig kész válaszolni, bármilyen lépést is tesz legközelebb a másik fél.

Emlékszem egy mulatságos cikkre a  Guardian Weeklyben Peter Fiddicktől, 
arról, hogy „nehéz művészet hallgatóságnak lenni.” Acíme ez volt: „Senki sem fog 
elaludni.” Bevallotta, hogy neki probléma ébren maradni egy koncerten. A 
legkorábbi emléke arra vonatkozólag, hogy nyilvános helyen elaludt, Slough 
Methodist Central Hall-ban körülbelül hétéves korából van. Elbóbiskolt az 
igehirdetés alatt és „elzsibbadva ébredt föl a rákövetkező ének közepénél.” Később 
azonban megtanulta, hogy „az igehirdetés problémáját a prédikátorral való 
gondolatbeli vitatkozás győzheti le”, egy olyan módszerrel, amely nem 
alkalmazható egy Chopin előadásnál „mert egy keringővei nem lehet min vitázni.” 
Peter Fiddick valószínűleg úgy képzeli, hogy az igehirdetők méregbe jönnének, 
ha a hallgatóik „gondolatban vitáznának” velük. Pedig bizonyára az ellentéte az 
igaz, mi örülnénk neki. Nem a  passzivitást akaijuk bátorítani a gyülekezetben. 
Arra akaijuk ösztökélni az embereket, hogy gondolkozzanak, válaszoljanak 
nekünk és vitázzanak velünk gondolatban és mi fenntartanánk ezt a nagyszerű 
(bár csöndes) dialógust velük, hogy lehetetlennek érezzék az elalvást.

Ez különösképpen is fontos, amikor témánk vitatott. Természetesen az a 
szándékunk, hogy kifejezzük saját meggyőződésünket és ebben az esetben lehet, 
hogy eltekintünk azoktól a problémáktól, amelyeket ez ébreszt mások agyában,
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legyenek akár a templomi hívők (vagy fél-hívők), vagy a nemhívők, akikkel 
hallgatóink a következő nap találkoznak a munkahelyükön, vagy az üzletben. 
Például, nem prédikálhatunk úgy arról az igéről, hogy „az egész föld teljes az ő 
dicsőségével” (Ézs. 6,3), hogy nem vesszük tudomásul azt a tényt, hogy a földet 
földrengés, kizsákmányolás és éhség ugyanúgy sújtja, mint ahogy rend, jólét és 
szépség is van rajta. Szintén nem beszélhetünk úgy Isten gondviseléséről, aki 
„azoknak, akik őt szeretik, mindent javukra ad” (Rm. 8,28), hogy nem mutatunk 
rá  arra, hogy tudunk a  gonoszról és a fájdalomról is.

Folytathatom a  példákat. Nem prédikálhatunk úgy a házasságról, hogy 
elfeledkezünk a gyülekezetben lévő házasulatlanokról, vagy a keresztyén 
örömről, hogy megfeledkezünk azokról a tragédiákról és bánatról, amelyet 
némelyek még át fognak élni. Nem magyarázhatjuk Krisztus Ígéretét az imádság 
meghallgatásától, elfeldkezve arról, hogy néhány imádság nem nyer 
meghallgatást, — vagy hogy az ő parancsai miatt nem kell nyugtalankodnunk, 
elfeledkezve arról, hogy az embereknek van okuk az aggódásra e téren. Az 
emberek ellenvetésének megelőzésére az a legjobb mód, hogy az ellentámadás 
ellen védjük meg magunkat.

Beszélő és hallgató, író és olvasó közti dialógus a Szentírásban gyakran tűnik 
elő. Az Ószövetségben megtaláljuk ezt Malakiás könyvében: „Szeretlek titeket”, 
mondja az Úr. De ti azt mondjátok: „Miben szerettél minket?” (1,2) Majd később: 
kifárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk 
el?” (2,17) És tovább: „Csalhatja-e az ember az Istent? Ti mégis csaltatok engem. 
De azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozataitokkal.” (3,8)

Az Újszövetségben maga Jézus is gyakran használ hasonló módszert. Több 
példázata kérdéssel végződik és valószínűleg ezekben az esetekben várta, hogy 
hallgatósága hangosan válaszoljon. Rávette őket a  dialógusra. Például: „E három 
közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett?” 
és „Mikor azért megjön a szőlőskert ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal:” 
(Lk. 10,36 Mt. 21,40) Vagy, miután megmosta az apostolok lábát, megkérdezte 
őket: „Ertitek-e, hogy mit cselekedtem veletek?” (Jn. 13,12)

A dialógus művészetének mestere volt Pál apostol is és a legjobb példa erre 
a rómaiakhoz írt levele. Amíg Tertiusnak diktálja az első fejezeteket, folyton arra 
gondol, hogy milyen ellenvetéseket tesznek a zsidók az érveire. Sokszor hangot 
ad az ellenvetéseiknek és megválaszolja azokat. Vegyük például ezt a dialógust:

Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülm etélés haszna?
Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta az ő 

beszédeit. És ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e 
Isten hűségét?

Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: igaz az Isten, még ha minden ember 
hazug is....

Ha pedig éppen a  mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, 
akkor mit mondjunk? Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? (Emberi 
módon beszélek.)

Szó sincs róla! Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot?
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(Róm. 3,1-6. v.ö. 27-31.)
Amint sok tudós kimutatta, Pál szabad formában lemásolhatta a sztoikus 

„támadó beszédeket”, amelyeknek James Tewart professzor szavai szerint 
Jellegzetes sajátsága a szónoki kérdések, a rövid, töredékes mondatok kedvelése, 
elképzelt tiltakozó másik fél elgondolásának használata, visszakanyarodás és 
előrevetése a kihívásnak és a  viszontválasznak... „ És inkább igehirdetői, mint 
írói fogás, de alkalmazzák olyan szerzők, akik egyúttal prédikálnak is. Így 
elsősorban Luther, aki kommentárjait eredetileg előadásoknak készítette, 
nemritkán közbevetett ilyen mondatokat, hogy „Hallom , hogy van aki azt 
mondja...” vagy „nem is képzelnéd, ugye?”

Billy Graham pedig állandóan használja ezt: „De Billy, erre ezt 
kérdezhetnéd...” és elmondja azt a problémát, amelyet elképzel, hogy a 
hallgatóságban lévő nem-keresztyénben támadhat.

Canon Max Warren, az Egyházi Missziói Társaság korábbi főtitkára az 
önéletrajzi vázlatában, a Zsúfolt Vászonban (1974) a kommunikációt, mint egy 
különleges képességet definiálja:

Ez a „kettős gondolkodás” általános módjának a fólülmúlása és a  keresztyén 
„négypólusú gondolkodás” megalkotása. A „négypólusú gondolkodás” először is 
annak a kigondolása, amit mondanom kell, aztán átgondolása annak, ahogyan 
értheti majd a másik ember amit mondok, aztán újból arra gondolás, hogy mit 
kell mondanom, úgy, hogy amikor én azt mondom, tudjam, hogy mit fog gondolni 
ő arról, amit én gondolok!.... A „négypólusú gondolkodás” nagy értelmi erőfeszítést 
és lelki beleérző képességet igényel.

Fárasztó, de ez a dialógikus igehirdetés lényege, s ez csökkenti az olyan 
megbántások valószínűségét, amelyen egyébként a tekintélyelvű igehirdetés 
velejárói.

A kibernetikai forradalom
A „kibernetika” (kübernetész, kormányos szóból) az emberi, vagy 

elektronikus kommunikáció mechanizmusának tudománya, vagy az agyakban, 
vagy a számítógépben. A „kibernetikai forradalom” kifejezés a  kommunikációban 
való radikális változásra, mint a komplex elektronikai eszközök fejlődésnek az 
eredményére utal.

A kibernetikai forradalom főpapja a híres római katolikus Marshall 
McLuhan professzor volt. (ó  alapította meg 1963-ban a  torontói egyetemen a 
kulturális és technológiai központot, ennek tizennégy évig volt igazgatója, 1980 
utolsó napján hunyt el.) AGutenberg Galaxis: A tipográfus ember alkotása című 
1962-ben kiadott első könyve nagy figyelemét keltett. Legismertebb könyvét A
megértés eszközei: Az emberi lehetőségek kiterjesztése címen 1964-ben adta ki. 
A hetvenes évek során csökkent a népszerűsége és egész rendszerét szigorú, sőt 
ellenséges kritika érte. Bizonyos, hogy nagy túlzásokba esett. Egyik első 
kritikusa, Dr. Jonathan Miller, aki következtetéseit bizarrnak, abszurdnak, 
összefüggéstelennek, sőt képtelennek nevezte, mégis elismeri a  „belső izgalamat”, 
amellyel először olvasta művét és azt a  tényt, hogy „sikerrel hozott elő egy olyan 
témát megvitatásra, amelyet túl sokáig mellőztek”.
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Most, hogy már a vita pora elült, biztosnak látszik, hogy McLuhan neve ott 
fog szerepelni a kommunikációs elmélet úttörői között. A történelem nem fogja 
azokat a kifejezéseket elfelejtem, mint a globális falu”, „a médium az üzenet” (és 
egyben a  „masszázs”) „forró” és „hideg” kommunikáció, amelyeket ő alkotott 
korunk szótára számára. Naívság volna elméletére úgy tekinteni csupán, hogy 
túl vagyunk rajta, még most is mérkőznünk kell vele.

Kezdjük a történelemlátásával. Úgy festette le a primitív embert, mint aki 
öt érzéke egyidejű, kiegyensúlyozott használata által harmónikus létnek örvend. 
Amikor a törzsfonökök a tűz körül ültek, „hideg” vagy kazuális módon érintkeztek 
egymással: az információkat és benyomásokat látás, hallás, tapintás, Ízlelés és 
szaglás útján fogadták be. Ez az idillikus helyzet két szerencsétlen találmány 
miatt szakadt meg. Az első a fonetikus ábécé. Megelőzőleg a keleti piktografikus 
írás (Kínában) és a hieroglitikus írás (Babilonban) megőrizte a kapcsolatot a szem 
és a  fül között, mert vizuális jelentése volt. De a fonetikus ábécé „a szemantikailag 
jelentés nélküli betűk szemantikailag jelentés nélküli hangoknak felelnek meg” 
és ez hirtelen részt üt a hallgatóság és az ember vizuális tapasztalata közé.” Ebből 
következik, hegy a fonetikus ábécé fölborítja az ember érzékelési egyenesúlyát 
azáltal, hogy a szemet teszi a  domináns érzékszervvé és az olvasó fülét valójában 
a  szemével helyettesíti.

McLuhan szerint a másik szerencsétlen esemény a nyomtatás föltalálása 
volt a XV. században Johann Gutenberg által, aki 1468-ban halt meg. 
Tbrténetében ő a legfőbb gazember. A nyomtatás megjelenése a  törzsiség végét 
hozta. A primitív emberi társadalom kollektív egységét megtörte. Minden emberi 
lényt individualistává és specialistává tett, „mert az írni-olvasni tudás kiemeli őt 
kollektív törzsi világából és individuális elszigeteltségbe taszítja.” Most már 
képes arra, hogy egyedül üljön egy sarokban, háttal a világnak, olvasva egy 
könyvet. Sőt mi több, amíg olvas, és szeme a nyomtatás sorait követi, lineális 
logikába zárja be magát, és így elveszti a multi-szenzuális tanulás bűvöletét. 
Literalistává válik, mert képzelőereje elsorvad.

De 1844-ben egy harmadik esemény (a távíró föltalálása Sámuel Morse) 
meghirdeti egy új kor hajnalát, nevezetesen az elektronika koráét. Amíg az ábécé 
és a nyomtatás egyre inkább elidegenítette egymástól az embereket, „az 
elektromos médiumok elterjedése egyfajta organikus kölcsönös függését teremt 
a  társadalom összes intézménye között.” Az emberiség, amely elvesztette 
törzsiségét a  nyomtatás miatt, most újból törzsivé válik növekvő mesterséges 
elektronikus eszköztárunk következtében. „Az elektromos kommunikáció 
egyidejűsége... mindnyájunkat jelenlévővé és elérhetővé tesz bármely ember 
számára a világon.” így az egész világ egy globális faluvá vált.

Ebben a szociális forradalomban a tévé fő  szerepet gyakorolt. McLuhan azzal 
érvel, hogy ez visszafordította a fonetikus ábécé és a nyomtatott sajtó által 
elindított ártalmas folyamatokat, mert újból bevezette az emberi életbe a „hideg” 
kommunikáció előnyeit. Azt írja, hogy „egy forró médium csak egy érzékünkre 
terjed ki” „nagy képélességgel” (azaz jól meg van töltve adatokkal). Másrészt a 
„hideg” médium, ahelyett, hogy egy érzékünket bombázná sok információval, 
lehetővé teszi, hogy több érzékszervünkkel együttesen fokozatosan gyűjtögessük
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össze az információkat. A lényegbevágó különbség a médium által közvetített 
információk összegében és a néző, vagy hallgató által igényelt információk 
megfelelő összegében van. „A közönség alacsony szinten vesz részt a forró 
médiumok használatában, a hideg médiumokéban pedig magas szinten.” A tévé 
pedig és a kimondott szó „hideg”, mert mindkettő igényli a közönség részvételét. 
Következésképpen „a tévé nem válik háttérré. Lefoglal bennünket. Vele együtt 
kell meglennünk”.

Akkor tehát a televízió, mint kommunikációs eszköz, komoly ellenfele lenne 
a prédikálásnak? A nappaliban a  tévé elfoglalja a templomi szószék helyét? 
Marshall McLuhan nem válaszol erre a kérdésre, mert föl sem vetette soha. De 
ha megkérdezték volna, szerintem válasza bizonyára nem egyértelmű volna. Mert 
egyrészt helyesli a kimondott szót (első számú ellensége a „nyomtatás”), mert a 
kimondott szó hideg médium és „drámaian magába foglalja minden érzékünket”, 
így tehát, amikor két ember beszélget egymással, akkor nemcsak meghallgatják 
egymást, hanem figyelnek is egymás arckifejezésére és taglejtéseire, s talán még 
meg is érintik, vagy megfogják egymást, sőt talán érzik egymás jellegzetes illatát 
is. Ezeknek megvan a megfelelője az igehirdető-gyülekezet viszonylatban, sőt 
jellegzetes illata is van a legtöbb gyülekezetnek. Másrészt a nyelv jövőjét 
veszélyezteti az elektronikus technológia, mert az utóbbinak nincs szüksége 
szavakra.

„Az elektronika önmaga mutatja az utat kiterjedésének világméretű 
folyamatához és egyáltalán nincs szüksége a verbalizációra.” Úgy tűnik, hogy 
McLuhan üdvözölne ilyen fejlődést, amit mint Bábel tornyának a lerombolását 
köszöntene, vagy mint „az általános megértés és egység pünkösdi föltételét.” A 
nyelvek mind eltűnnének „az általános kozmikus értelem mellett” és „a 
beszédnélküliség föltétele mellett, amely elvezethetne a kollektív harmónia és 
béke örökké tartó voltához.”

Habár McLuhan a  beszéd és a beszédnélküliség viszonylagos áldásairól 
álmodozott, én magam hiszem, hogy a beszédképesség megkülönböztetően emberi 
ajándék, csodálatosan sokoldalú eszköze a kommunikációnak és egyfajta 
visszatükrözése az istenképűségnek, amelyet magunkban hordozunk. Mert lehet, 
hogy a galambok turbékolnak, a szamarak ordítanak, a majmok makognak és a 
disznók röfögnek, de beszélni csak az ember tud. ABiblia szerint maga az élő Isten 
is beszélő Isten. A beszéd által teremtett kapcsolatot velünk és azt akarja, hogy 
egymással is ugyanezen a  módon érintkezzünk. Ha megtagadnánk, hogy így 
tegyünk, végtelenül megszegényítenénk magunkat és lealacsonyítanánk emberi 
méltóságunkat a madarak és állatok szintjére.

Marschall McLuhan aranykora óta méginkább átalakította a  számítógép 
tudományt a tranzisztor föltalálása, amely szilícium kristályokat használ mint 
hatalmas elektromos erősítőket. Tranzisztorizált számítógépek, vagy 
mikroprocesszorok, amelyeknek első modelljei csupán 1975-ben kerültek piacra, 
olyan arhaikussá tették az ötvenes évekbeli kényelmetlen őseiket, hogy azok ma 
dinoszaurusznak tűnnek. Ezek már nemcsak olyan kicsik, hogy hordozhatóak és 
nemcsak sokkal olcsóbb gyártani és működtetni őket, hanem olyan óriási 
mértékben megnőtt a tárolóképességük, hogy egyetlen csipen egy egész



enciklopédiát el lehet raktározni és olyan sebességet lehet elérni, amely megfelel 
körülbelül trillió kapcsolásnak egy másodperc alatt.

A szociális látnokok megpróbálják levonni a csip-forradalom 
következményeit. Azt jósolják, hogy legalábbis néhány tekintetben a világ 
biztosabb hely lesz, mert egy univerzális hitelkártya-rendszer a  pénzalapú 
bűnözést elavulttá teszi, miközben a veszélytől óvó eszközök összeütközésbiztossá 
teszik az autókat. Ugyanakkor az embereknek kevesebbet kell utazniuk. A 
munkába utazás csökken, mert az ipart robotok irányítják, a munkaidő csökken, 
és az üzleti élet decentralizálódik. „A munkahely és az otthoni élet vegyül, az 
áltaálnos szállítási rendszer következtében kifejlődik egy hatalmas adattovábbító 
hálózat, és az üzleti gépkocsit fölcseréli a  video-konferenciák legújabb rendszere.”

A számítógépes forradalom főleg az adatfeldolgozáshoz kapcsolódik, mint a 
raktározás, jóváírás, csoportosítás és kommunikáció. A kommunikáció minden 
jelenlegi formája korlátozott, ezért ez befolyásolni fogja. Christpher Evans 
könyvének,

A HATALMAS MIKRÓ-nak (1979) az egyik fejezetcíme:
„A NYOMTATOTT SZÓ HALÁLA”.
Kimutatja, hogy a könyek és a számítógépek egyaránt „az információ 

raktározásának lényeges eszközei”. Azután úgy érvel, hogy a számítógépek 
„sokkalta fólsőbbrendűek” a könyveknél, nemcsak azért, mert egyre kisebbé és 
olcsóbbá válnak, hanem azért is, mert „az elektromos könyvek dinamikusabbak” 
lesznek, képesek lesznek az anyagot gyűjteni, megszűrni és megjeleníteni. Sőt mi 
több, megjelenítő erejük magába foglalja mind a vizuális (tévékészülék) mind az 
aurális képességet (azzal a különös szintetikus beszéddel, amelyet 
„gépbeszédnek” neveznek).

Nehéz elképzelnünk a világot Kr. u. 2000-ben, amikorra már a sokoldalú 
mikroprocesszorok olyan általánosan elterjednek, mint ma az egyszerű 
zsebszámológépek. Bizonyára üdvözölnénk, ha a szilícium csip felülmúlná az 
emberi agy erejét, ahogy a gépek felülmúlták az ember izomerejét. Sokkal kevésbé 
örülünk az emberi kapcsolatok valószínű szűkülésének amiatt, hogy az 
elektronikai hálózat a személyes kapcsolatokat egyre fölöslegesebbé teszi. Ilyen 
elembertelenedő társadalomban a gyülekezet közössége óriási fontosságúra nő, 
mert itt a  tagok találkozhatnak egymással, beszélgethetnek és meghallgathatják 
egymást személyesen, sokkal jobban, mint a tévén keresztül. A kölcsönös 
szeretetnek ebben az emberi összefüggésében az Isten Igéjének a szólása és 
hallgatása sokkal szükségesebb lesz nem kevesebbért, mint a mi ember-voltunk 
megtartása végett.

A TELEVÍZIÓ BEFOLYÁSA
Visszatérek most a tévé és a szószék versengéséhez. A televízió az egyik 

fontos tényezője mindnyájunk életének. Nagy-Britanniában az otthonok 98 
%-ában van legalább egy tévé és egy átlagos háztartásban 30-35 órát van 
bekapcsolva hetenként. A tényleges nézési idő egy felnőtt esetében 16-18 óra 
hetenként. Ez azt jelenti, hogy élete legjobb részéből 8 teljes évet tölt a  tévé előtt.
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Az amerikai statisztikák még magasabbak. Egy 1970-71-ben tartott 
közvéleménykutatás szerint a felnőttek átlagosan heti 23,3 órában nézik a  tévét.

Nagyon nehéz a tévé szociális hatását kiegyensúlyozottan fölbecsülni. 
Kétségkévül óriási a pozitív hatás. A tévé képessé teszi az embert arra, hogy olyan 
eseményekben és tapasztalatokban részesükön, amelytől máskülönben - 
időhiány, lehetőségek, pénz, vagy egészség híján - elesne.

Részt vehet a  nemzet életének nagy eseményeiben: egy esküvőn, temetésen, 
egy uralkodó koronázásán, vagy egy elnök beiktatásán, vagy egy másik ország 
államfőjének a látogatásán. Olyan külföldi helyekre utazhat, melyeket sosem 
volna lehetősége személyesen meglátogatni, vagy megismerhet sok természeti 
csodát. Megnézhet filmeket, játékokat, sporteseményeket. Lépést tarthat a világ 
híreivel és részt vehet a politikai, szociális és erkölcsi kérdések vitájában. Mindez 
nagy nyereség.

De van egy másik oldal is, amely föleg az igehallgatásra és az istentiszteleten 
való résztvételre vonatkozik. A televízió nehezebbé teszi az ember számára, hogy 
figyelmesen és fogékonyan hallgasson és ezért az ideghirdetőknek fontos feladata 
agyülekezetfigyelménekalekötése. Miért? Megpróbálom összefoglalni a  televízió 
öt káros következményét:

Elóször, a tévé az embert fizikailag ellustítja. Otthonközpontú szórakozást 
kínál, melyhez csupán egy gombot kell megnyomni. Így hát miért ne pihenne egy 
kényelmes karosszékben és miért nem tartaná még az „istentiszteletét" is a tévé 
előtt? Miért fáradozzon, hogy eljusson a  templomba? A tévétől függő emberek 
sokkal kelletlenebből mennek el otthonról és sokkal bosszúsabbak mint mások, 
ha zavarják őket. Habár az Egyesült Államok úgynevezett „elektronikus 
egyháza, amelynek hatalmas nézőközönsége van, nagy áldást hozott az idős 
voltuk, vagy betegségük miatt otthonukhoz kötött emberek számára, mégis 
nagyon kétséges, hogy egészséges testű emberek számára a gyülekezeti tagság és 
résztvétel pótléka lehet-e. A tévé elvon a  közösség teljes személyes átélésétől, a 
szentségektől, a közös gyülekezettel együtt való isten-imádattól, nem említve az 
aktív szolgálatot és a bizonyságtételt.

Másodszor, a tévé az embert intellektuálisan kritikátlanná teszi. 
Természetesen ez nem szükségszerű és sok csatornán terveznek gondolatébresztő 
műsorokat is. Mégis úgy gondolom, hogy McLuhan eltúlozta azt a „részvételi” 
elemet, amit a  tévé igényel. Sok ember pontosan azért rogy le a tévé elé a  kemény 
napi munka után, mert az akarja, hogy szórakoztatásban legyen része, nem azért, 
hogy résztvételre serkentsék, legkevésbé pedig, hogy gondolkozzék. így a 
„spectatoritis”-nek nevezett kór terjed. Az emberek nem tudnak már figyelni, ha 
csak nem lálják is amiről szó van.

A tévé több képet kínál nekik, mint v itá t
Természetesen McLuhan tudta ezt. Nicon republikánus választási 

előkészítői 1968-ban úgy vélték, hogy Richard Nixon azért veszítette el az 1960-as 
elnökválasztást, mert John F. Kennedy-nek jobb tévés képe volt. Ezért 1968-ban 
azon gondolkodtak, hogy „miként jelenítsék meg elektronikusan”, azaz hogyan 
változtassák át a száraz, humor nélküli jogász tévéképét meleg, eleven emberi 
lénnyé. így fölfogadták tanácsadónak Marshal McLuhan-t és A médiumok
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megértése című írásából közreadtak néhány idevágó szemelvényt. Ezt Meduhan 
írta nekik: „Az elvek és az eredmények használhatatlanok választási célból... A 
jelölt általános képének kiformálásában nagy részt ad az ellentétes 
véleményekről való tárgyalás.” Nixon egyik fő  segítője, William Gavin ezt az elvet 
sürgette: „Szakadjon el a lineáris logikától: nyújtsa a benyomások össztüzét.” 
Ezekben a szavakban foglalta össze az ő megközelítését: „Nézze palinak a 
szavazókat és a harc kétharmadát megnyerte.” Nem szükséges ellenkeznünk 
azzal, hogy az arcvonások erőteljesebbek mint a témák, és a képek mint az érvek. 
De az egyik alárendelése a másiknak egyenlő az emberi méltóság alárendelésével 
az emberi gyarlóságnak. A keresztyének nem nyugodhatnak bele semmibe, ami 
tompítja az emberek kritikai képességét.

HARMADSZOR, a tévé az embert érzelmileg érzéketlenné teszi. Egyrészt 
áll a fordítottja is. Meg volt a tévének az a kellemes hatása, hogy vizuálisan az 
otthonunkba hozott és a lelkünkre helyezett olyan eseményeket, amelyekkel 
sosem találkoztunk volna A háború szörnyűségeit, az éhség és a szegénység 
miatti nélkülözés, a földrengések és hurrikánok pusztítása, a menekültek 
helyzete — ezek a dolgok szinte kényszerrel magukra vonják a figyelmünket, 
mint még soha ezelőtt. Többé már nem tudjuk becsukni előlük a szemünket. És 
mégis tudjuk és tesszük is. Érthetetlenül, mégis. Mert a fájdalomnak és a 
tragédiának van egy határa, amelyet érzelmeink már nem képesek elviselni. Egy 
idő múlva, amikor a teher túl súlyossá válik, vagy odamegyünk a tévéhez és 
csatornát váltunk, vagy kikapcsoljuk a készüléket, vagy ugyan folytatjuk a 
tévénézést, de érzelmek nélkül, mert ott belül kikapcsoltuk az érzéseinket. 
Jártassá válunk az érzelmi önvédelemben. Ennél a pontnál a hatások már 
ellentétes érzelmeket váltanak ki, nem maradnak érzéseink, hogy válaszoljunk 
rájuk. Néha úgy tűnik, hogy egy új evangélium iránt megkeményedett 
nemzedéket nevelünk ki, mert alá vannak vetve a szörnyűségek hatásának, hogy 
a jóhír összefüggő üzenetét ne érthessék, hanem csak a televíziós képeket, 
amelyek folytonosan rongálják az érzelmi reakciók mehanizmusát.

NEGYEDSZER, a tévé az embert pszihológiailag összezavarttá teszi. Mert 
a televízió a mesterségesség és kitaláció birodalmába tartozik. A legtöbb műsor 
nem a valódi életből, hanem a stúdióból származik. McLuhan kritikusait fölajzó 
egyik szójátékát kölcsönözve mondhatjuk, hogy a filmek nem a reális (ral) 
világhoz tartoznak, hanem a kitekert (reel) világhoz. A stúdión kívül fölvett 
műsorokból is nagymértékben hiányzik a hitelesség, vagy azért, mert azokat a 
fölvétel óta szerkesztették (pl. híreket és dokumentumfilmeket), vagy ha egy 
eseményt közvetítettek, csak más tapasztalatában részesülünk és csak 
másodlagosan veszünk részt benne. Igaz, figyelhetjük a futballmeccset (a 
tévében) és hallhatjuk a tömeg ordítását (esetleg a bemondó által), még sincs mód 
arra, hogy ama tornádó szelét érezzük, vagy ama nyomortanya szagát szagoljuk.

Ez a tévének az a nem reális eleme, amelyet Malcolm Muggeridge 
hangsúlyozott 1976-os, „A kortárs keresztyénség londoni előadásaidban „Krisztus 
és médiumok” cím alatt. „Szembeállította a médiumok fantáziáját Krisztus 
realitásával”. Kifejezte személyes vágyát, hogy „maradjunk Krisztus 
realitásánál” és ösztönözzünk másokat is arra, „hogy kössék ehhez magukat, mint
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ahogy régen a vitorlázás korában a tengerészek odakötözték magukat az 
árbóchoz, amikor vihar kerekedett és a tenger hullámzott. „Ez a kontraszt 
bennem a következő kérdéseket ébreszti: Mennyire könnyen tudnak az emberek 
átkapcsolni az egyik világból a másikba? Felismerik-e, amikor Isten szavát 
hallják és imádják-e őt, hogy most végre a végső valósággal kerültek érintkezésbe? 
Vagy, ez az én félelmem, az egyik nem reális szituációtól a másikhoz fordulnak, 
mintha álomban holdkórosan járnának, mert a tévé a fantáziának olyan világába 
vezette el őket, amelytől teljesen sosem tudnak szabadulni?

ÖTÖDSZÖR, a tévé erkölcsileg összezavarttá tehet. Nem arra célzok, hogy 
a nézők automatikusan utánozni kezdik a képernyőn látott szexuális, vagy 
erőszakos viselkedésmódot. Az 1977-es, Erőszak a képernyőn és a filmcenzúra c. 
belügyminisztériumi London kiadvány, miközben elismeri, hogy a szociális 
kutatás elégtelen, azt a következtetést vonta le, hogy a képernyőn jelentkező 
erőszak „nem valószínű, hogy az átlagos nézőt olyan viselkedésre ösztönözné, 
amit máskülönben nem tenne meg.”

Egy jelentés Ajövő rádiózásáról (1977) hasonló következtetésre jutott, habár 
hozzátette, hogy a tévében jelentkező erőszak valós közügy és a közönség igénye, 
hog a rádióadók megválaszolják.

A tévé erkölcsileg összezavaró hatása, amelyre én utalok, sokkal 
szövevényesebb és ravaszabb, mint a közvetlen ráhatás. Ha erkölcsi ítéletünk 
ereje nem éles és éber, mindnyájunkkal az történhet, hogy módosulni kezd a 
látásunk arról, hogy mi a „normális”. Annak a hatása alatt, hogy „mindenki ezt 
teszi”, és hogy manapság senki sem hisz igazán Istenben, vagy az abszolút 
igazságban és jóságban, védekezésünk lanyhul és értékítéletünk alig 
észrevehetően megváltozik. Kezdjük elfogadni azt a fizikai erőszakot (ha 
megtámadnak minket), a szexuális szabadosságot (ha felkeltik bennünk) és a 
túlzott fogyasztói költekezést (ha van csábítás), amelyek elfogadott normái a 
nyugati társadalomnak a XX.század végén. Rá vagyunk szedve.

A népesség legsebezhetőbb tagjai természetesen a gyermekek. S ők a 
legnagyobb tévé-hódolók. Nagy-Britanniában „a gyermekek kétharmada naponta 
3-5 órát nézi a tévét (21-35 órát hetente)”. Az Egyesült Államokban az óvódáskorú 
gyermekek alkotják a legnagyobb tévénéző tábort, hetente átlagosan legalább 
30,4 órán át nézik. „Tizenhét éves korára az átlagos amerikai gyerek 15 ezer óra 
tévénézést könyvelhet el — ami megfelel majdnem két teljes évnek.”

Marie Winn a tévé amerikai gyermekekre gyakorolt hatását A bekapcsolási 
drog (1977) c. fölkavaró könyvében tárta föl. Az a tézise, hogy gyermek károsodása 
nem annyira a  televíziós programm tartalmának tulajdonítható, hanem magának 
annak a ténynek, hogy tévézik. Elvonja a leckétől és a szabadban való játszástól. 
Gátolja a gyermek beszédbeli, képzelőerőbeni, felfogásbeli, tanulási, 
önmegvalósítási és kapcsolatbeli fejlődését. Fokozza a passzivitását, és csökkenti 
alkotóképességét. Szétszakítja a természetes családi életet. Ami pedig a 
legrosszabb, Invitáltja az un. „tévé-transz”-ot. „Ez nemcsak elhomályosítja a 
kitartó néző számára a különbségtételt a reális és a valótlan között, hanem 
...ezáltal el is tompítja érzéküket a valós események iránt.”
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összefoglalva, fizikai lustaság, intellektuális ernyedtség, érzelmi 
kimerültség, pszihológiai zavartság és erkölcsi eltájolódás: mindez növekszik a 
hosszú tévézések következtében. És a gyermekek szenvedik a legnagyobb kárt.

Hogy reagáljunk korunk tévézésének erre a negatív kritikájára? Nem 
amellett kardoskodom, hogy mindenki adja el, vagy törje össze készülékét, vagy 
hogy próbáljuk meg visszatekerni óráinkat a tévé-előtti korba. Ilyen maradi 
magatartás nemhogy szükségtelen, de lehetetlen is. Az általam leírt legtöbb 
ártalmas irányzat sokkal inkább a  műsorok gyenge minőségének és a kritikátlan, 
megszállott tévézésnek tulajdonítható, mint magának az eszköznek, 
készüléknek. Ha helyes az egyensúly, a tévé mint eszköz, több áldást jelenthet, 
mint átkot. Hát akkor mit tegyünk?

Először is, a keresztyén szülőknek jobban kell ellenőrizniük, hogy 
gyermekeik mikor jutnak hozzá a tévéhez. Nagy-Britanniában a gyermekek 79 
%-a „azt mondja, hogy szüleik nem törődnek vele, hogy naponta, vagy hetenként 
hány órát töltenek el tévézéssel.” A különbségtétel nélküli tévénézés a következő 
nemzedéket a „koncenzus-propagandához” vezeti el, amelyet Peter Abbs 
„tömegkultúrának” nevez. Azt állítja, hogy „az ember a leginkább utánzó 
teremtmény a világon és utánzás által tanul” (Arisztotelész), így a gyermekek is 
magukba szívják az elfogadott kulturális érték-jelképeket, és hogy ezeket 
társadalmunkban a kereskedelmi elit alakítja ki.

Másodszor, a keresztyének törekedjenek átlátni a tömegmédiumokat és úgy 
fölkészülni, hogy tévészövegíró, producer és előadó is válhassék belőlük. Nemigen 
panaszkodhatunk a sok most futó műsor alacsony színvonala miatt, ha nem 
kezdeményezünk konstruktívan alternatív programok fölkínálásával, amelyek 
technikailag egyenlő, ha nem jobb szinten vannak, s amellett egészségesebbek is. 
A megelőző korokban, amikor a kommunikáció újabb és újabb médiumai 
kifejlődtek (írás, festészet, zene, dráma, nyomtatás, film, rádió), a keresztyének 
elsőnek értették meg az ezekben rejlő új lehetőségeket és állították az 
istentisztelet és az evangélizáció szolgálatába. Ugyanígy kell lennünk a 
televízióval is. S a  világ néhány részén ez már meg is valósult.

Harmadszor, az igehirdetőknek számolniuk kell azzal, hogy a gyülekezet 
kötődik a  tévéhez. Óriási feladat van a  kezünkben, ha ellensúlyozni akarjuk a 
nagyon is mai tévé mérgező irányzatait. Nem feltételezhetjük, hogy az emberek 
akarnak igét hallgatni, s hogy valóban képesek arra. Ha hozzászoktak a tévé 
gyorsan változó képeihez, hogyan várhatnánk el, hogy egy beszélő emberre 
figyeljenek, aki nem pózol, s ráadásul nincsenek fényhatások, és semmi más 
néznivaló? Értik-e egyáltalán? Következésképpen, amikor elkezdődik az 
igehirdetés, kikapcsolnak. Majdhogynem hallhatjuk a kattanást. Úgy gondolom, 
ez nem elég ok arra, hogy föladjuk az igehirdetést, mert (ahogy majd röviden 
indokolom) van valami egyedülálló és helyettesíthetetlen benne. De az biztos, 
hogy meg kell küzdenünk az emberek figyelméért. Nem kelhet versenyre a 
televíziós korban az, ami unalmas, szürke, lassú, vagy egyhangú. A televízió 
kihívja a lelkészeket, hogy az igazság hirdetése ajkukról vonzó legyen, 
változatosság, színesség, illusztrálás, humor és pergő mozdulatok által. És
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ráadásul, habár semmi sem tudja kiszorítani helyéről az igehirdetést, szükség 
van kiegészítésre.

A tanulási folyam at
Négy módon tanul az ember: hallgatás, megtárgyalás, megfigyelés és 

felfedezés által. Ezeket hívhatjuk audiciónak, konverzációnak, obszervációnak és 
participációnak. Az első a legközvetlenebb, a szájtól fülig hat, a beszélőtől a 
hallgatóig és természetesen magában foglalja az igehirdetést is. De ez nem 
föltétlenül a leghatásosabb. „A legtöbb ember számára nehéz megértem a tisztán 
szóbeli fogalmakat. Gyanakszanak a fülökre, nem bíznak benne.” Általában 
sokkal biztosabbnak érezzük magunkat, ha a dolgok láthatóak, ha „magunk 
számára megnézhetjük” őket. így a tanulási folyamat másik három oldalának is 
helyet kell találnia minden gyülekezet keresztyén nevelési programjában.

Lukács gyakran használja a dialegaszthai igét (fejtegetni, bizonyítani, 
érvelni) Pál evangélizációs igehirdetésének a leírására. „Bizonyította nekik az 
írások alapján”, főképp a zsidó népnek. Valószínűleg ez szóbeli dialógus volt, 
amelyben előadta ügyét, néhányan megkérdőjelezték, mások ellentmondtak neki, 
ő pedig válaszolt kérdéseikre és kritikájukra. Nem kétséges, hogy hasonló 
módszert használt a Katehézisben, a megtértek tanításában.

így ma is, ahogy az egyetemi előadást kiegészítik a szemináriumok (és angol 
területen a tutor-rendszer, melyben közvetlen kapcsolat van a tutor és a diák 
között), úgy az egyházban is az igehirdetést ki kell egészítenie a különféle 
tanulmányi osztályoknak és megbeszélési csoportoknak.

Az egyik barátom, aki egyetemi előadó, nagyon őszintén elmondta nekem, 
hogy mit érez rossznak a saját gyülekezetében az igehirdetés viszonylatában. 
„Tűkön ültem hónapokon, éveken keresztül” mondta „és vágytam a lehetőségre, 
hogy válaszolhassak”. Véleménye szerint a gyülekezeti laikus munkást be kellene 
vonnia a lelkésznek az igehirdetési témák kiválasztásába, és néha ő magának is 
kellene prédikálnia, ha van rá adottsága és képzettsége. De az ő gondja az 
egyetemi és az egyházi tanítási módszer közti ellentét volt. "Az egyetemi 
osztályban azonnali lehetőség van a hozzászólásra, megszakításra, kérdésre, és 
bátorítanak is erre, lévén az osztály a megbeszélés fóruma.” De a gyülekezetében 
nem volt hasonló lehetőség, valójában minden visszajelzést elbátortalanítottak.

Mi Londonban megpróbáltunk a hozzászólás különböző formáira bátorítani. 
Ezen fölül a „kezdők csoportjaiban” az új keresztyének részére, a „közösségi 
csoportokban” a megállapodottabb keresztyének részére és a  „névtelen 
érdeklődők” körében serkentjük az érdeklődést, hogy a  résztvevők minden 
korlátozás nélkül hangot adjanak problémáiknak és kifejezzék kétségeiket. Néha 
az alkalmak után nyújtunk lehetőséget a hozzászólásra. Egy időszerű témáról 
szóló délelőtti istentiszteletet követően hívtuk az embereket, hogy hozzanak 
magukkal egy kis hideg ebédet, maradjanak vissza és kapcsolódjanak be a téma 
megbeszélésébe. Gyakran, szinte minden igehirdetési sorozat után lehetőséget 
adunk kérdések föltevésére, és időnként hosszabb tanítói alkalmakat rendezünk.

Mostanában az egyik igehirdetőnk a gyülekezetnek három különféle 
lehetőséget adott, hogy hozzászóljon a textus alapján fölvetett kérdésekhez. Az
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ige Fii. 1:12-19 volt, ahol Pál utal arra, hgoy a  keresztyének az ő példája nyomán 
sokkal bátrabban hirdetik az igét, másrészt pedig különböző indítékokból 
prédikálják Krisztust.

ELŐSZÖR arra kért minket, hogy írjunk le jellemző módokat, amelyekkel, 
vagy buzdítani tudunk másokat, hogy legyenek bátrabbak a bizonyságtételben, 
vagy ahogy mi követhetjük az ő bátor bizonyságtételüket. Másodszor, fölkért 
bennünket, hogy a templomban a közelünkben ülőkkel tárgyaljuk meg azokat a 
tényezőket, amelyek gátolják, vagy segítik a bizonyságtételünket. És harmadszor, 
írásvetítővel kivetítette az evangélizáció nyolc összekevert indítékát és kért, hogy 
magunkban valljuk meg, hogy ezek közül melyik érinthetett meg bennünket. 
Mindegyik szakasz három percig tartott. Szerintem nagyon értékes kísérletben 
volt részünk. Ez akarva-akaratlanul bevonta az embereket a dialógusba és 
nagyon gyakorlati módon kényszerített bennünket arra, hogy az ige kihívásával 
szembenézzünk. Egy kisebb gyülekezet közvetlenebb légkörében, legalábbis 
néha, miért ne bátoríthatnák arra, hogy ez összejövetel után azonnal tegyenek föl 
kérdéseket az igehirdetéssel kapcsolatban.

A „megfigyelés” a vizuális segédeszközök széles területére vezet bennünket. 
Ifermészetesen a két szentség, a keresztség és az úrvacsora két vizuális isteni 
segédeszköz, melyekben „a látható ige” megjeleníti Istennek a megváltásban való 
kegyelmét a Jézus Krisztus által. Néhány igehirdető táblát, vagy írásvetítőt 
használ, hogy jobb legyen a hatás, míg mások filmet, vagy diát használnak és 
hamarosan a videó-kazetták is könnyen elérhetőek lesznek. Rövid drámai 
megjelenítések, amelyek a tanítás, vagy az ige néhány igazságát illusztrálják, 
szintén erőteljesen hathatnak. Van bibliai példa is erre Ezékiel eljátszott 
példázataiban. Néhány gyülekezet bevezette újra a liturgikus „táncot” is, habár 
szerintem a „pantomim” sokkal pontosabb szó lenne, mert a  cselekvés a hódolat 
néma kifejezése. Szükség van mindig zenei kiséretre is. Sőt még jobb, ha a 
„pantomim” megpróbálja követni és megkisérli kifejezni egy ének, vagy egy 
zsoltár szavait.

A színjátszást, a mozgást és a dialógust kombinálhatjuk. Aztán itt van még 
két további vizuális segédeszköz, amelyet Isten adott. Először is ő arra gondolt, 
hogy maga a  pásztor legyen vizuális segédeszköz a gyülekezet számára. Titusz 
ezt az útmutatást kapta: „Mindenben te magadat add példaképül a jó 
cselekedetekben.” És Timóteusnak hasonlóképpen: „légy példa a  hívőknek a 
beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban”. (Tit. 2:7, 
l.Tim. 4:12.)

Mindkét igében a tüposz (típus, példa) főnév szerepel, melyet az Ószövetség 
is használ azokra a személyekre, akiknek a példája figyelmeztetés, vagy bátorítás 
lehet számunkra. Mi igehirdetők nem remélhetjük, hogy verbálisán kapcsolatot 
tudjunk teremteni a szószékről, ha vizuálisan mi magunk ellentmondunk ennek.

MÁSODSZOR, Isten azt akarja, hogy a gyülekezet vizuális segédeszköz is 
legyen a világ számára. Ha azt akarjuk, hogy az evangéliumunknak hitele legyen, 
meg kell azt testesítenünk. Sajnos, ahogy Gavin Reid helyesen írta, „akár tetszik 
az egyháznak, akár nem, nem verbális módon mindig kommunikációban áll a 
világgal és sokminden, amit így „mond”, ellentétes az igazi üzenetével.”
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A felfedezés, a cselekvés, a negyedik mód, ahogyan az ember tanul. 
Ttermészetesen az emberek mindig is tanultaik ezen a módon. A gyermek úgy tanul 
meg úszni, hogy próbálja és úgy tanul meg biciklizni, hogy fölül rá. Az ipar 
megtanulásának ősidőktől fogva elismert legjobb módja a tanonckodás. De 
manapság a „résztvétel” - politikai döntéshozatalban és a tanulási folyamatban 
— sokkal hangsúlyosabb, mint valaha. Az iskolásokat arra bátorítják, különösen 
is a matematikában és a tudományokban, hogy alkalamazzák saját 
elképzeléseiket és maguk találjanak ki dolgokat. Ez a „gyermek-központú” 
nevelés, vagy a tanulás „heurisztikus” módszere.

A felnőttek számára a legjobb példa az utazás. Vegyük a Szentföldet. 
Hallgathatunk előadásokat, olvashatunk könyveket, nézhetünk filmeket és 
diákat, beszélgethetünk utazókkal. De semmi sem hasonlítható össze azzal, hogy 
mi magunk valójában elmegyünk oda. Akkor mind az őt érzékszervünkkel 
szerezhetünk benyomásokat, láthatjuk a Galileai tengert, és Samária hullámzó 
dombjait. Hallhatjuk az alkudozók szavát a piacon és a kevert bárány-kecske 
nyájak bégetését. Megérinthetünk egy öreg, csomós olajfát, vagy 
átcsordogál tathatjuk a Jordán folyó vizét ujjaink között. Megízlelhetjük az izraeli 
szőlőt, vagy az édes fügét, narancsot, vagy gránátalmát. Belélegezhetjük a  mezők 
virágainak az illatát. És az egész Biblia megelevenedik! Mi magunk „fedeztük föl” 
magunknak az országot.

Ugyanennek az elvnek kell működnie a gyülekezetben. Nélkülözhetetlennek 
tartom a tanítást és prédikálást olyan bibliai tárgyakról, mint az imádság és az 
evangélizáció. De ilyen gyakorlati dolgokban az elméletbe belekóstolás nem 
elegendő. Imádkozni csak az imádság gyakorlása által tanulhatunk meg, 
különösképpen is egy imaközösségben. És evangélizálni is csak úgy tanulhatunk 
meg, ha egy tapasztaltabb keresztyénnel kimegyünk bizonyágot tenni egy 
utcasarokra, vagy meglátogatunk néhány otthont. Sőt mi több, csak a Krisztus 
Testében való aktív tagság révén tanulhatjuk meg, hogy mi az egyház, amint le 
van írva az Újszövetségben. A közösségi összejövetel egy olyan esemény, ahol 
elfogadják az egyént, örömmel üdvözlik és szeretik. És így a megbocsátás, 
megbékélés és közösség elvont fogalmai konkrét formát öltenek és a hirdetett 
igazság életre kel.

így hát a tanulás útja gazdag és sokféle folyamat. Állandóan magunkba 
szívunk tudást és tapasztalatokat, közvetve, vagy közvetlenül, tudatosan, vagy 
akaratlanul, szavak és képek által, hallgatás és figyelés által, megbeszélés és 
fölfedezés által, passzív elsajátítás és a cselekvésben való részvételünk által.

Hogyan lesz akkor tehát érthető egy speciális eset az igehirdetés számára? 
Hadd próbáljam bemutatni. A meglehetősen új „kommunikációs elmélet” elemei 
jólismertek. David K. Berlo, A kommunikációs folyamat (1960) c. könyvének a 
bevezetését veszem példának. „A szónok, hallgatóság és beszéd” triójára építve, 
amelyet Arisztotelész fejt ki Retoriká-jában, Dr. Berlo a következőképpen 
dolgozza ki elméletét. Először, van egy „forrás” (a személy, aki kommunikálni 
akar), együtt az „üzenettel” amit át akar adni. Másodszor, ezt „kódolnia” kell 
szimbólumokba (szavakba, vagy képekbe) és harmadszor, választania kell egy 
„csatornát”, vagy médiumot, amellyel közvetít (a szó esetében mondhatja,
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leírhatja, telefonálhat, vagy rádión beszélhet: képek esetében lerajzolhatja, 
megfestheti, eljátszhatja, vagy lefilmezheti.) Végül, van egy „fogadó”, aki a 
kommunikáció célja, akinek „visszakódolnia”, vagy magyaráznia kell az 
eddigieket. Dr. Berlo így foglalja össze: „A kommunikációhoz hat alapvető 
alkotórész kell: forrás, kódoló, üzenet, csatorna, dekódoló és fogadó. A forrás 
kódolja az üzenetet. A kódolt üzenetet továbbítja egy csatorna. Az üzenetet 
dekódolja és értelmezi a  fogadót”.

Mivel a  forrás és a kódoló rendszerint ugyanaz a személy, továbbá a  fogadó 
és a dekódoló is, ezért én négy alkotórészre egyszerűsítem ezt a modellt, mégpedig 
a forrásra (amely kommunikál), az üzenetre (amelyet közölnie kell), a kódra és a 
csatornára (ahogy közli) és a fogadóra (akinek szól a kommunikálás). Azt állítom, 
hogy bár a prédikálás, mint a kommunikálás egyik eszköze, hasonlít az összes 
többihez, mindazonáltal sui generis, azaz sajátos. Nincs a kommunikációnak más 
formája, amely hasonlítana hozzá és ezért helyettesíthetné. Mind a  négy 
alkotórésze sajátságos és összetételében egyedi. Hadd magyarázzam meg.

A forrás leginkább egy lelkipásztor (habár lehet laikus prédikátor is) aki 
hiszi, hogy Isten hívta el az igehirdetésre, és ezt az elhívást elismerte az egyház 
és ezért ünnepélyes megbízatással fölhatalmazta szolgálata gyakorlására, és 
imádkozik, hogy Isten erősítse meg ezt az elhívást azáltal, hogy a Szentlelket adja 
neki. Ez tehát nem közönséges kommunikációs f orrás”. Mert az ideális 
igehirdetésnél egy olyan személy áll a szószéken, akit Isten hívott el, bízott meg 
és ruházott föl erővel, Isten szolgája, Krisztus követe, Krisztusnak a Lélek által 
betöltött bizonyságtevője.

A „vevők” (vagy „fogadók”) a keresztyén gyülekezet (most nem egy 
evangélizádós összejövetelre gondolok), akik azzal a szándékkal jöttek össze az 
Úr napján, hogy a „legnemesebb hódolatuknak adjanak kifejezést”, és „hogy 
hallgassák a legszentebb igét”. Ezért mély empátia van az igehirdető és a 
gyülekezet között, amely a közös hitből fakad. A pásztor megbízatása az, hogy 
legeltesse a nyájat, a gondnoké (sáfáré), hogy ellássa a háztartást. Ezt mindkét 
fél tuc(ja. Részint ebből a célból jönnek is össze. Várakozás feszül a levegőben. 
Ezért a szószéki ima az igehirdetés előtt nem üres formalitás, (nem szabad annak 
lennie). Sokkal inkább élő lehetőség arra, hogy az igehirdető és a gyülekezet 
imádkozzék egymásért, Isten kezébe helyezzék magukat, megalázzák magukat 
Őelőtte és hogy imádkozzanak, hogy az Ő szava hangozzék és meglátsszék az Ő 
dicsősége.

Az „üzenet” Isten saját szava, Igéje. Mert nem azért jöttek össze, hogy 
embereket hallgassanak, hanem hogy Istennel találkozzanak. Bethániai 
Máriához hasonlóan az a vágyuk, hogy Jézus lábánál letelepedjenek és hallgassák 
a tanítását. Lelkileg éhesek. A kenyér, amelyre vágynak az Isten Igéje.

És végül mi a kommunikáció kódja és csatornája? Nyilvánvalóan a kód 
szavakból áll és a csatorna a beszéd. Mégsem érthetjük a kommunikációt úgy, 
mint fizikai meghatározást (a szószékről a templompadok felé) sem emberi 
fogalomként (egy száj beszél, sok fü l hallgat), hanem csak isteni viszonylatban 
(Isten szól az ő szolgája által az emberekhez).
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Ez az a teljes összefüggés, amely az igehirdetést egyedülállóvá teszi. Mert 
itt Isten népe gyűlt egybe Isten jelenlétébe, hogy hallgassa Isten igéjét Isten 
szolgája által.

Erre gondolok, amikor kijelentem, hogy az igehirdetés a mai korban is, 
amely át van itatva a kommunikáció legbonyolultabb médiumaival, az igehirdetés 
sui generis, azaz egyedülálló marad. Ezekkel az alkotóelemekkel nem bír sem a 
film, vagy játék, sem színielőadás, vagy dialógus, sem szeminárium, vagy előadás, 
sem gyermekbibliakör, vagy beszélgető kör. Nem egy ideál, vagy az atmoszféra, 
az egyedülálló, hanem a valóság. Az ő istentiszteletre gyűlt népe között, az élő 
Isten van jelen szövetségi ígérete szerint, és megígérte, hogy megismerhetővé 
teszi magát az ige és a szentségek által. Ezt semmi sem tudja helyettesíteni és 
pótolni.

A múlt század virágos nyelvezetén Matthew Simpoon csodálatos 
összefoglalását adta az igehirdetési esemény egyedüliségének. Ezt írta az 
igehirdetőről:

Trónja a szószék. Krisztus helyén áll. Üzenete az Isten igéje. Halhatatlan 
lelkek veszik körül. A Megváltó láthatatlanul mellette áll. A Szentlélek lebeg a 
gyülekezet fölött. Angyalok bámulják a látványt és a menny és a pokol várja, hegy 
miről lesz szó. Micsoda együttlét és mily súlyos felelősség!

így az Ige és az istentisztelet szétválaszthatatlanul összetartozik. Minden 
istentisztelet értelmes és szerető válasz Isten kinyilatkoztatására, mert ez az ő 
Nevének imádása. Ezért igazi istentisztelet lehetetlen, elfogadhatatlan 
igehirdetés nélkül. Mert az igehirdetés ismertté teszi az Úr nevét, az istentisztelet 
pedig magasztalja a megismert Úr nevét. Nem ráerőltetés, hogy az Ige olvasása 
és hirdetése valóban elválaszthatatlan az istentisztelettől.

A kettőt nem lehet szétválasztani. Sőt, sok mai istentisztelet alacsony 
színvonalának az oka e kettő természetellenes szétválasztása. Azért szegényes az 
istentiszeletünk, mert ismereteink szegényesek Istenről, és a mi istenismeretünk 
azért szegény, mert szegény az igehirdetésünk. De amikor Isten igéjét a maga 
teljességében kifejtik és a gyülekezet kezdi megpillantani az élő Isten dicsőségét, 
akkor ünnepélyes tisztelettel és örvendező csodálkozással borulnak le trónja előtt. 
Az igehirdetés végzi el ezt, az isten Igéjének a hirdetése Isten Lelkének ereje által. 
Ezért egyedülálló és helyettesíthetetlen az igehirdetés.

Az egyház elvesztett bizalm a az evangélium  iránt
Az igehirdetés legsúlyosabb akadálya manapság az elvesztett bizalom az 

evangéliumban. Mert „igét hirdetni” (kérüsszein) azt jelenti, hogy a városi 
kikiáltó szerepét vállaljuk és nyilvánosan hirdetünk egy üzenetet, míg 
„evangélizálni” (evangelidzeszthai) azt jelenti, hogy egy jó hírt terjesztünk. 
Mindkét metafóra előre föltételezi, hogy kaptunk valami mondanivalót: a 
kérüsszein a kérügmán (közleményen, kihirdetnivalón), az evangelidzeszthai az 
evangelionon (az evangéliumon) múlik. Tiszta és biztos üzenet nélkül lehetetlen 
igét hirdetni. Mégis pont ez az, ami úgy látszik, mostanában hiányzik az egyház 
életéből.
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Nem mintha ez a jelentés új lenne. Az egész egyháztörténet során a hit és a 
kétkedés korszakai között lengett ki az inga. Például 1882-ben a Macmillan kiadó 
kiadta Sir John Pentland Mahaffy A modern igehirdetés hanyatlása című 
beszédét. E század elején Canon J.G. Simpson Manchesterben a hiteles 
igehirdetést siratta Angliában: „Úgy tűnik, nemcsak a nagy igehirdetők fajtája 
van kihalóban, de a szószék ereje is hanyatlik... A mai szószéknek nincs világos, 
ébresztő és határozott üzenete. „Nem csoda, hogy egy gyermek, aki beleunt a 
prédikátor fárasztó beszédébe, így szólt: Anyám, fizesd ki az embert és menjünk 
haza.)”

Mégis, amikor közeledünk a  XX. század vége felé, tudatában vagyunk annak, 
hogy nyugaton folytatódik a keresztyén hit széthullása. Relatívvá váltak a 
tantételek és az etika és eltűnt az abszolút. Darwin sokakat meggyőzött, hogy a 
vallás az egy fejlődési szakasz. Marx arról, hogy egy szociológiai jelentés, és Freud 
arról, hogy egyfajta neurózis.

A Biblia tekintélyét sokakban aláásta a bibliakritika.
Az összehasonlító vallástörténet a sok között egy vallássá fokozta le a 

keresztyénséget, és bátorította a szinkretizmus növekedését. Az 
egzisztencializmus elvágta történelmi gyökereinket, arra helyezve a súlyt, hogy 
semmi sem számít, csak a pillanatnyi helyzet és döntés. Aztán még itt vannak a 
radikális, vagy szekuláris teológia nagyhangú tagadásai, Isten végtelen, szerető 
személyes létének és Jézus istenségének a tagadása. Ezek a dolgok hozzájárultak 
az igehirdetők közt a bátorság elvesztéséhez. Néhányan nyíltan bevallják, hogy 
feladatukat abban látják, hogy megosszák kétségeiket a gyülekezetükkel.

Mások hamis szerénységet tesznek magukévá, azt állítva, hogy a világban 
a „keresztyén jelenlétnek” nemcsak szolgáló, de csendes jelenlétnek is kell lennie. 
Vagy ha egyáltalán van aktív szerepük, azt sokkal inkább dialógusként, mint 
proklamációként értelmezik: azt mondják, hogy alázatosan le kell ülni a 
szekuláris ember mellé, hogy tanítson minket. Élénken emlékszem az Egyházak 
Világtanácsának az 1968-as svédországi, uppsalai 4. közgyűlésére. Itt a genfi 
titkárságból valaki azt javasolta a „misszióval” foglalkozó csoportnak, hogy 
foglalják bele jelentésükbe ezt a mondatot: „Ebben a párbeszédben Krisztus szól 
a testvéren keresztül és helyreigazítja bennünk az igazság eltorzult képét.” Elsőre 
ártalmatlannak hangzott ez, míg föl nem figyeltünk, hogy „a testvér” itt a 
dialógusban résztvevő nem-keresztyén felet jelenti. Ha ez a mondat el lett volna 
fogadva, a szekcióban az egyetlen utalás ez lett volna a beszélő Krisztusra és az 
evangélizáció a feje tetejére lett volna állítva úgy, hogy a nem-keresztyén hirdeti 
a keresztyénnek az evangéliumot!

Lehet, hogy ez csak kirívó eset, de példázza a hamis alázatosság divatját, 
ami elutasítja, a mi Urunk Jézus Krisztus számára a kizárólagosság és 
véglegesség igényét. Úgy látszik, hogy az egész egyházat utolérte az 
azonosságtudat krízise, melyben bizonytalan önmaga felől és megzavarodott 
üzenete és missziója tekintetében. Michael Green A testet öltött Isten mítosza c. 
könyvre vág vissza A testet öltött Isten igazsága címmel. Ennek előszavában a 
tőle szokott egyenességgel foglalja ezt össze „Szkepticizmus az egyházban” 
címmel. így ír: „Az elmúlt negyvenöt évben... növekvő vonakodást látunk a
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hagyományos, életerős keresztyénség iránt, amely magában foglalja, a Biblia 
isteni ihletettségét és Krisztus testet öltését — és egyre inkább az az irányzat, 
hogy hozzáigazítsák a keresztyénséget a kor szelleméhez.”

Tehát nincs esélye a prédikálás újrafelfedezésének a meggyőződés 
újrafelfedezése nékül. Újra vissza kell szerezni az igazságba, az evangélium 
fontosságába és erejébe vetett bizalmunkat és újból fontossá kell annak válnia 
számunkra. Az evangélium jóhír Istentől vagy sem? Campbell Morgn, a 
jóképességű előadó, aki korábban e században két különálló perióduson keresztül 
a londoni Westminster Chapel lelkésze volt, egész világosan kifejti:

A prédikáció nem egy elmélet kihirdetése, sem a kételyeink megbeszélése. 
Az embernek teljes joga van bármiféle elméletet hirdetni, vagy tárgyalni a 
kétségeiről. De ez nem igehirdetés. „Ha van egyáltalán, add nekem 
meggyőződésed gyümölcsét. Kételyeidet tartsd meg magadnak: Nekem is van elég 
sajátom” - mondta Goethe. Az sosem prédikáció, ha elképzeléseket próbálunk 
kifejezésre juttatni. Ttermészetesen teszünk így.

Néha hozzá vagyunk kötve a föltételezésekhez. Néha azt mondom: „Ezt csak 
föltételezem. Most ne jegyzeteljetek!” A föltételezés azonban nem igehirdetés. 
Dolgok tagadása nem az. A prédikáció az Ige hirdetése, az igazságé, úgy, ahogy 
ez az igazság ki lett nyilatkoztatva.

A keresztyén erkölcs újrafölfedezése
Hogyan várhatjuk tehát a keresztyén erkölcs újrafelfedezését? Képesek 

leszünk-e valaha is zavarba jövetel nélkül visszahangozni Pál állításait, amelyek 
elhangzottak akkor, amikor a császári Róma meglátogatását fontolgatta? „Mind 
a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak 
köteles vagyok. Azért ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában 
vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem Krisztus evangéliumát. 
Mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg 
görögnek.” (Rm. 1:14-16) Jelenleg az egyház viszonyulását az evangélizáció iránt 
pont ezzel ellentétes fogalmakkal lehet összefoglalni: „nincs lelkesedés, kevés 
kötelességtudat és óriási zavar”.

Hogyan fordítható át ez az apostoli magatartássá: „köteles vagyok... kész 
vagyok... nem szégyellem”?

ELÓSZÖR is különbséget kell tennünk felszínesen hasonló szavak közt, 
mint bizonyosság, meggyőződés, feltételezés és vakbuzgóság. Ameggyőződés és a 
meggyőzöttség állapota és a bizonyosság az, hogy biztosak vagyunk valami felől, 
hogy igaz, megfelelő bizonyíték, vagy érv által. Az elbizakodottság idő előtti 
feltételezése az igazságnak, amikoris a bizalom nem elégséges, vagy meg nem 
vizsgált előfeltevésen nyugszik.

A vakbuzgóság egyaránt vak és önfejű. A bigott ember behunyja szemét az 
adatok előtt és ezekre tekintet nélkül ragaszkodik véleményéhez. Az 
elbizakodottság és bigottság összeegyeztethetetlen az igazság utáni komoly 
vággyal és az igazság Istenének a tiszteletével. De bizonyos fokig a keresztyén 
meggyőződés és bizonyosság összeegyeztethető és ésszerű, mert igazi történeti 
tényeken alapszik, ahogy az Újszövetség írói mondják: a „bizonyságtételen”. A
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„tudni”, „hinni” és „meggyőződni” igék használata szabadon keveredik az egész 
Újszövetségben. A hit és a  bizalom a keresztyén tapasztalat normái közé 
tartoznak, nem mint kivételek szerepelnek. Valóban, az apostolok és evangélisták 
nem ritkán azt mondják olvasóiknak, hogy amit írnak (akár személyes 
bizonyságtételük Jézusról, akár más szemtanúktól származik) a célja az, hogy 
„tudjátok”, vagy „higgyétek” (pl. Lk. 1:1-4. Jn. 20:31. U n . 5:13). Ennek a pontnak 
nagy szükségét érzem a kétségek mai korszakában, mert némely keresztyénnek 
rossz a lelkiismerete a hit vonatkozásában. A pléroforia „teljes szavatolást, 
bizonyosságot” jelent és jellemezni akarja egyrészt azt, hogy Istenhez 
imádságainkban közeledhetünk, másrészt azt, hogy Krisztust hirdetjük a 
világnak. (Zsid. 10:22. l.Thessz.l:5.) A keresztyén értelem tesz föl kérdéseket, 
megvizsgálja a problémákat, megvallja, amit nem tud, érzi a zavart, de mindezt 
Istennek és az ő Krisztusának valósága iránti, mély és egyre növekvő bizalom 
összefüggésében teszi. Nem nyugodhatunk bele a lényegi és krónikus kétség 
állapotába, mintha ez jellemezné a keresztyénséget általában. Nem így van. Ez 
sokkal inkább a lelki szárazság tünete a mi lelkileg száraz korunkban.

MÁSODSZOR, föl kell ismernünk, hogy korunk teológusai valódi és fontos 
kérdéseket tesznek föl, amelyeket nem lehet kikerülni. Mennyire befolyásolta a 
Szentírás kulturális helyzete tanításának normatív természetét? Szabad-e 
újrafogalmaznunk tanítását korunk kultúrviszonyaiba öltöztetve, anélkül, hogy 
a manipuláció bűnébe esnénk? A nyelvezet, amelyen megszövegezték a 
tanításokat - a Szentlrás és a tradíció - örökre kötik-e az egyházat, vagy el kell 
végeznünk az újraszövegezés munkáját? Milyen viszonyban áll a  történelem és a 
hit, Jézus és Krisztus, a Szentírás és az egyházi hagyomány? Hogyan tudjuk 
elferdítés nélkül Jézus Krisztus jóhirét értelmesen a szekuláris Nyugat elé tárni? 
Ez néhány olyan sürgető kérdés, amelyekkel ma mindnyájunknak szembe kell 
nézni. Ha nem tudunk egyetérteni minden fölkínált válasszal, akkor egyetértünk 
a kérdések fölvetésével.

HARMADSZOR, bátorítanunk kell a keresztyén tudósokat, hogy álljanak a 
frontvonalba és vállaljanak szerepet a  küzdelemben és ugyanakkor tartsák meg 
aktív részvételüket a hívők közösségében. Tudom, hogy ez kényes kérdés és nem 
könnyű meghatározni a szabad vizsgálódás és a letisztult hit közti helyes 
viszonyt. Mégis gyakran zavar néhány keresztyén tudós magányossága. Akár a 
társadalom zárkózott el tőlük, akár ők zárkóztak el attól, mindkét esetben az 
izoláció veszélyes és egészségtelen állapot. Integritásuk részeként a keresztyén 
tudósoknak egyrészt meg kell őrizniük a nyíltság és az elkötelezettség közti 
feszültséget, másrészt bizonyos mértékben felelősséget kell érezniük egymás 
iránt és a Krisztus teste tagjai iránt. Ilyen egymást számontartó közösségben úgy 
gondolom, hogy egyrészt kevesebb lesz a viszály, másrészt több a teológiai 
kreativitás.

NEGYEDSZER, kitartóbban és nagyobb bizalommal kell imádkoznunk az 
igazság Lelkének a kegyelméért. Keresztyén értelem nem lehetséges az Ő 
megvilágosítása nélkül és keresztyén bizonyosság sem lehetséges az Ő 
bizonyságtétele nélkül. Szükséges az őszinte történeti érdeklődés és a hivő 
közösségbe tartozás ahhoz, hogy keresztyén értelmünk és bizonyosságunk
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növekedjék, mégis végső soron csak maga Isten tud meggyőzni bennünket 
önmaga felől. Amire a leginkább szükségünk van, ahogy a reformátorok 
ragaszkodtak hozzá, a testimonium intemum Spiritus sancti. Az évek során 
összegyűlt keresztyén tapasztalatokról való bizonyságtétel fontos, de mégis csak 
harmadrangú helyre helyezhetjük. Az apostoli szemtanúk vallomása 
nélkülözhetetlen, de ez is csak másodsorban fontos. Az elsődleges bizonyságtétel 
az Atyaisten bizonyságtétele a Fiú Istenről a  Szentlélek Isten által (vö. Jn  
15:26-27)

Az ő objektív bizonyságtevőivé kell lennünk ennek elfogadása által, amikor 
tanulmányozzuk a Szentírást: és egyúttal az ő szubjektív bizonyságtevőivé, a mi 
bibliatanulmányozásunkban, amikor megalázzuk magunkat előtte és irgalomért 
kiáltunk Őhozzá.

A keresztyének hiszik, hogy az élő Isten a történelem Ura. Néhányan abban 
is hiszünk, hogy itt az ideje, hogy visszaszorítsa a hitetlenség erőit és hogy a mozgó 
ingát újból a hit irányába térítse ki. Valóban, vannak jelek, hogy már ezt teszi. 
Ennek az állításnak az alátámasztásához az amerikai szociológusra és íróra Peter 
Bergerre hivatkozom, különösképpen is arra, hogy „A keresztyén közösségben 
tekintély után kiált” a Szembenézés a modernizmussal c. könyve szerint. (1977) 
Szembeállítja az amerikai társadalom és amerikai egyházak mai krízisét az 
1961-es helyzettel, amikor korábbi könyvét, „Az ünnepélyes gyűlések zaja”-t 
kiadták. Mi történt a köztes tizenhat évben? „Akkor” - írja, „úgy tűnt, hogy a 
kritika a hatalmunkban önelégedettt szervezeti formák zárt kapuján csattan. Ma 
inkább olyan, mint amikor egy ember egy földrengés által szétpattant ajtón 
átviharzik. Az alap, melyen állunk, alaposan megingott, s legtöbbünk ezt 
csontjaiban érzi,” Peter Berger úgy érvel tovább, hogy az egyház elvesztett 
önbizalma, az önmarcangoló kételyek és az öngyalázás orgiái együttesen az 
uralkodó szekuláris kultúra előtti kapitulációból fakadnak. Most tehát szükséges 
a történelem, a jelen, vagy a jövő elfogadott, vagy még elfogadásra váró rendje 
számára, hogy bármely eddigi kulturális konstelláció fölött és azon túl 
megerősítsük a transzcendenciát és a keresztyénség tekintélyét. „ A keresztyén 
vezetőknek abba kell hagyniuk „táncukat” a  modernitás aranyboijúja körül”. 
Eddigi kérdéseikkel szemben, hogy „mit kell a  mai embernek mondania az egyház 
számára, el kell kezdeniük az kérdezni: mit kell, hogy az egyház mondjon a mai 
embernek.” „Mert most egy széles és láthatóan fokozódó éhség jelentkezik a 
különféle emberek közt a vallásos válaszokra”, amely talán „hírnöke lehet a 
szekularizádós folyamat erős visszafordulásának.”

Így előkészületként a hit korának felragyogására az egyház vegyen föl új 
„tekintélyelvi helyzetet”, ellentétben a jelenlegi demoralizálódásával, és kezdje 
újra változatlan üzenetének a bátor hirdetését. Ez sürgető felszólítás.

Megpróbáltunk szembenézni a mai igehirdetés három fő  akadályával. A 
tekintélyellenes álláspont az embereket mindenbe beleszólóvá teszi, hogy ne 
hallgassanak másra, s ráadásul a  tévé képtelenné is teszi őket erre. Másrészt mai 
kor kétkedő légköre sok igehirdetőre úgy hat, hogy nem akar és képtelen is 
beszélni. Tehát bénultság van mindkét végen, a  beszédnél és a hallgatásnál 
egyaránt. Egy néma prédikátor süket gyülekezettel a kommunikáció félelmetes
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akadályait tálja elénk. Néhány igehirdető hangulatát olyan mélyen aláásták ezek 
a problémák, hogy teljesen feladtak mindent. Mások ugyan harcolnak, de már 
csüggedt szívvel. Valóban, mindnyájunkat befolyásolnak a negatív érvek, még ha 
vannak és ellenérvek, amelyeket már kezdünk bevetni. Mindenesetre a védekezés 
legjobb módja a támadás. Így azt javaslom a következő fejezetben, hogy menjünk 
át támadásba és teológiailag indokoljuk, hogy Istennek az egyházával kapcsolatos 
tervében nélkülözhetetlen és állandó helye van az igehirdetésnek.

(folyt. köv.)

Arteno Hson Spellmeier
Új érdeklődés a teológia iránt
S zeg én y ség  L atin-A m erikában  
H ol le lh e tő  fe l az egyház?
A kapitalizmus vidéki előretörése, valamint a mélyreható strukturális vál

tozások következtében az utóbbi 20 év alatt, sok evangélikus család Dél - Brazi
liából, elhagyva vidéki otthonát és munkáját, ill. lakást keresve nagyobb városok
ba költözött. Sokan közülük nyomornegyedekben kötöttek ki. A Brazil Lutheri 
Hitvallású Evangélikus Egyház (die Evangélische Kirche Lutherische Bekentnis- 
ses in Brasilien = EKLB) városi gyülekezetei eddig nagyjából képtelenek voltak 
megtalálni őket, körükbe felvenni és integrálni. Ezt fejezi ki az egyik lelkész ki
jelentése, hogy a gyüjtőközpont, Nagy Porto Allegrében, az EKLB IV. övezetének 
temetője.

Arca a kérdésre, hogy mit tesz gyülekezetében a „migrált” családok integrá
lására, egy másik lelkész így válaszolt: „Hajó egyháztagok, akkor ellátogatnak a 
városközpontban tartott istentiszteleteinkre és jelentkeznek nálunk.” Ennek a 
kijelentésnek pontosabb vizsgálata többek között leleplezi:

1. A szegénység természetének és a szegények életének totális nem ismeré
sét. Ki az a szegény, aki magát jól érezné egy belvárosi gyülekezetben?

2. Saját „belvárosi szemléletibe való megkötözöttségének, azaz „Centrum - 
ideológiájának” totális nem ismeretét, aminek mottója: „Aki nem olyan mint mi, 
aki nem jön hozzánk, aki nem úgy gondolkodik, mint mi, az nem jó gyülekezeti 
tag”.

3. A konfliktusoktól terhes ellentétek totális nem ismerését, azaz tudatos, 
vagy nem tudatos elkenését. Szegény egyház? Egyház szegényeknek? Egyház sze
gényekkel együtt? Szegények egyháza?

Kik a szegények Brazíliában?
Centrális jelentőségű fogalom a Latin - amerikai teológiában az „optio a sze

gényekért”- fogalma. Ebben az összefüggésben a szegények valóban szegények és 
nem átvitt értelemben. Olyan emberekről van szó, akiknek létszükségletük sincs 
kielégítve, akik alapvető anyagi szükséget szenvednek. Nem rendelkeznek az em
berhez méltó élethez szükséges eszközökkel. A szegénység jelenségét Latin - Ame
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rikában három alapvető jelzővel lehet körülírni: kollektív, konfliktív és alterna
tív. A Latin - amerikai szegénység jelenségénél nem egyes esetekről van szó, ha
nem kollektív megnyilvánulásról, konfliktusoktól terhes folyamat eredményéről, 
amely alternatív történeti koncepciót követel. Braziliában a szegénység szociális, 
strukturális, politikai és tömegekre kiható jelenség. A társadalmi gúla világossá 
teszi: a lakosság többsége (kb. 80 %) a létminimum határán vagy határa alatt él. 
Ezzel a  tömeggel szemben vékony középréteget (kb. 15 %) és nagyon kicsiny (kb. 
5%) felsőréteget találunk.

Az a felfogás, hogy Brazíliában a szegények azért szegények, mivel tudatla
nok, lusták, vagy mert szegénynek születtek - amely Brazíliában 100 millió em
bert érint -, a  szegénység jelenségével úgy foglalkozik, mint ami a szociális lehe
tőségektől és struktúrától függetlenül adódna. A szegénység jelensége meghatá
rozott társadalmi struktúrák terméke és nem természettől adott jelenség. „Sze
génnyé lesznek (elszegényednek) vagy az uralmi rendszer által a szegénység ál
lapotában tartják őket.” (A felszabadítás teológiájának könyvtára 5.kötet 20.1.)

A szegénység jelenségének megvan a közvetlen oka az igazságtalan társa
dalmi és gazdasági rend következtében az egyik népcsoportnak a másik ál atal va
ló kizsákmányolásában, mely Brazíliában kapitalista jellegű. Ennek az igazság
talan társadalmi és gazdasági rendnek a következménye, hogy a lakosság több
ségének csekély, ill. egyáltalán semmi beleszólási joga sincs. A szegények, mint 
elnyomott osztályok jelennek meg két nagy szegmensben:

1. marginalizáltak csoportja, akiket a társadalom szélére szorítottak ki: 
munkanélküliek, alkalmilag foglalkoztatottak, elhanyagolt gyerekek és fiatalok, 
prostituáltak, öregek, elváltak, stb.

2. A  kizsákmányoltak csoportja, a rosszul fizetettek: gyári munkások, vidé
ki bérmunkások és napszámosok, kisparasztok, földnélküli kisparasztok, kishi- 
vatalnokok, kiskereskedők, stb.

A szegénység jelensége azonban nem csupán szociál ökonomikus karakterű, 
hanem ehhez egy szociálkulturális jelleg is kapcsolódik, mint pl. asszonyok női 
voltuk miatt: feketék és indiánok bőrszínük miatt; nyugdíjasok koruk miatt, stb. 
diszkriminálták és kétszersen elnyomottak.

Kik a szegények?
A szegények konkrét emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek, Isten teremt

ményei, akiknek joguk van az élethez, s értelmetlen életet kell élniük, mert a 
fennálló társadalmi és gazdasági rend erre kárhoztatja őket. A szegények nők, fér
fiak, gyerekek, akiknek szükségük van alternatív társadalmi koncepcióra és igaz
ságot követelnek, hogy élhessenek.

A szegénység jelensége nem egyes személyeket érint, hanem tömegeket, s 
első renden nem az elmaradottság, mint a  hiányzó fejlődés kifejeződése, hanem 
országon belüli és kívüli hatalmi csoportok általi kizsákmányolás.

Hogyan hat a szegénység jelensége az ipari nemzeteknél? Kik és hol vannak 
a mi szegényeink? Mi köze az ipari nemzetek egyházainak a latin-amerikai sze
génységhez?

A szegények az egyházi tevékenység tárgyai vagy Krisztus testének tagjai?

A rten o  H son S p ellm eier: Új érd ek lő d és a teo ló g ia  irán t
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Egyház szegényeknek? Ha az egyház abból indul ki, hogy a szegénység ere
dete morális és természetes, mint pld. tudatlanság, lustaság, elmaradottság, stb. 
és hogy a társadalom vákuumban fejlődik, a gazdaság üresen működik; akkor az 
egyház a szegények számára gondoskodásban és asszisztencializmusban nyilvá
nul meg és az igazságtalanság status quo-ját stabilizálja. Valóban fontos az egy
házi segélyszervezetek szolgálata az egyes személyek gondozása területén, de tu
lajdonképpeni jelentőségüket csak akkor nyerik el, ha az egyesekről történő gon
doskodásukat annak a felismerésnek keretében végzik, hogy a szegénységet meg
teremtendő struktúrák megszüntetésével kell segíteni. Máskülönben úgy néznek 
ki az egyházi segélyszevezetek, mint amik a következő folyamatot segítették elő 
az utóbbi évtizedekében: a szegénység nemhogy visszafejlődött volna, ellenkező
leg, méginkább növekedett.

Olyan egyháznak, amely a szegényeket nem „missziói objektumoknak” te
kinti és nem az egyházi tevékenység tárgyaivá akarja őket változtatni, hanem 
bennük Krisztus testének szenvedő tagjait látja, döntő fontosságúvá kell hogy vál
jon a szegényekért történő oppozició, azaz olyan álláspont változtatás szükséges, 
aminek következményeit vállalnia kell: anyagi, szellemi, lelkészi, gazdasági, 
strukturális, teológiai és bibliai területen. Ennek az egyháznak a szegényekkel 
együtti egyházzá kell lennie vagy még pontosabban fogalmazva, a szegények egy
házává kell lennie: egyházzá, melyben anyagi értelemben vett szegények, a tulaj
donosokkal szemben szolidaritást tapasztalhatnak az igazságtalanság, a sze
génység és ezek okai elleni harcban.

„Apolitikus egyház nem létezik a felszabadítás teológiájában. Az ilyen szük
ségszerűen az elnyomók oldalán állna. Mégis az a szemrehányás, hogy az egyház 
így politikai párttá alakulna át, nem helyes. Ez prófétai egyház, amit akarunk. 
Azt is tudjuk, hogy emberi erőfeszítéssel Isten országa nem valósulhat meg. Az 
egyháznak azonban nem az a kötelessége, hogy Isten országának jelévé tegye ma
gát. A bázisközösségekben politkai elkötelezettség kapcsolódik mély spritiluali- 
tással, rendkívül eleven imádsággal és istentisztelettel és mindenekelőtt biblia
tanulmányozással, ami a  hitet össze tudja kötni a  világnak minden konkrét nap
jával. A felszabadítás teológiájában a fejlődés szolgálata ezért sohasem szolgálat 
a szegényekért, hanem mindig szolgálat a szegényekkel, ill. szolidaritás felszaba
dításuk útján.”

(Dr.Gottfried Brakemeier egyházelnök: „Entwiklungsdienst als Herausfor- 
derung und Chance für die EKD und ihre Werke”) (A fejlődés szolgálata, az EKD- 
nek kihívás és esély).

T é te lek :
1. A szegénység nem ideál, hanem primér következménye a bűnnek és igaz

ságtalanságnak, amit be kell látni és le kell győzni.
2. Olyan megbékélés, ami nem veszi figyelembe a bűnt és megbánást, teoló

giai lehetetlenség, és következménye az igazságtalanság szentesítése.
3. A szegények nem objektumai hanem szubjektumai a missziónak és az 

evangélizációnak. Jézus Krisztus testének szenvedő tagjai és nem kölönc, akiken 
az egyháznak gyakorolnia kell a „szeretet kötelességét”.
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4. Isten megelőző, szegények iránti szeretete a bibliai teológia lényegéhez 
tartozik s így az egyház lényegéhez.

5. Isten megelőző, szegények iránti szeretete Isten igazságosságával van 
összekötve minden ember számára.

6. Isten törődik egész teremtésével. Erről az alapról kiindulva elsőrenden tö
rődik a gyengével, a szegénnyel, a hanyatlástól veszélyeztetettel.

7. A szegények opciója megköveteli az egyháztól, hogy álláspontot változtas
son több vonatkozásban: materiális, szellemi, lelkészi, struktúrális, teológiai és 
bibliai területen.

8. Az egyház szegényekért való opciója nem zárja  ki a tulajdonosokat, ha
nem magában foglalja, mind álláspontjuk megváltoztatásában, mind az evangé
lium új interpretációjában.

Fordította: R őzse Istvánná
Irodalmi utalás:

Dr Gottftied Brakemeier, az EKD egyházelnöke előadása a „Die 
evangelische Diaspora” 1988, az EKD Gustav Adolf évkönyvében, 57. 
évjárat. Kiadja Gustav Adolf Werk Verlag Olga str. 8, 3500 Kassel, 
utánvéttel, 5.-DM
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Husz János és hatása
575 é v e  k erü lt m áglyára Husz

A reformációt megelő
ző megújulási és társada
lomátalakító mozgalmak 
között egyaránt jelentős 
helyet foglal el a Húsz Já
nosról elnevezett huszitiz
mus. Halálának évforduló
ján az egyházi és társada
lmi fejlődés e kiválóságára 
emlékezünk.

Rövid korrajz
A cseh nemzet számára IV. Károly uralko

dása megújulást és felemelkedést jelentett. Az 
országban virágzott a jólét. A társadalom legszé
lesebb rétegeit áthatotta a nemzeti önállósulás 
vágya. Ez a folyamat azzal kezdődött, hogy a 
cseh katolikus egyház 1344-ben elnyerte függet
lenségét, és tovább erősödött 1348-ban a prágai 
egyetem megalapításával. Az új egyetem kivált
ságokat, előjogokat kapott, és ezek is elősegítet
ték a fejlődését. A következő évtizedekben ez az 
egyetem lett a megújulás, a nemzeti törekvések
központja.

A papság vagyona, politikai és közéleti befolyása megnőtt. Ezzel együtt ki
éleződtek a társadalmi ellentétek.

A nemesség kifogásolta, hogy két irányba is adózik: a királynak és az egy
háznak.
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A polgárságot a papi kiváltságok akadályozták a fejlődésben, de megérezte 
a király és a nemesség gátló hatását is.

A parasztságot súlytotta a sok és nagyösszegű adó, és egyre nagyobb terhet 
jelentett számára a többi társadalmi osztály jóléte. A világi és az egyházi oldalról 
egyaránt megmutatkozott terhek szinte forradalmi hangulatban tartották.

Csehország politikailag független volt, de a cseh királyok mégis lehetővé tet
ték a német befolyás megnövekedését. A német papok és szerzetesek bevándorlá
sa döntő mértékben ezt a célt szolgálta. Miután nagy földbirtokokat kaptak, a ko
lostorok német lovagokat hívtak be, és cseh falvakat adományoztak nekik. így az
után nagy német kolostori birtokok alakultak ki. A kolostorok arra törekedtek, 
hogy Csehországban a magasabb egyházi méltóságokba német püspököket és 
apátokat ültessenek. Afőpapság nagy része a németek közül került ki; igy azután 
az egyház Csehországban elnémetesedett.

A cseh papság egyes képviselői már a 14.század második felében elégedet
lenségüket fejezték ki a csehországi egyházzal szemben. Az agilis prágai prédiká
tor, Jan Milic élesen ostorozta a papság bűneit: kapzsiságukat, erkölcstelenségü
ket, tudatlanságukat. Cseh nyelven elmondott prédikációi rendkívül népszerűek 
voltak a kézművesek körében. Gyakran a szabad ég alatt beszélt, mert nem volt 
olyan épület, amely minden hallgatóját befogadhatta volna. Merész támadásai 
nyugtaianságot váltottak ki a pápai kúriánál. Avignonba rendelték, ahol 1374- 
ben meghalt.

Zsigmond 1410-ben nyerte el a  római királyi címet.
Császárrá csak 1433-ban koronáztatta magát. 1413-ban párthíveire hagyta 

az országot, és Németországba ment. Ekkor 6 évig volt távol Magyarországtól. A 
német - római császárság gyakorlatilag már nem jelentett komoly hatalmat. Zsig
mond ezt a lehetőséget sem arra használta fel, hogy megkísérelje megtörni az egy
re jobban előrenyomuló török hatalmát, hanem arra, hogy megszerezze a cseh ko
ronát. Vállalta a zsinat összehívását Konstanzban: a zsinat elé várakozással te
kintett az egész keresztyén világ.

A pápai zsinat (1409) már Húsz János működésének idejére esett. A zsinat 
megkísérelte az egyház legfőbb vezetésében megmutatkozott, kirívó botrány meg
oldását, de sikertelenül: a két pápa - az avignoni XII. Benedek, és a római XII. 
Gergely mellett, - mert pápaságához mindkettő ragaszkodott -, harmadik pápája 
is lett az egyháznak: V. Sándor néven. V. Sándor rövid uralkodása után, XXIII. 
János néven Cossa Boldizsár került a helyére. (Mint „ellenpápát” egyháza később 
törölte a pápák sorából; így kaphatta Angelo Giuseppe Roncalli bíboros ugyan
csak a XXIII. János nevet pápává választásakor, 1958-ban.)

Amikor a nápolyi uralkodó - kihasználva az egyházi zűrzavart - megtámad
ta  a pápai államot, a  menekülő XXIII. János, Zsigmond magyar királytól kért se
gítséget.

Husz János
Csehország déli részén, a bajor határ mellett fekvő Husinecben született, 

földműves családból. Születési évét nem ismerjük, de bizonyos, hogy 1360-73 kö
zött, valószínűleg 1372-ben született. Születésének közelebbi időpontja tehát is-
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meretlen, viszont: nemzeti hagyományok alapján július 6-át nemcsak halála, ha
nem születése napjának is tekintik. Korának szokása szerint, születési helye 
után, Husz Jánosnak írta és nevezte magát.

Fiatal éveit szűkös viszonyok között töltötte: mint templomi énekes, és mi- 
nistráns kereste meg kenyerét. Eleinte szülőfalujában, majd a prágai egyetemen 
tanult, 1893-ban a szabad művészetek, 1394-ben pedig a  teológiai tudományok 
baccalaureusa, 1396-ban a szabad művészetek magisztere. Két évvel később már 
a bölcsészkar nyilvános tanára. 1400-ban vette fel a papi rendet. 1402-ben elnyer
te  a Betlehem - kápolna javadalmát 1401. október 15- től a  bölcsészkar dékánja, 
majd 1402 októbertől 1403 április végéig az egyetem rektora. 1410-ben ism ét rek
tori megbízást kapott. Vencel király felesége, Zsófia gyón tatójának választotta, 
Sbynko érsek pedig kinevezte zsinati igehirdetővé.

Husz János működéséhez akedvezö feltételeket a népi elégedetlenség, a val- 
densek, Wiclifiratai, a  nemzeti szellemű prágai érsekség és néhány prágai lelkész 
jelentették. A prágai egyetem professzorai és diákjai a csehek, lengyelek, szászok 
és bajorok közül kerültek ki. 1372-1408 között 844 magisztere és 3823 baccalau
reusa volt az egyetemnek, míg a különvált jogi karon 3563 hallgató tanult. Az ide
gen hallgatók létszáma a hazai hallgatók létszámának tízszerese volt. A prágai 
lelkészek közül képzettségével és népszerűségével kiemelkedett Waldhausen 
Konrád, a morva Milecz János és a cseh Janow Mátyás. Hűségesen lelkipásztor
kodtak, bünbánatot, gyakori úrvacsorázást, tisztább és őszintébb erkölcsiséget 
követeltek, és a közeli parúziával egy boldogabb, igazságosabb korszak közeled
tét hirdették.

Húsz Jánosnak először filozófiai kérdések miatt volt vitája az egyetemen; ő 
és cseh kollégái, mint W idif tisztelői, a realizmust, a lengyelek, szászok és bajo
rok pedig a nominalizmus vallották. Ez utóbbiak voltak többségben, és elvetve 
W iclif tanítását, bírálták Húsz csoportját. Később Vencel király azt kívánta, hogy 
az egyetem és aklérus a pisai zsinat időtartama alatt sem XIII. Benedek, sem pe
dig XII. Gergely m ellett ki nem állva, semlegesek mardjanak. Husz és követői ezt 
meg is  tették, de az érsek, a professzorok és a hallgatók egy csoportjával XII. Ger
gely m ellett döntött. A király, haragjában megváltoztatta az egyetem működési 
szabályzatát; ezért a német tanárok és diákok elhagyták Prágát, és 1409-ben meg
alakították a lipcsei egyetemet. Prágában ekkor Husz lett a helyzet ura, mint 
egyetemi rektor, és a  király tanácsosa.

Győzelmét azonban Sbynko érsek nem nézte jó szemmel: őt és munkatársa
it  eretnekséggel vádolta be V. Sándornál, az új pápánál. Wiclif iratait az 1410. évi 
nemzeti zsinat határozata szerint elégette, és Huszt eltiltotta az igehirdetéstől, 
majd öt és követőit kiközösítette. Sbynkot a nép kigúnyolta, és - a zavargások mi
att -kénytelen volt hazánkba menekülni. Itt is halt meg. A pápai követ Húszra és 
követőire kimondta a pápai átkot, (megismételő 1413-ban is), de ez hatástalan 
maradt.

A teológiai kar szakított Husszal, a  pápa pedig tartózkodási helyét is átok 
alá vetette. Akirály kívánságára elhagyta Prágát. A mozgalom így vidékre is  el
jutott. Austi vidékén Új huszita központ alakult ki. A várkastélyokban és a cseh
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kisvárosokban szívesen és érdeklődéssel fogadták a huszita tanokat. Husz ebben 
az időben írta „De Ecclesia” c. leghatásosabb művét (1413).

Tanítása
Nem mutat olyan eredetiséget, mint Wiclif; nem tért el olyan élesen a ha

gyományos tanítástól, de küzdött a pápai hatalom mindenfajta megnyilvánulása 
ellen. Csehország és Anglia között nagyon élénk volt az összekötettés; II. Richárd 
angol király felesége, Anna, Vencel király testvére volt. Cseh fiatalok gyakran fel
keresték az oxfordi egyetemet, a  prágai egyetem szabályai szerint pedig a bacca
laureusok csak a prágai, párizsi és oxfordi doktorok, magiszterek előadásai után 
taníthattak. Wiclif tanai tehát könnyen ismertekké válhattak Csehországban. 
Húsz tanítása Wiclif nyomán érthető és magyarázható.

Tanítása szerint az egyház az előre kiválászottak közössége, a ki nem vá
lasztottak nem tagjai az egyháznak, de benne vannak az egyházban. Akiválasz
tottak nem veszhetnek el, nincs hatalom, amely őket elszakíthatná az egyháztól. 
Tehát: a pápai kiközösítés, kiátkozós nem zárhatja ki őket sem az egyházból, sem 
pedig az üdvösségből. Krisztus egyháza kősziklára épült, és ez a kőszikla Maga 
Jézus Krisztus.

Minden keresztyén csak azokat a  hitigazságokat köteles hinni, amelyeket a 
Szentlélek a  Bibliában közölt.

Tehát: az egyházatyák tanításának, a  pápai bulláknak csak annyiban van 
hitele, amennyiben a Bibliával megegyeznek. Másként kell hinni Istennek, Aki 
nem csalhat, és nem is  csalható, és másként kell hinni a pápának, aki csalhat, és 
csalatkozhat. így: másként kell hinni a Bibliának, és másként az emberi ésszel 
kigondolt pápai bullának. A Bibliától nem lehet eltávolodni, és nem szabad neki 
ellentmondani. Anyanyelvre lefordítva kell tanulmányozni, tanítani, és hirdetni. 
Az istentiszteleteket is  anyanyelven, mindenki számára érthetően kell végezni. 
A bulláknak szabad, sőt kell is  ellentmondani, ha rosszat ajánlanak, a kapzsisá
got szolgálják, ha méltatlanokat dicsőítenek, és az ártatlanokat elnyomják, tehát: 
Isten igéjével ellenkeznek.

Húsz már nem tartotta elegendőnek az „élőszót” a nép nevelésében, hanem 
az „írott szót” is a nép sajátjává akarta tenni. A templom falára íratta fel a  leglé
nyegesebb szövegeket, ezekhez képeket is festett, majd anyanyelven, mindenki 
által érthetően alkalmazta az egyházi énekeket is.

Nem Péterre, hanem Krisztusra épül az egyház, és Péter sohasem volt az 
egyház feje. Az egyház feje Krisztus, Péter csak első volt az apostolok között, a 
nyáj pásztora, akit különösen méltóvá tett elsőségére a hit, az alázatosság és a 
szeretet erénye. Azt kívánja a pápa, hogy Krisztus utódjának tartsák: kövesse Pé
tert ebben a három erényben, mert ha nem, akkor ellentéte Krisztusnak és Pé
ternek. Jézus a kulcsok hatalmát Péterben az egész egyháznak adta, és ez a ha
talom jogosít a prédikálásra; az intésre, a bűnök megbocsátására. A bűnök meg
bocsátásához a szív tökéletes bánata szükséges, a „száj megvallása” (tételes gyó
nás) felesleges.

Az egyház feje Jézus Krisztus, és nem a pápa; Jézus Krisztus az igazi főpap. 
A pápa csak akkor helytartója Krisztusnak, ha lélekben betölti azt a feladatkört,
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amelyet Péter betöltött az Úr mennybemenetele után. Ha Krisztus helytartója 
akar lenni a pápa, akor kövesse Jézust minden cselekedetében. A pápa nem kö
vetelheti, hogy az emberek, megtagadva emberi méltóságukat, túlzásba vigyék 
iránta a tiszteletadást.

Az egyház kormányozható pápa és bíborosok nélkül is. Egyedül Isten tör
vénye lehet az egyházi ítéletek irányítója, a pápa és a püspökök véleménye he
lyett.

A tiszta lelkiismeretű pap prédikálhat a  pápa vagy a püspökök tilalm a elle
nére is. Püspök és áldozópap között nincs különbség. A joghatóság osztályozása a 
kapzsiság műve.

A szerzetesség eltörlendő, mert a szerzetesi életforma képtelenné tesz Isten 
parancsainak a teljesítésére. A kolduló szerzetesrendek és a kolostorok szükség
telenek.

A hagyomány, a purgatórium és a halottakért történő könyörgés elvetendő. 
A böjtöket el kell hagyni. A bérmálás és az utolsó kenet nem számítható a szent
ségek közé. A fülbegyónást el kell törölni. A misemondó ruhák, képek, oltárok, 
kelyhek csak templomi dísznek tekinthetők.

Az uralkodónak, és általában a  világi elöljáróknak kötelességük ellenőrizni 
a klérust, és büntetni a visszaéléseket.

Az úrvacsorát mindenkinek két szín alatt kell kiszolgáltatni, mert Jézus mi- 
nenkiért meghalt. Húsz nem vette át Wiclif tanítását az átlényegülésről, és tan
rendszerén is  korrekcióval gyakorolt kritikát.

Jellemző tanítása az egyházi vagyonról; az egyháziak birtokaikat feltételek 
m ellett kapták, hogy az egyház életében segítségükre legyen jövedelmük; a sze
gényeket segítsék, életükkel példát mutassanak. Birtokaiknak tehát nem tulaj
donosai, hanem csak haszonélvezői. Ha birtokaikat nem rendeltetésszerűen hasz
nálják fel, akkor az adományozóknak, és utódaiknak joguk van a vagyon elvéte
lére. Adézsma szintén elvehető az egyháziaktól, ha arra méltatlanokká lettek. A 
papok ne uralkodjanak, hanem szolgáljanak, és helyesen teszik, ha javadalmuk
ból adnak a  szegényeknek.

A  konstanzi zsinat
A már em lített pisai zsinat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a 

közhangulat az egyház életének megújulását várta. Akonstanzi zsinatot XXIII. 
János pápa és Zsigmond hívta ősze, 1414. november 1-re. Ennek hármas célkitű
zése volt:

a. ) az eretnekségek
(Wiclif, Húsz és tanítványi köre)
b. ) a hitszakadás megszüntetése
(a pápákkal kapcsolatban: melyik tekinthető a hatalom tényleges birtokosá

nak)
c. ) az egyház „megreformálása”
(irányított reformjavaslatokkal, a lényeges visszaélések érintése nélkül)
Zsigmond a pápa döntése után felszólította Huszt, hogy haladéktalanul je

leiben meg a Zsinaton. Biztosította, hogy megvédi Konstanzban és visszautazó-
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sához véd levelet ("salvus conductus”) ad, és kieszközli, hogy a zsinat meghall
gassa Húsz előterjesztését. Aki az ilyen védólevelet megszegte, az örökös hűtlen
séggel bűnhődött.

Huszt Kozi Horában érte a felszólítás. Pártfogóinak védelme alatt, könnyen 
kitérhetett volna teljesítése elöl, hiszen a nemzeti - huszita érzésű fÖurak száma 
és befolyása ekkor már tekintélyes volt Több barátjának és munkatársának is  az 
volt a véleménye, hogy ne menjen el Konstanzba. Húsz azonban erkölcsileg köte
lezve érezte magát én é , mert ö a pápától az egyetemes zsinathoz fellebbezett, és 
ism ételten kijelentette, hogy bárki előtt kész számot adni hitéről és tanításairól. 
Mindig arra gondolt, hogy tanításával katolikus alapon áll, és egy reformzsinat 
öt fogja igazolni. Akonstanzít ilyennek gondolta.

Értesítette Zsigmondot, hogy elmegy Konstanzba, csak békében utazhasson, 
és a zsinaton ismertethesse tanítását. Nem titokban tanított, hanem nyilváno
san, a tudósok, diákok, papok, nemesek, polgárok, lovagok és a  nép nagy tömeged 
előtt. Ezért kérte, hogy nyilvánosan hallgassák ki, vizsgálják meg ügyét, és min
denre megfelel, amivel vádolják.

Ezután elbúcsúzott barátaitól és híveitől. így írt hozzájuk: Szeretett test
véreim, szeretett nővéreim, imádkozzatok, hogy az Úr adjon nekem állhatatossá
got, és őrizzen meg minden szennytói. És, ha az én háláimé az 6 dicsőségére ás a 
ti hasznotokra szolgál, engedje, hogy félelem nélkül haljak m eg...” (!).

Megtették az utazáshoz szükséges előkészületeket, de még nem érkezett 
meg a védőlevél. Chulmi János és Henrik, Dubai Vencel előkelő és befolyásos cseh 
személyiségek oltalma alatt, sok barátja kíséretében, október 11-én elhagyta Prá
gát, és Hof, Nümbert érintésével, november 3-án megérkezett Konstanzba. Két 
nap múlva meghozta neki Dubai Vencel Zsigmond védőlevelét

Chlumi János és Henrik, a  megérkezés utáni napon jelentette János pápá
nak, hogy Husz János Zsigmond király oltalma alatt áll, és fogadja őt védelmébe.

„...Ha tulajdon testvéremet ölte volna meg Husz - felelte a pápa -, akkor sem 
történhetne vele jogtalanság Konstanzban...” Megígérte, hogy perének tárgyalá
sát elhalasztja Zsigmond megérkezéséig. Addig enyhítette a Húszra kimondott 
átkot, és lehetővé tette, hogy szabadon közlekedhessen a városban, így bárkivel 
érintkezhetett, csak a misézés, az igehirdetés és a  nagyobb egyházi ünnepélyek 
látogatása volt tilos.

A zsinaton résztvevő magyarok - tekintettel a  földrajzi adottságokra, és ar
ra, hogy az urlakodó más országok irányításéban is  érdekelve volt - a lengyelek
kel együtt, a német csoporthoz, tartoztak. Az egykorú okiratokban a résztvevők 
között 80 magyar nevével találkozunk, köztük több főpapéval. Feltételezhető, 
hogy a Konstanzban tartózkodott magyarok összlétszáma meghaladta a 2000-et.

A pápa intézkedése Husz Jánosnak nem sokat használt. Vele csaknem egyi- 
dőben érkezett a zsinatra Palecz István, Casius Mihály és Bömischbrod András - 
barátai és paptársai, akik azután ellenségeivé lettek. Munkáiból kivonatokat ké
szítettek, a  főpapok elé terjesztették, és így igyekeztek meggyőzni őket „eretnek
ségéről”. Ezek a  vádak Husz ellen fordították a közhangulatot. A cseh főurak, 
Husz kísérői a  pápához fordultak, de ezt a választ kapták:
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„...Mit tehetek én, amikor a saját honfitársaitok teszik ezt?!” Viszont az is 
tény, hogy Husz sem tartotta meg a pápai rendelkezéseket: lakásán naponta mi
sézett, és prédikált nagyszámú hallgatóinak.

Letartóztatása után Zsigmond nem akarta veszélyeztetni azokat az érdeke
ket, amelyeknek a  teljesítését mind ő, mind pedig az egész keresztyénség a  zsi
nattól várt, és belenyugodott a történtekbe. Csak azt kívánta, hogy Huszt nyilvá
nosan hallgassák ki.

A pápa a  per tárgyalására bizottságot küldött ki, amely először a  védanya- 
got gyűjtötte össze, majd megállapította a vádpontokat, és ezeket írásban közöl
te Hússzal; ő a börtönéből írásban adott választ. A válasz alapjaiban elfogadható 
volt, de a kiválasztásról, a kulcsok hatalmáról, a kegyelem szükségességéről és 
ajándék voltáról, az egyház lényegéről és szervezetéről vallott felfogását a  bizott
ság az egyház tanításaival ellenkezőnek minősítette.

Ez a megállpítás Húszra nézve a vereséget jelentette, mert a fentieket Wic- 
lif nyomán tanította, ezeket pedig már a római zsinat kárhoztatta (1413 február 
2.), és a konstanzi zsinat is elítélte, (1415 május 4.-én).

Húsz a következő napon került a zsinat elé. Amikor megmutatták neki mun
káit, traktátusait, kijelentette, hogy azok az ő művei, és kész kijavítani, ha vala
mi tévedés lenne bennük. Erre felolvasták az irataiból tételszerűen összeállított 
vádpontokat, és a tank vallomásait. Úgy találta, hogy a tételek helytelenül meg
fogalmazottak, és amikor az egyházatyákkal próbálta bizonyítani az egyes téte
leket, olyan tiltakozás és ingerültség keletkezett, hogy meg kellett szakítani a ki
hallgatást, és visszavezették börtönébe.

A második nyilvános kihallgatás június 7.-én volt. A vád szerint Husz hall
gatói előtt, előadásaiban és a szószéken védelmezte Wiclif tanait, de ő ezt tagad
ta. D’Allay bíboros és Zsigmond azt tanácsolta neki, hogy ne ragaszkodjon „téve
déseihez”, és „bizza magát teljesen a zsinat kegyelmére”. Zsigmond azt is kijelen
tette, hogy „eretneket nem fog védelmezni.” A vádlott arról szólt, hogy önként jött 
a zsinatra, nem azért, hogy bármit is megvédelmezzen, hanem azért, hogy aláza
tosan kijavítsa mindazt, amelyről meggyőzik, hogy tévedett.

A harmadik és egyben utolsó nyilvános kihallgatás már június 8-án megtör
tént. Ekkor 39 tétel jelentette a kihallgatás alapját, amelyből 26-ot Husznak az 
egyházról írt értekezéséből kivonatoltak. A vádlott külön - külön megtette észre
vételeit.

A zsinat már határozott Husz sorsáról, de elhalasztotta az ítélet kimondá
sát; egy hónapig vártak, arra gondolva, hogy talán sikerül elkerülni az ügy tragi
kus befejezését. Husz azt mondta, hogy kész lenne tanításának a visszavonásá
ra, ha tudná, hogy olyat írt, és tanított, ami Isten törvénye, és egyháza ellen van. 
Azt kívánta, hogy ellenfelei jobb és meggyőzőbb érveket mutassanak ki a  Bibliá
ból, mint amelyekre ő hivatkozott.

Július 6.-án ünnepélyes ülésre gyűlt össze a zsinat a székesegyházban. Ameg
nyitó után bevezették Huszt; felolvasták a tárgyalások jegyzőkönyveit, és a fon
tosabb tételeket. Ezekre a tételekre a vádlott most is megtette megjegyzéseit. Ez
után az egyik püspök kihirdette a zsinat kettős ítéletét.
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Az egyik Husz tanítását és műveit ítélte el, könyveit elvetette, nyilvánosan 
megbélyegezte, majd a zsinat, a klérus és a nép jelenlétében ünnepélyesen elé
gette.

A másiknak kétféle záradéka volt. A püspök előbb azt a formulát olvasta fel, 
amely a zsinat ítéletét tartalmazta, ha Husz visszavonja tanítását. Ebben az eset
ben a vádlottat felmentik az ítélet alól, visszafogadják az egyházba, de - mint az 
egyház és a  népek békéjének megbontóját - megfosztják papi jellegétől és örökös 
fogságban tartják.

A vádlott térdelve hallgatta az ítéletek felolvasását, és nem felelt.
Ezután következett a másik formula, amely szerint „lefokozzák” és „...mert 

az egyház többet már nem tehet vele, átadják őt a világi hatóságnak ...”
A „lefokozás” visszatetszést keltő szertartása után továbbadták Huszt a vá

rosi magisztrátusnak, hogy égessék meg.
Egyenesen a vesztőhelyre vitték, ahol az ítélet végrehajtása előtt még egy

szer felszólították, hogy vonja vissza tanítását; de ő ártatlannak mondta magát. 
Majd meggyújtották a máglyát. A hamvakat a Rajnába hintették, hogy a huszi
ták magukkal ne vihessék.

A hagyomány szerint az áldozat, halála előtt ezt mondta: „...Most csak egy 
libát égettek meg, de majd egy hattyú jön utánam, akit már nem tudtok elnémí
tani”. (Husz neve cseh nyelven libát jelent, Luther címerében pedig hattyú volt.)

A tragédia folytatásaként a következő évben Husz barátja és munkatársa 
Prágai Jeromos is máglyára került.

A zsinaton lemondatták a három pápai trónigénylőt, és V. Mártont válasz
tották pápává. Így legalább átmenetileg sikerült az egyház „állagmegóvása”. A 
konstanzi zsinat 1418. április 22.-én ért véget.

A huszita pártok és háborúk
A csehek Husz János és Prágai Jeromos máglyahalálában nemzeti sérelmet 

láttak Zsigmond és a pápa részéről. Különösen Zsigmondot gyűlölték, mint taní
tómesterük gyilkosát, de a klérus ellen is bosszút esküdtek. A nemzeti és vallási 
bajokhoz társadalmi - szociális bajok járultak. Ezek adták a huszita háborúk sa
játos jellegét..

A teljedelem miatt itt csak röviden említhetjük meg, hogy a huszita mozga
lom két ágra szakadt: a mérsékeltebbek (utraquisták) célja a két szín alatti úrva
csoraosztás, a tiszta, nemzeti nyelv használata az igehirdetésnél, az apostoli sze
génység és a szigorú egyházfegyelem volt, de a csoport ragaszkodott azokhoz az 
egyházi hagyományokhoz, amelyek nem voltak ellentétesek a Biblia tanításával. 
A radikálisabbak (táboriták) Ziska, majd Prokop és Podjebrád György vezetésé
vel az ítéletnap közeledtét, Krisztus váratlan visszajövetelét hirdették nagy erő
vel. Helytelenítették a Bibliából le nem vezethető egyházi tanokat: hirdették a 
vagyonközösséget, a feudális rend elleni fegyveres küzdelmet, a tizedfizetés meg
szüntetését és az igehirdetők egyszerű életmódját.

A husziták célja nem a harc, a fegyveres küzdelem volt, - de ha erre szükség 
volt, a harcban is kitűnően megállták a helyüket! -, hanem a szociális igazságért
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és a szabadságért folytatott küzdelem. Különösen a  táboriták értek el lényeges 
katonai győzelmeket.

A majdnem 20 évig dúló huszita háborúk azzal értek véget, hogy az iglandi 
országgyűlés (1436) megerősítette az ún. „prágai pontokat”, és Zsigmondot elis
merte cseh királynak.

A husztizmus táborita irányzata nyomta rá  a bélyegét az 1437. évi erdélyi 
parasztfelkelésre. Hunyadi János is alkalmazta a husziták harci módszereit.

A huszita tanokat és a nemzeti eszmét a cseh-morva testvérek felekezete 
vette át és őrizte meg. (cseh testvérközösség). Csehszlovákiában ma a „cseh test
vér evangléikus egyház” neve emlékeztet a régi cseh testvérközösségre. Ez azon
ban történetileg nem közvetlen folytatása, hanem az 1. világháború után, főkép
pen a cseh evangélikusok és reformátusok egyesítésével létrejött, uniós egyház, 
amelynek egyik hitvallási irata a cseh testvérközösség 1535. évi Hitvallása. A ré
gi cseh testvérközösséggel való szellemi kapcsolatát azzal is kifejezi, hogy prágai 
teológiai fakultását Comeniusról nevezte el (Komensky - fakultás).

A huszitizm us hazai hatása
A huszita tanokban sok előreformátori vonás volt. Különösen is ilyen a Bib

liához való visszatérésnek a sürgetése. Így a magyar nép, amely már István ki
rály előtt megismerkedett a keleti keresztyénséggel, most, az „eretnekmozgal
mak” hatására újra átélhette azt, hogy van keresztyénség Rómán kívül is, sót: a 
Biblia alapján követeim lehet és kell a keresztyénség eredeti formájához való 
visszatérést.

Amikor Csehországban különösen szorongatták a huszitákat, akkor közü
lük sokan hazánkba menekültek.

A prágai egyetemen tanuló magyarok is a huszitizmus buzgó terjesztői vol
tak.

A huszita mozgalmak egyik befejező eseménye, a budai „plebejus zendülés” 
1439. május 23-án zajlott le. A néptömeg megrohanta a királyi kincsestárat, és 
onnan 6000 aranyforintot zsákmányolt. Marchiai Jakab sikertelenül kísérelte 
meg a zendülés leszerelését. A felkelés jellegéhez jó kiegészítést nyújt Heltai Gás
pár krónikája.

Utalunk Tamás és Bálint papok munkájára, az ún. "huszita bibliafordítás
ra" (ez kb. 1416-1441 között készülhetett, bibliai részek fordítása.)

Az északi részeken több huszita templom épült, és több templomot alakítot
tak át ilyenekké; így pld. Bihar és Szilágy megyében is. Az egyházi díszítésnek, 
és jelvénynek használt „kehely”: a huszitáktól maradt örökség!

A huszitizmus, mint a reformáció előkészítője
a. ) Feltárta az egyháznak a Bilbiával nem egyező tanítását
b. ) Észrevette az egyházi- és társadalmi élet hibáit
c. ) Krisztus az egyház Feje - rámutatott a pápaság világuralmi törekvéseire
d. ) példát mutatott determináltnak vélt társadalmi formációk megváltozta

tására
e. ) hangsúlyozta az egyház nemzeti jellegét
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f.) irodalomtörténeti és kultúrtörténeti dokumentumokkal gazdagította az 
egyetemes és a csehszlovák művelődést

Meggyőződésünk, hogy évszázadok elmúltával is ragyog a fejlődést, haladást 
segítő, és diadaira juttató, mélységes humanizmust jelentő huszita hagyomány! 

Húsz János életműve maradandó, élő és ható!
„Az igaznak emlékezte áldott!” (Péld. 10,7/a)

Barcza Béla
(Megjegyzés. Ezt a megemlékezést nem „tudományos dolgozatnak” 
szántam; ezért, és a terjedelem miatt, az ún. tudományos apparátus 
feltüntetésétől eltekintettem. B.B.)

A lelkészi szolgálat 
az örökkévalóság pillanatában

L Bevezetés: Isten munkája
1. Isten, mint szőlősgazda munkálkodik. Metszi, gyomlálja szőlőjét, hogy 

még több gyümölcsöt teremjen. (Jn.15,1 kk)
2. A munkálkodó Isten engedelmes Fia eljött a világba, hogy láthatóvá tegye 

Isten cselekedeteit (Jn. 9,4). Atya és Fia titokzatos és elválaszthatatlan egység
ben vannak: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn. 
5,17)

3. Isten munkatársai vagyunk mi is! (l.Kor. 3,9) A kérdés ez: Mit tegyünk, 
hogy az Isten munkáját elvégezzük? (Jn. 6,28) Erre egyetlen helyes választ adha
tunk: Higgyetek abban, akit Isten küldött!

4. Az egyetemes papság elve szerint minden hívőnek pappá kell lennie! Afor- 
dítottja is igaz: minden papnak hitből kell élnie! Ezalatt pedig azt kell értenünk, 
hogy Isten a felszentelt papjától sem vár többet, mint bármelyik más gyermek
étől.

5. Higgyünk abban a Jézus Krisztusban, akinek ugyan nincsen merítő edé
nye, mégis az élet vizét tudja adni nekünk! (Jn.4,13-14) A hit kegyelmi ajándék!

6. Ne azért az eledelért munkálkodjunk, amely elvész, hanem azért, amely 
megmarad örök életre! (Jn. 6,27)

7. HIGGYÜNK! Minden más út szünergizmusba vezet! (V.ö. Rm. 4,4-5)
8. Isten cselekedete jó és igaz. Ezt kell szem előtt tartanunk munkánk so

rán.
9. Nincs személyválogatás! Isten előtt mindenki kedves, aki igazságot cse

lekszik (Csel. 10,35) és dicsőség, tisztesség és békesség jut osztályrészül minden
kinek, aki a jót cselekszi (Rm. 2,10). Ugyanakkor egyetlen gonoszt cselekvő sem 
állhat meg előtte, mégha naponként mondogatja is az „Uram, Uram” - ot. (Mt 
.7,23)



W eltler Sándor: L elk észi szo lg á la t 497

10. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni! Amit vet az ember, azt 
fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pe
dig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne 
fáradjunk meg, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 
Ezért tehát, míg időnk van, Tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, 
akik testvéreink a hitben. (Gal. 6,7-10)

II. A lelkipásztor imádsága - gondolataink
11. Az imádság a hit lélegzetvétele. Nélküle nem maradhat életben a hit. 

„Szüntelenül imádkozzatok!” - figyelmeztet mindannyiunkat a Szentírás.
12. Húsz éves lelkipásztori szolgálatom során sok imádságot elmondtam, de 

csak igen ritkán imádkoztam! „Halott vagyok!” (Jel. 3,1)
13. Mivel az imádság szubjektív alapja a hit, ezért az imádságnak sok aka

dálya van bennünk. Parányiságunk és bűnösségünk tudata, bátortalanság és ked
vetlenség, elbizakodottság és kishitűség, rajongás és lélektelenség együtt és kü- 
lön-külön is az imádságaink megölői. Ha ezekre az akadályokra gondolunk, ak
kor csodálkoznunk kell azon, hogy van még imádság.

14. Az imádság objektív alapja Krisztus. Kérésünket, hálaadásunkat, bűn
vallásunkat és dicséretünket Krisztusért mondhatjuk el az Istennek. Krisztus a 
Szószólónk, imádságunk egyetlen esélye!

15. Az ótestamentumi értelemben vett közbenjáró papi imádság megszűnt. 
Krisztus engedelmessége és áldozata elégnek bizonyult! Mivel azonban minden 
hívő imádkozhat másokért is, a lelkipásztor is mondhat imádságot a  gyülekeze
tért és a testvérekért. Jó jel, ha a lelkipásztor imakönyvében nevekkel teleírt cé
dulát találunk!

16. A lelkipásztor valamiképpen mindig Isten színe előtt áll. A gondolatai 
mindig odaviszik őt. Minden Istenre irányuló gondolat valójában imádság. Az Is
ten érti gondolatainkat, mielőtt kimondanánk őket. Ezért a belső szobának igen 
nagy jelentősége van. A lélek csak itt tudja megőrizni önkörét! Ahol nem szól a rá
dió, ahol nem vibrál a televízió képernyője, ahol nem zizegnek az újságok lapjai, 
ott „lélekben és igazságban" Istenre irányulhat a figyelem! Jézus kora sokkal 
csendesebb volt, mégis szükségét érezte annak, hogy félrevonuljon és a  csendben 
egymagában imádkozzon!

17. Természetesen a mindennapi élet forgatagába is mellettünk van Isten. 
Elég egy rövid mondat, egy szívből jövő sóhajtás, egy röpke gondolat, amely ilyen 
körülmények között is megszólíthatja, megkeresheti és megtalálhatja az Istent!

18. A lelkipásztor imádságát hassa át a szeretet! Robinson püspök szerint a 
szeretet gyakorlása az imádság igazi formája. Elfogadhatjuk véleményét, ha nem 
kizárólagosnak tekinti. A levest osztó Teréz anya imádságánál hatalmasabbat 
senki sem mondhat az éhezőkért.

19. A lelkipásztor tanuljon meg böjtölni! Az imádság adott esetben lemon
dással is járhat. Nem lehet úgy a gyülekezet békéjéért imádkozni, hogy közben 
nagyravágyásunkkal, erőszakosságunkkal és túlzott anyagi igények támasztásá
val folyamatosan aláássuk azt. „Kéritek és nem kapjátok meg, mert rosszul kéri
tek!” (jk. 4,3)
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20. A lelkipásztor imádsága legyen lsen dicsérete. Ez a legszebb imádság: 
Isten dicsőítése és magasztalása lelki énekekkel és zsoltárokkal. Egyetlen nap
nak sem volna szabad elmúlnia zsoltár nélkül! A legékesebb az a parókia, amel- 
ből ilyen énekszó hallatszik!

III. Az igehirdető m űhelye - szavaink
21. A hit Isten igéjéből és az igehirdetésből táplálkozik. Akinyilatkoztatott 

ige megíratott és hirdettetett!
22. A hit hallásból van. Az írott és hirdetett ige hallásából. Nem véletlenül 

nevezi Luther a Szentírást „olvasókönyv” helyett „hallani való könyv”-nek. A re
formátor még azzal is nyomatékot ad tanításának, hogy a Szentírás hangos olva
sását ajánlja! De mindkét esetben az Isten Szentlelke teszi számunkra hallható
vá az igét.

23. Az igehirdetésnek sohasem az emberi bölcsességre, hanem mindig Isten 
igéjének erejére kell építkeznie! A búzamag a földbe esett! Ebből a magból kell ki
indulnunk!

24. Milyen legyen az igehirdetés? Igazi „mennyei” táplálék, házi kenyér le
gyen! Alegjobb fajtából való! Tartós! Sok munkával megőrölt és házi kemencében 
megsütött!

25. Isten igéje törvény és evangélium. Az igehirdető azonban nem patikus, 
aki saját belátása szerint adagolja a törtvényt és az evangéliumot. Keményebb 
szivűek esetében több törtvényt, a megtörtebb szívüek esetében több evangéliu
mot prédikáljunk?

Az igehirdetésben az ige kétféle szavának egymást kell kísérnie! A legna
gyobb tudomány, amelyre csak a Szentlélek taníthat meg, a kettő helyes haszná
lata az igehirdetői szolgálatban.

26. Iránymutató az apostolok igehirdetése, amelyben nagypénteknek és hus- 
vétnak ju t a döntő szerep. Krisztus kereszthalálának hirdetése nélkül az igehir
detés elveszti erejét. Krisztus feltámadásának hirdetése nélkül pedig elveszti tar
talmát. Az az igehirdetés, amely nem keresztről szóló beszéd - erőtlen. (l.Kor. 
1,19). Az az igehirdetés, amely kétséget hagy Krisztus feltámadása felől és nem 
hirdeti azt - üres! (l.Kor. 15,14)

27. Ebben a kettőben benne van a teljes törvény és a teljes evangélium. - 
Krisztus kérészijénél semmi sem hirdeti világosabban, hogy Isten halált és ítéle
tet mondott ki a bűnösökre!

„Akit ti fára feszítettetek!” - hirdetik az apostolok. Nincs ennél nagyobb és 
többet mondó törvény-prédikáció!

28. Ugyanígy Krisztus feltámadásánál semmi sem hirdeti világosabban, 
hogy Isten kegyelmet és üdvösséget ad a bűnösöknek. „Az Úr feltámadt! Az Úr va
lóban feltámadt!” Nincs ennél nagyobb és többet mondó evangélium-prédikáció!

29. Milyen legyen az igehirdető? „Kézműves? - Isten ments! Művész - Nem 
sokkal jobb! Színész? - Méltó az ítéletre! Szónok? - Hideg-rideg, közvetlen és meg
hitt helyett! Akkor inkább már erkölcsprofesszor! Alegfontosabb azonban: Legyen 
Jézus Krisztus élő tanúja!” (Heinrich Piánk: Kleines homiletisches Testament)
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30. Az igehirdető jóakarattal és szeretettel teljesítse feladatát. Ttegye szolgá
latra alkalmassá a testét és lelkét, hogy míg másoknak prédikál, maga olyanná 
ne legyen, mint aki alkalmatlan a küzdelemre.

W eltler Sándor: L elk észi szo lg á la t

IV. Pap kék vászonkötényben - cselekedeteink
31. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Nem azért, mintha 

a hit nem létezhetne cselekedetek nélkül! De minek a fa, ha nem terem gyü
mölcsöt?! Minek a hit, ha semmi nem következik belőle?! A szőlősgazda gyomlál
ja szőlőjét, és lemetszi a terméketlen hajtásokat, venyige lesz belőle, amely tűzre 
kerül.

32. A papi ruha fölé Jézus kötött először vászonkendőt. (Jn. 1,4) Így adott 
példát tanítványainak a szolgálatra. Szívesebben emlékeznénk erre a  jelenetre, 
ha Jézus a  tanítványok fejét mosta volna meg ezen az estén. Lábmosás történt! 
Olyan szolgálat, amelyben a földig kell meghajolni.

33. Feltűnő, hogy Jézus szóhasználatában ritkán fordul elő a „szolgálat” ki
fejezés. Szolgált és nem emlegette folyton, hogy ő szolgál. Sokakat meggyógyított 
és nem mondta: ime, a gyógyító szolgálat.

34. Van olyan eset is, amikor ezt kell hangoztatnunk! Pál a korinthusiak vi
tájában ezt a kifejezést találja alkalmasnak arra, hogy a gyülekezet összetarto
zását és egységét hangsúlyozza és a pártoskodókat lecsendesítse: „Hát ki az az 
Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán!”

35. 1. Péter 4,10 szerint az apostolok prédikálnak és szolgálnak. Nemcsak 
beszélnek, fáradoznak is! ALélek ajándékai és gyümölcsei sokfélék (l.Kor. 12,5), 
ezért különbségek vannak a szolgálatban: prófétálás, tanítás, buzdítás, könyörü- 
lés, segítés, adakozás, békéltetés...

36. Az ítéletre menők Mt. 25,44-ben némi szemrehányással megkérdezik vé
dekezésükben: Mikor nem szolgáltunk neked? A válasz közismert: Amikor nem 
tettétek meg eggyel a legkisebbek közül. A szolgálat módja tehát sokféle, de az 
iránya egyértelműen csak ez lehet: eggyel a legkisebbek közül!

37. Nem az időnk és a  pénzünk, hanem legtöbbször a szeretetünk a  kevés! 
Koldusok vágynunk és Jézus átölelt minket. Nekünk is hasonlóképpen kell csele
kednünk. Ne arannyal és ezüsttel akarjuk kifizetni egymást! Aranynál és ezüst
nél is drágábbat bíztak ránk. Péter és János az Ékes kapunál megmutatták...

38. A hívás a piacon tétlenül állóknak éppen úgy szól, mint a fiaknak: Dol
gozz ma a szőlőben! Apiac: ahol eladó az egész világ, ahol olyan sokan pénzre vált
ják reménységüket! A szőlőskert: ahol a gyümölcsök érlelődnek és teremnek. Sen
ki sem szolgálhat két Úrnak! Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak!

39. A szeretet nem tesz rosszat (Rm. 13,10). Ha pazarlónak, szegényekkel 
nem törődőnek látszik is, mégis a jót cselekszi. (V.ö. Jézus megkenetése Betháni- 
ában)

40. Minden farizeusságba dermed - írja Pás témák! A szeretet gyakorlása 
közben is nagy a kísértés a képmutatásra! De az igazi szeretet mindig megtalál
ja a helyes cselekvés útját-módját.

Titokban maradnak mozdulatai, mert nem csak az imádkozásnak, hanem a 
szeretet gyakorlásának is megvan a maga belső szobája! (Mt. 6,1-4)
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V. A lelkészi hivatal - hivatásunk
41. Lelkészi hivatalnak szokták nevezni azt a szobát, helyiséget, ahol a lel

készek irodai munkát végeznek - zákeusi magányosságban! (Kívülállók így gon
dolák.)

42. Pontosabb volna azonban prédikátori vagy akár jézusi hivatalnak nevez
ni, mert valamennyien az Ő megbízottai vagyunk, akiknek elsősorban az imád
kozás, az igehirdetés, a pásztorolás, a tanítás, egyszóval az evangélium a szolgá
lata!

43. Megbízatásunkat Jézustól kaptuk. Elsőként Péter, de nemcsak ő egye
dül! Péter apostol így biztatja a presbitereket: legeltessétek a nyájat! Pál apostol 
pedig így búcsúzik az efezusi vénektől: Vigyázzatok magatokra és a nyájra! Mi 
keresztyének valamennyien az Ő megbízottai vagyunk, Isten házanépe, sáfárok. 
Közös a feladatunk és a felelősségünk.

44. Az egyetemes papság elve alapján elvileg minden keresztyén házra ki le
hetne tenni a táblát: lelkészi hivatal. Nem lehetünk annyira elbizakodottak, hogy 
Isten ügyének egyedüli képviselőjének tartsuk magunkat, de kétségbeesettek 
sem, mert nem egyedül hordozzuk a felelősséget a nyájért!

45. A lelkész a gyülekezet egyik tagja, aki az evangélium hirdetésére és a 
szentségek kiszolgáltatására rendeltetett. Ez a hivatala! Erre kapta a megbíza
tást Urától és a felhatalmazást a gyülekezettől!

46. Ezt a hivatalt tehát Jézus alapította és a gyülekezetre bízta! Gyülekezet 
nélkül nincsen lelkészi hivatal. A lelkészi hivatal mindenkor egy meghatározott 
gyülekezet hivatala. így is kell nevezni.

47. Luther még ennél is messzebbre megy. Szerinte a  lelkészi ordinádó is a 
gyülekezet feladata. Szerinte a gyülekezet, amely hallgatja az igét, meg tutija kü
lönböztetni a jó pásztor hangját az idegen hangtól! Viszont az is igaz, amire Pál 
apostol figyelmeztet: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetet
lennek tartják és saját kívánságuk szerint gyűjtenek maguknak tanítókat.” 
(2Tim. 4,3)

48. A reformáció óta az evangélikus teológia szívesebben beszél egyház he
lyett gyülekezetekről, lelkész helyett az evangélium tanítóiról. Alelkészi hivatal
nak tehát nem adminisztrációs központnak, hanem a Krisztusról szóló evangéli
um tanműhelyének kell lennie! Ezt az evangéliumot kell tanulnunk magunknak 
is és erre kell tanítanunk a gyülekezet tagjait. (V.ö. Luther sekrestye-imádsága!)

49. Alelkész legyen a hitért szüntelen harcoló, azt kereső, azért fáradozó, te
hát mindig az Isten felé haladó ember!

50. Mit tudna Isten életünkkel kezdeni, ha egész nap beszélgető viszonyban 
lennénk Vele?!

VI. Ha vétkeink skarlátpirosak • bűneink
51. Én vagyok az az ember, aki szívesen kioktat másokat, de maga sohasem 

akar tanulni senkitől!



W eltler Sándor: L elk észi szo lg á la t 501

52. Én vagyok az az ember, aki jobban ragaszkodik múlandó javakhoz, mint 
az örök élet beszédéhez!

53. Én vagyok az az ember, akinek terméketlen fa az élete!
54. Én vagyok az az ember, aki sokszor nem azt mondja, amit gondol és nem 

azt gondolja, amit mond!
56. Én vagyok az az ember, aki mindennél és mindenkinél jobban szereti ön

magát!
57. Én vagyok az az ember, aki nem mindig tiszta kézzel szerez és gyűjt ja 

vakat!
58. Én vagyok az az ember, akinek családi élete gyülekezetét botránkoztat!
59. Én vagyok az az ember, aki beszédében gyakran bizonyul hazugnak és 

kiábrándítóan közönségesnek!
60. Én vagyok az az ember, aki nem tudja letenni a poharat!
61. S ha ezek közül egyet sem követtünk el, akkor is bűnös emberek vagyunk. 

Valójában nem az a bűnünk, amit elkövetünk, hanem az, akik vagyunk! (Luther)
62. Bocsánatkérés és megbocsátás nélkül nincsen fratemitás! Minden lelki

gondozónak magának is szüksége van a lelkigondozásra. Csak az képes a  lelki
gondozói munkáját jól elvégezni, aki már maga is megtapasztalta azt! Ez az egy
ház egyik nagyon fontos ismertető jegye! (Bonhoeffer)

63. Oldozzuk föl egymást a tegnap bűnei alól! Elég minden napnak a maga
baja!

64. Életünkben minden nap keresztség legyen!

VIL Hétköznapok útvesztőjében - kísértéseink
65. A hit útját járva gyakran eltévedünk. Ezek a kitérők, vargabetűk, zsá

kutcák az ördög mesterkedései. Nem tudjuk megakadályozni, de felismerhetjük
őket!

66. Az elvilágiasodás, a világ utánzása, a divatok követése mindig nagy kí
sértés. Korunk bálványaival szemben szinte tehetetlenek vagyunk! (Rm. 1,32)

67. Ki a nagyobb? - vitakoznak minden kor tanítványai egymás között az 
úton. Jézus úgy segít rajtuk, hogy megfordítja a kérdést és kijelenti: én olyan va
gyok közöttetek, mint aki szolgál!

68. Gondolunk Anániás és Safíra esetére! Istennek különös kegyelme, hogy 
nem rogyunk össze holtan egymásután!

69. A jó házasság sok kísértésben segítségünkre lehetne! (l.Kor. 7,lkk.)
70. Nagy kísértés az is, amikor a mindenkori hatalom kedvébe akarunk jár

ni, menekülve a kereszt elől! (Gal. 6,12)
71. Még nagyobb kísértés az, amikor erre erőnek erejével kényszeríteni akar

nak! (Csel. 15,10)
72. Alegnagyobb kísértés azonban az, amikor minden rendben levőnek lát

szik, amikor úgy tűnik, hogy nincsen kísértés! Ilyenkor tízszeres erővel kell imád
koznunk! Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
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VILI. Nehéz napok virradtak ránk - keresztjeink
73. Ne beszéljünk szenvedéseinkről! Hordozzuk keresztjeinket!
74. Ha mégis beszélünk róluk, ne panaszként beszéljük el azokat a dolgokat, 

amelyekkel valójában dicsekednünk kellene! (Gal. 6,14)
75. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten Országába! (Csel. 14,22)
76. -85. Hallgatás!

DL A m egváltás napja
86. Gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel, szolgálatunkkal, bű

neinkkel, kísértéseinkkel, keresztjeinkkel a megváltás napja felé tartunk! (Rm. 
8,18kk.) Az a nap fogja nyilvánvalóvá tenni, hogy ki mit épített az alapra! (Kor. 
3,13)

87. Az a nap a színről-színre látás napja, amikor majd mindenki tisztán lát 
és megérti vétkes önmagát!

88. Minden szóról számot kell adnunk azon a napon! (Mt. 12,36)
89. Az a nap a feltámadás és a Krisztus napja! (Jn. 6,39; Fil. 1,6-10)
90. Az a nap az ítéletnek és a jajnak a napja! (Lk. 6,26)
91. Az a nap az örömnek és az ujjongásnak a  napja! (Lk. 6,22; Jn. 8,56)
92. Az a nap a kiszámíthatatlanság (Mt. 25,13) és meglepetések napja! Sok 

utolsó lesz első és sok első utolsó!
93. Az a nap, amikor partot ér és kiköt a hajónk, amelynek kék vászonken

dőből készült vitorláját már messziről megismeri majd a  felénk integető parton 
álló: jöjjetek Atyámnak áldottál...

94. Mer tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

W eltler Sándor 
N em escsó

Megjegyzés:
1. Az eredeti, német nyelven megfoglamazott cím: Der Alltag des Pfarrers. 

Többek véleménye szerint ez a  dolgozat nem a címről szól, irreális képet ad mun
kánkról, nem vesz tudomást a rengeteg elfoglaltsággal terhelt életünkről. Ezért 
a címet a dolgozathoz pontosítottam. Akritikákat értve és elfogadva is hangot kell 
adnom azon véleményemnek, hogy a lelkészi szolgálatra nézve változatlanul a 
Mária - modellt tartom követendőnek a Márta - modellel ellentétben. „Kevésre 
van szükség, valójában csak egyre!”

2. „Aki sokat kapott, attól többet várnak” - hangzott az egyik hozzászólás
ban. Nem kell feltétlenül lelkésznek lennie annak, akinek sok adatott. Tbvábbá 
D. Weltler Jenő egyik mondásán is érdemes itt elgondolkoznunk: „Meg vagyok elé
gedve azzal a lelkésszel, aki naponként egy Miatyánkot elmond!”

3. Amögöttünk lévő időnek szomorú tanulsága, hogy az ördög ismételten na
gyot alkotott: azt a kifejezést, amely összetartozásunk és egységünk alátámasz
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tásóra adott az Isten, föl tudta használni lelkészek megosztására és 
s zembeállítására!

4. „Das eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht ha
be über alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen und abzunehmen.” — A lel
készavatás szolgálatát a püspök a reformáció szellemében csak mint a gyüleke
zet reprezentánsa végezheti el!

5. Aki megtörte a csendet és keresztjeiről könyvet ír, annak teljességére kell 
törekednie és a második kötetet is meg kell jelentetnie, aminek a címe csak ez le
het: Áldozataim története! E ponton minden szónál többet mond el a hallgatás!

6. „Ne tedd magad ennyire fontossá!” — jegyezte meg az egyik hozzászóló. 
— A dolgozat formailag és tartalmilag is a Miatyánkot követi. Nem akar többet 
elmondani a már megemlített egy Miatyánknál. És nem akar többnek látsznai 
Nála! Ugyanakkor figyelmeztetni szeretne mindannyiunkat! Életünk nemcsak 
zajos történelmi idő, rohanó élet, hanem az örökkévalóság egy pillanata (kairos)! 
Sem a mindenkori politikai helyzet, sem a sokféle „nem érek rá”— rohangálás 
nem mentenek föl bennünket az alól, hogy Isten munkáját munkatársként végez
zük az ő szőlőjében. Erre rendeltettünk és ehhez kaptuk a  kegyelmi időt! Legyen 
számunkra szentebb ez a feladat és drágább ez az idő!

W eltler Sándor

A misszió az egyháznak luxus vagy 
lényeg?
E lőad ás az E van gélik u s T eo lóg ia i A kadém ián

Bevezetés
Köszönöm, hogy meghívott erre az alkalomra, Fabiny professzor Úr, Őszin

tén szólva, nem könnyű feladat, amit adott nekem. Azt kérte tőlem, hogy mond
jak el valamit a tanulmányaimról, amit itt Magyarországon végzek. És azt is 
mondta, hogy valószínüleg érdekes lesz számotokra valamit Hollandiáról halla
ni. Sokkal könnyebb lett volna, ha csak egy kérdést kaptam volna. Igazán nem 
tudom mit kell kezdenem ezzel a szabadsággal. De azért abból is látható, hogy bí
zik bennem, ezt köszönöm is neki. Úgy gondoltam, hogy felhasználom ezt a sza
badságot arra, hogy most négy fő pontról beszéljek.

Első pontban beszélnék arról, hogy mivel foglalkozom Magyarországon, mi
lyen kutatási munkát végezek, miért és hogyan? Konkrétan szeretnék egy pár 
szót a Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióegyesületről beszélni: 
mit csináltak és miért tartom fontosnak ezt a „száraz” munkát végezni?

1. Mit jelentett akkor az Evangélikus külmisszió Magyarországon?
2. Hogyan foglalkozunk Hollandiában, az Utrechti Állami Egyetem teolgiai 

fakutlásán a misszióval, azaz mi a missziólógiának a helye ebben az oktatásban, 
és miért kapott helyet egyáltalán?
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3. Van-e a missziónak helye a mai világban? Miért fontos ezzel foglalkozni? 

Mi ennek a bibliai alapja? Milyen kihívások állnak az egyház és hívók előtt?
4. Van-e a missziológiának helye ma, itt Magyarországon? Érdemes- e most 

ezzel foglalkozni?

Holland teológus Magyarországon?!
Mielőtt folytatom az előadásomat, szeretnék valamit magamról mondani, 

hogy legalább egy kicsit tudjátok, hogy ki vagyok, honnan jöttem és miért pont 
ide, Magyarországra. Egy olyan országból jöttem, amely nemcsak a tulipánokról 
híres, hanem a sok fajta Református Egyházról is. De ezekről most nem fogok be
szélni. Elég annyi, hogy a legnagyobb Református Egyházból jöttem, az úgyneve
zett „történelmi” Református Egyházból. Az én hazám sokkal kisebb mint a tie
tek. Hollandia csak egy harmadrésze Magyarországnak. Mégis 15 millió lakosa 
van. Tavalyelőtt júliusban jöttem Magyarországra, egy hónappal azután, hogy be
fejeztem a teológiai tanulmányaimat az Utrechti Állami Egyetemen. Már a  tanul
mányaim közben volt lehetőségem arra, hogy többféle gyakorlati munkát végez
hessek, úgyhogy résztvettem bibliakörökben, amelyekbe nem csak teológusok jár
tak, hanem más egyetemisták is, azonkívül még taníthattam bibliaiskolában, és 
gyülekezeti munkát végezhettem mint lelkigondozó.

Miért mondom ezt? Azért, mert nem tudom elképzelni, hogy csak elméleti 
módon foglalkozzak a teológiával. A gyakorlatban láttam mi Isten Igéjének az 
ereje egy ember életében. Mindig úgy próbáltam tanulni, hogy az akadémiai mun
kámat az Istennel való kapcsolatommal összekapcsoljam, hogy teljes ember le
gyek. Nagyon könnyű úgy a teológiával foglalkozni, mint egy szakmával, hogy 
nincs semmi hatása az életünkre. Hétfőtől péntekig a szakmánkkal foglalkozunk, 
vasárnap pedig a lelkűnkkel.

Biztosan kíváncsiak vagytok, miért pont Magyarországra jöttem. Már a 17. 
század elejétől jó kapcsolatok voltak a holland és magyar református egyház kö
zött. Rengetegen jöttek hozzánk, hogy teológiát végezzenek. Gyülekezeti szinten 
is léteznek ezek a kapcsolatok. Úgyhogy már tíz éve találkoztam magyar lelké
szekkel, akik eljöttek a  mi gyülekezetünkbe. Azért azóta már többször jártam Ma
gyarországon és felmerült az érdeklődésem a magyar keresztyének és a Magyar 
Református Egyház iránt. Amikor hallottam, hogy van lehetőség Magyarország
ra  jönni ösztöndíjjal, nem volt nehéz eldönteni, mivel foglakozzam: összekapcsol
tam két területet, ami iránt már régóta éreklődtem, tudniilik a magyar egyház- 
történetet és a missziót.

Elég most ennyi magamról. Majd az előadásom után megkérdezhettek még 
bármiről, de azt nem garantálhatom,hogy arra majd válaszolni is tudok.

L M ivel foglalkozom  Magyarországon?
Mivel Hollandiában már befejeztem a teológiát, itt Magyarországon úgyne

vezett poszt-graduális képzésen veszek részt. Ez azt jelenti, hogy a disszertáci
ómra készülve kutatási munkát végzek a levéltárakban. A téma, amivel foglako
zom a magyar protestáns missziótörténet e század elejétől e század közepéig, te



hát 1903-tól 1950-ig. Nemcsak levéltári papírokkal, hanem emberekkel is foglal
kozom. Mivel a mai napig szerte az országban sót, a világban még olyan emberek 
élnek, akik akkor részt vettek ebben a magyar missziói munkában, valamilyen 
módon — mint misszió — egyesületi bizottság tagja vagy mint misszionárius vagy 
mint gyülekezeti tag — sokat lehet hallani tőlük hogyan működött az egyesület.

Tehát nemcsak írásbeli, hanem szóbeli forrásból is táplálkozhatunk. Azon
ban mindkét forrással óvatosan és kritikusan kell bánni.

Rájöttem már arra, milyen gazdag a magyar egyház múltja! Renkívüli ki
váltság olyan emberekkel találkozni, akik nehéz időszakokat éltek túl és mégis 
hitben maradtak, sőt a hitük emiatt megerősödött. Az ő bátorításuk, hogy ezzel a 
témával foglalkozzam, számomra sokat jelent!

Most egy pár szót a  Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióe
gyesületről:

1909. február 2-án (nyolcvan évvel ezelőtt!) alakult meg Pozsonyban a 
Misszóegyesület. Az alakuló közgyűlésen Scholtz Ödön ágfalvi evangléikus lelki- 
pásztor, elmondta, hogy az egyesület célja a mohamedán — misszió:

„Ha egyházunk élő egyház volna, vagyis, ha minden egyes tagja á t volna hat
va a Krisztus Istenűóságában való hittől, s érezné ezen hitnek boldogító és üdvö
zítő erejét, akkor maga az egyház, mint ilyen terjesztené a  missziói parancsot... 
Ha hazai Misszióegyesületünk a hívők lelkes felkarolása folytán megerősödik, 
úgy belefoghatunk azon missziói munkába, melyre „külmisszió” — című folyóir
atomban rámutattam, azt fejtegetve, hogy az alakulandó missziói egyesület fő cél
ja a mohamedánok megtérítése lesz.”

Az egyesület misszionáriusai közül Róth Henrik Afrikában volt, azután Ku
nos Jenő 1939. február 18-án elindult Kína felé (pontosan ötven évvel ezelőtt!) 
Nemrégen kaptam levelet tőle amelyben ír kínai életéről és a támogatásokról amit 
Magyarországról kapott:

„A Magyar Misszióegyesület fizette a  feleségem hajójegyét Kínába, 1940 áp
rilisában. 1939-től 1943 közepéig anyagilag támogattak bennünket. Az egyesület 
utolsó támogatásán olyan nagy áldás volt, hogy elég volt 6 személyből álló csalá
dunknak, egészen a  második világháború végéig. Ezek alatt az évek alatt, ami
kor nagyon elszigetltek voltunk a külvilágtól — nem voltak levelek, újságok, sem 
telefon, sem villany, sem orvos, sem kórház, sem diplomáciai képviselők, sem köz- 
bi ztonság—akkor sokszor visszaemlékeztünk a finn Simojoki Martti későbbi püs
pök búcsúszavaira:

^Jenő jól jegyezd meg, hogy gazdag Atyád van neked! Isten, mint Atyánk, 
úgy gondoskodott rólunk, hogy sose kellett koldulnunk, és túléltünk komoly be
tegségeket. Jézus ígérete érvényes volt és a mai napig is érvényes, az ő gyermek
ei életére: „Keresd először Isten országát és az ő igazságát és mindezek megadat
nak majd neked!”

Sokan vannak akik azt mondták nekem: „Miért foglalkozol ilyen témával, 
hiszen olyan kevés, amit mi a  külmisszióban tettünk, alig volt pár misszionáriu
sunk!”

Ez részben igaz, de figyelembe kell vennünk olyan külmisszióért folytatott 
tevékenységeket is, amit itt Magyarországon végeztek. Hiszen az nem külmisz-
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szióért végzett munka, hogy a harmincas évek végén, majd a negyvenes évek vé
gén missziói iskolát hoztak létre?

Az nem külmissziói munka, hogy majdnem végig egy missziói folyóiratot tar
tottak fenn? Vagy, hogy helyi csoportokban összejöttek, vagy külmissziói konfe
renciát szerveztek, és külmissziói ünnepélyeket?

Abban az időben, amikor nem volt magyar evangélikus misszionárius még
is küldtek támogatást a Lipcsei Missziónak vagy a Finn Missziónak...

Ha megnézzük a történelmi tényeket ebben az összefüggésben, hogy milyen 
volt a gazdasági és politikai helyzet, akkor valószínűleg más perspektívából lát
juk a tényeket.

M iért tartok fontosnak ilyen munkát?
Elsősorban azért fontos bármilyen történelmi témát kutatni, minden forrást 

figyelembe véve, mert egy ilyen történelmi képnek hatása van a mai feladatunk
ra  is. „Ignorance of one’s pást is alienating” azt jelenti hogy múltunk ismeretlen
sége elidegenít. De ugyanígy az egyoldalú kép is. Ez így csak egy festett kép.

„Historical knowledge can act as a kind of „liberating catharsis”, and may be 
required as the first step of any overall analysis of the tasks ahead.” (A történe
lem ismerete, felszbadító katarzisként hathat, és az első lépés lehet az előttünk 
álló feladatok érdemleges áttekintésében.)

Eddig kutatási munkámról beszéltem; milyen volt a kapcsolat a külmisszió 
és a magyar evangélikus egyház között. Most szeretnék valamit mondani a Hol
land Egyház helyzetéről is.

2. Hogyan foglalkozunk Hollandiában, az Utrechti teológia fakultásán a 
misszióval?
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Mi a helye a m issziológiának ebben az oktatásban?
Mielőtt folytatom, szeretném meghatározni, hogy mit jelent ez a szó: 

misszió.
A múlt században a misszió sokszor csak a gyarmatosító országokra vonat

kozott abban az értelemben, hogy az evangéliumot és a nyugati kultúrát átvitték 
a  harmadik világba, a feketéknek. A latin kifejezés missio hominum, azt jelenti, 
hogy az emberek misszója volt. Úgy beszéltek a misszóról, mint ha a miénk lett 
volna: a mi missziónk, a mi missziói területeink, a  mi missziói központunk, a mi 
keresztyén kultúránk. 1952-ben nagy fordulat történt a missziológiában, a 
missziótanban. Azóta nem „missio hominum”-ról, hanem „missio dei”-ről, Isten 
missziójáról beszélnek. „Er, Gott ist das handelnde Subjekt dér Mission” (Isten a 
missziónak az alanya, aki cselekszik). Az Atya, Isten az, aki a fiával együtt elkül
di Szentlelkét, és a Szentlélek az, aki elküldi az Egyházat, a gyülekezeteket, az 
apostolokat.

Isten érdeklődése az egész világra vonatkozik
Egy bibliai példával szeretném megmutatni, hogy Isten érdeklődése nem

csak egy népre vonatkozik, hanem az egész világra, minden népekre és hogy ő az, 
aki a missziónak, az elküldésnek az alanya. Ő az alany, az egész világ a tárgy!!



A Bibliában világosan láthatjuk, hogy ez mit jelent. Már Mózes 1. könyvé
ben az 1. részben azt olvashatjuk, hogy „Isten megáldotta őket és ezt mondta ne
kik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet”.

Isten elhívta az embert, hogy elmerjen. Isten szándéka az, hogy az ember 
betöltse a földet. Ő szétküldte az embereket a földön. Az özönvíz után Noé is ezt 
a feladatot kapta. Feltűnő, az, amit Genezis 11-ben olvashatunk, amikor a  bábe
li torony építéséről van szó.

„Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde v o lt... ezt mondták: gyer
tek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig éljen, és sze
rezzünk magunknak nevet, hogy...”

Hogy mit? Miért? Mi volt ennek a célja?
„...hogy el ne szélesünk az egész föld színén."
Isten úgy reagált:
„Mepjünk csak le és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyel

vét! így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére...9”
Ellenálltak Isten eredeti tervének és feladatának. De Isten közbelépett. Az 

ő tevékenységei átfogtak minden népet, mindenkit. Ez az elhívás, a misszió, az 
egész Ószövetségben hangzik. Isten elhívta Izráelt azért, hogy világítson minden 
népieknek. Az Újszövetségben Jézus az ő életével tökéletes piéldát mutat arra, 
hogy Isten érdeklődése az egész földre vonatkozik.

„Mert úgy szerette Isten a  világot, hogy egyszülött Fiát adta..., hogy üdvö
zöljön a világ általa. 10”

Az ő kereszthalála és feltámadása után a tanítványainak megint elhangzik 
az elhívás, hogy menjenek el széles e világra...

Az apostolok cselekedeteinek könyvében ezt találjuk írva:
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek 

jeruzsálemben, egész Júdeábán és Samáriában, ső t... egész a föld végső határá
ig. 11"

Isten mozgása a tanítványai otthonából, Jeruzsálemből kiindulva az egész 
világ felé tart, más népek felé folytatódik. De mi történt? A tanítványok marad
nak Jeruzsálemben. Mozgás nélkül. Csak Jézus halála után, az ő mennybemene
tele után, amikor üldözés inult a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, akkor olvashat
juk, hogy:

„Mind szétszóródtak Judea és Samária területén ... és akik pedig szétszó
ródtak, elmentek, és hirdették az igét. 12"

Isten megint közbelépett, hogy a hívők ne maradjanak egy ghettóban Jeru
zsálemben, hanem tovább hirdessék az evangéliumot. Csak akkor mentek el, Jú 
deába és Samáriába; Isten tevékenysége, az ő munkálkodása kiteijedt az egész 
világra.

Isten igazán a missziói tevékenység alanya. Ez végül nem emberek által vég
zett misszió, hanem Isten által. Az ő szeretettnek a tárgya az egész világ.

Misszió célja
A misszió célja tehát nem emberi, ez azt jelenti, hogy elsősorban nem a sa

ját (keresztyén) kultúránkat visszük át, hanem célja az, hogy mindenütt a  vilá
gon az evangléium szavakkal és cselekedetekkel megvalósuljon, azt jelenti, hogy
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hirdetnünk kell az evangéliumot, hogy emberek téljenek meg és szolgáljanak a 
diakóniai munkában. Mind a kettő egymás mellett áll. 13

Ha így határozzuk meg a missziót, akkor már túl vagyunk a régi gondola
ton, hogy csak a külmisszió, ami az első kerestyén világból a pogány harmadik vi
lágba megy.

Mostanában egy új kifejezést használnak: „mission in six continents”, 
misszió hat kontinensen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már a harmadik 
világ is elküldi misszionáriusait mindenhová. Onnan jönnek hozzánk, az első vagy 
második világba. És az első vagy második világon belül is misszionálnunk, evan- 
gélizálnunk kell.

Új definíció
A kérdésünk az volt, hogy hogyan foglalkozunk mi Hollandiában az egyete

münkön a  misszióval. Próbáltam mutatni, hogy az elmúlt negyven évben nagy 
változás történt a missziótanban. És ezzel az új definícióval foglalkozunk a teoló
giai fakultásunkon.

„A missziológia reflektió, hogy hogyan valósítsák meg az egyházak Istentől 
kapott feladatukat, hogy az egész világon az otthontól kezdve, a saját országunk
ban, a Szent Lélek segítségével szolgálják Isten üdvtervét a világ felé úgy, hogy a 
teljes evangéliumot és Isten teljes törvényét szóval és tettel átadók az egész em
beriségnek. 14

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kritikus módon tanulmányozzuk azt, hogy 
hogyan működik az egyház például Indonéziában, vagy nálunk Hollandiában, 
Amszterdamban vagy Latin—Amerikában. Milyen módszereket használnak, mi
lyen megfontolás alapján.

A misszióval foglalkozni az egyháznak, a teológiának már nem hobby vagy 
luxus, hanem lényeg!!

Azért is, mert a  biblia fő gondolata, úgy ahogyan ezt már láttuk.
Nálunk a missziológia nem a gyakorlati teológiai tanszékhez tartozik, ha

nem a 20. század egyháztörténeti tanszékhez.
Mindenkinek vizsgázni kell ebből.
3. Hogy van a missziónak helye a mai világban?
Miért fontos ezzel foglalkozni? Milyen kihívások állnak az egyház és a  hívők 

előtt?
Kétezer évvel ezelőtt Jézus tanítványai kapták a feladatot hogy „menjetek 

el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet... 15”
Ezek az átlagos férfiak és nők elvitték a jó hírt Jézus üdvösségéről Júdeába, 

Samáriába és a  számukra még ismeretlen világba.
Nem féltek a nagy feladattól, mert tudták, hogy ha Jézus adta a feladatot, 

akkor ad hozzá bölcsességet, tekintélyt és erőt is, hogy az ő képviselői legyenek a 
földön.

Kétezer év alatt a kis csoport odaszenteltsége által milliók üdvözülnek.
2000 év alatt, mi történt?
Kétségtelen, hogy sok okunk van hálaadásra 16:
— az 5 milliárdnyi lakosság egy harmada tekinti magát keresztyénnek, több 

mint a fele hívő mind hitben mind gyakorlatban.



_több mint 1 1/2 millió imaház, templom és gyülekezet áll fenn, szerte a
világon, naponta 1.600 új gyülekezet alakul

—havonta több mint 1.450 keresztyén rádió- és televízióadást sugároznak 
990 millió ember felé

—évente több mint 111 millió bibliát vagy külön könyveket osztanak ki több 
ezer nyelven

— évenként több mint 45.000 különböző című keresztyén könyvet és folyói
ratot adnak ki

— sok ország küld keresztyén munkásokat misszionáriusként évente több 
mint 250.000 misszionáriust

—évente 25 százalékkal növekszik a misszionáriusok száma, akik a harma
dik világból jönnek

— a harmadik világban az egyház nagyon gyorsan nő az utolsó néhány év
ben:

— a Szaharától dél felé levő afrikai részben a megtérések száma 500 %-kal 
több mint a születések száma és Latin-Amerikában 20.000 %-kal több!!

Tehát, az egész világon az egyház élő és próbál szembe nézni a kihívásaival.
Milyen kihívások állnak még előttünk?
De ez alatt a kétezer év alatt a kihívások bonyolultabbak lettek:
—több mint kétmilliárd ember úgy él, hogy nem hallhatja az evangéliumot, 

mert nincs senki a  közelében, aki bizonyságot tegyen. —abból 2000-ben ennek 
több mint 83 százaléka fog élni olyan országokban, ahova nem lehet hagyomá
nyos módon misszionáriusokat küldeni.

— a hinduk, mohamedánok a Kínaiak együtt a nemkeresztyén világnak 75 
%-a, azonban a mai misszináriusoknak csak 5 %-a él közöttük

— a más világvallások is növekednek: az Iszlám 16 %-kal, a hinduizmus 12 
%-kal, és a keresztyénség 9 %-kal.

Ezek a kihívások állnak az egyház és hívők előtt.
Eddig három pontról beszéltem. Először a  magyar misszió múltjáról, azután 

a máról, hogyan foglalkoznak Hollandiában és szerte a  viágon a misszióval és mi
ért, most a negyedik pontra térek:

4. Van-e a missziológiának helye Magyarországon? Érdemes-e ezzel foglal
kozni? Miért igen, vagy miért nem? És hogyan?

Ezekre a kérdésekre én nem tudok jól válaszolni. Szeretném, ha erről majd 
beszélgetnénk.

Egypár gondolat arról, hogy konkrétan mit jelenthet ezt a missziót, ez a kül
detést gyakorolni, amiről a missziói parancsolat szól:

Ez nem olyan valami, ami csak a gyarmatosító országokra vonatkozik? Ne
kik van lehetőségük arra, hogy elmenjenek az egész világba? AMisszió nem hobby, 
nem luxus, hanem az egyház lényege!!

"Elmenni” azt jelenti:
Határokat átlépni; nem csak földrajzi határokat, hanem más, emberek kö

zötti határokat is. Sokszor inkább csak egy szigeten élünk, beszélünk a saját „egy
házi” nyelvünkön, gyakoroljuk a saját szokásainkat...
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(Alig tudjuk, hogy mit olvasnak a kortársaink szerte a világon. Alig tudunk 
arról, hogy mi érdekli őket. Sokszor nem merjük átlépni az előítéleteinket.)

Elmenni, azt jelenti, hogy szeressük egymást, s hogy mi tegyük meg az első 
lépést a másik ember felé, hogy te merj valakivel beszélni, aki nyilván egyedül ér
zi magát.

Elmenni, azt jelenti hogy át próbálsz lépni a felekezeti határokon is, mert 
egy testhez tartozunk, a  Jézus testéhez.

Tehát a missziói parancsolat mindenkire vonatkozik, aki Jézus Krisztus gyü
lekezetéhez tartozik és ez a környezetünkön kezdődik. De tovább is kiterjed. Már 
észrevetted pld. hogy itt Pesten rengeteg külföldi diák él, akik olyan országból jöt
tek, ahol nem szabad a hit dolgairól beszélni?

Nem szükséges, hogy mindenki azonnal elmenjen Afrikába, Ázsiába, Latin— 
Amerikába, Kínába vagy az arab országokba. Ők jönnek ide. És ahhoz nem is kell 
más nyelvet tanulni, mert ők magyarul tanulnak.

Lehet, hogy „elmenni” számotokra azt fogja jelenteni,hogy szociális határo
kat lépsz át, pld. az alkoholisták vagy kábítószeresek felé, vagy pedig egyetemi 
hallgatók felé, akiknek sok intellektuális kérdésük van a keresztyén hitről és a 
bibliáról. Ez misszió!!

Azért választott ki Jézus minket, hogy elmenjünk. Ez nem teljesíthetetlen 
feladat, mert a feladat elvégzésére ígéretet is kaptunk. Ez a missziói parancsolat 
Istentől fögg, ahogyan már láttuk.

„...Menjetek tehát, és ime, én veletek vagyok minden napon, a világ végez
téig”!

Köszönöm a figyelmeteket!
Drs Anne-Marie Kool
Budapest
Ráday utca 28.
1092

Megjegyzés:
Ha vannak az olvasók között még olyan emberek, akik valamilyen módon 

részt vettek ebben a missziói munkában, legyenek szívesek értesítsenek engem. 
Majd felveszem a kapcsolatot velük.

(Draskóczy László, A Magyar Keresztyén Külmissziói Szolgálata. Bp, 1940, 
83)

3. Az 1988 december ó-én nekem elküldött levélből idéztem.
4. G.Verstraelen-Gilhuis, From Dutch Mission Church to Reforméd Church 

in Zambia. The scope fór African Leadership and intiative in the history of a  Zam
bián Mission Church. Franeker 1982.14,

5. G.Verstraelen-Gilhuis, 14
6. J.Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap Kampen /19751. 

17. Angol fordításban is megjelent: Verkuyl, J. Contemporaly Missiology: An Int- 
roduciton. Grand Rapids 1978.

7. Mózes 1.22
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8. Mózes 11.1 és 4
9. Mózes 11:7 és 8
10 János 3:16
11 ApCsel 1:8
12 ApCsel. 8:1 és 4.
13 . John Stott, Christian Mission in the Modern World, Eastboume 1986, 

25-28. A Lausanne-dokumentum is arról beszél: (Ez a  dokumentum egy átfogó, 
evangéliumi és evangélizációs nyilatkozat, melynek értelmében a keresztyén fe
lekezetek közös imádságra, tanulmányozásra és munkálkodásra határozzák el 
magukat egy olyan világ megteremtése érdekében, amelyben Krisztus békessége 
urlkodik.) „Bár az emberek egymással való megbékélése nem egyenlő az Istennel 
való megbékéléssel, sem a szociális tevékenység az evangélizálással, és a politi
kai felszabadítás sem azonos a bűntől való szabadítással, mégis valljuk, hogy az 
evangélizálás mellett a hívő embernek be kell kapcsolódnia a szociális és politi
kai feladatok megoldásába is. Mindkettő fontos kifejezési formája az Istenről és 
emberről alkotott hitvallásunknak, vagyis felebarátunk iránti szeretetünknek és 
Jézus Krisztus iránti engedelmességünknek... Mikor valaki elfogadja Krisztust, 
újjászületés által Isten országának polgárává lesz, ezért nem csupán hirdetnie, 
hanem megvalósítania is kell annak igazságát az igazságtalan világ közepette.” 
A Lausanne-Mozgalom története, az egyház egésze, az egész evangéliumot, az 
egész világnak. (Lausanne-i világevangélizációs Bizottság Kiadványa 1987/ 27.)

14. J.Verkuyl, 19.
15. Mt. 28:18-20
16. A Lausanne-i Világevangélizációs Bizottság által terjesztett anyag sze

rint, a második Világevangélizáció ’89-es Kongresszus felkészülésre.
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Scholz László
Így biztat Jézus
A d ven ti ig eh ird e té s-so ro za t L u k .l2 ,l-48 .a lap ján

L Tégy bátran vallom ást!
Luk. 12,1-12

Taposták egymást az emberek, hogy ót hallgathassák. Olyasvalaki szól, akit 
érdemes meghallgatni. Rendkívüli módon beleszól az emberek életébe. Megren
dít. Óva int, legfőképpen bíztat!

Elsősorban is tanítványait bíztatja Jézus. Azokat, akik már megpróbálják ót 
követni. Rajtuk keresztül ju t el a bátorító szó a sokasághoz. Ma is rajtunk kezdi, 
akik tanítványai akarunk lenni 20. századvégi világunkban, melyben az emberek 
egymást más egyebekért tapossák. De bíztató szavának gyűrűznie kell sokak felé.

Ádventi időben hallgassunk Urunk bíztató szavára. Ránk fér gyakori aggo
dalmaskodásunk, bizonytalanságunk miatt.

Bíztat Jézus bennünket először is arra, hogy győzzük le vallástételünk felől 
való aggodalmaskodásunkat. „Amikor a zsinagógákba visznek titeket, a hatósá
gok és a  felsőbbségek elé, ne töprengjetek...” Jézus legelőbb is a vallástétel dol
gában akarja gondtalanná tenni a tanítványt. A tanítvány tudja, hogy néki az ő 
Uráról az emberek előtt színvallást kell tennie. Néha azonban, mintha gúzsba 
volna kötve, feladatát képtelen teljesíteni. Ebből akarja az Úr őt feloldozni. Jézus 
felszabadítja tanítványait a vallástételre!

Ha Jézus tanítványa vagy, akkor erre neked is fel kell szabadulnod. Félre 
minden aggodalmaskodással, mely meg akarja kötözni kezedet és meg akarja bé
nítani szívedet is. Tanítványságodról színt kell vallanod, róla bátran tanúságot 
kell tenned szavaiddal, életfolytatásoddal egyaránt. A tanítványság ugyan belül 
kezdődik, de kifelé, a nyilvánosság felé tőr. Jézus Krisztus egy percig sem hagyja 
kétségben tanítványait afelől, hogy amit először csak fülbe súgva mondtak, azt a 
háztetőkről kell hirdetniük.

Mik azok az érvek, amelyekkel Jézus bíztatja övéit erre a vallástételre?
(1) Megvilágosítja előttük elsősorban azt, hogy a titkolódzás értelmetlen do

log. Nincs oly rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Nem lehet keresztyén voltunkat 
titokban tartani. Előbb-utóbb kiderül s akkor mégis csak vallomást kell tenni ró
la, talán nehezebb helyzetben, súlyosabb kockázattal, mintha már előbb megtet
tük volna.

De addig is, míg sikerül az embernek rejtegetni az ő tanítvány voltát, nem 
egyebet tett, mint színészkedett, a farizeusok vallásos színjátékét játszotta. A 
képmutatás az az erjesztő rossz kovász, melytől Jézus tanítványait kezdettől fog
va óvni kívánta. Semmi értelme sincs a színészkedésnek. Az igazság e tekintet
ben is kitudódik.

Nem örök aggodalom ez a  mi titkos keresztyénségünkben is? Nem volna-e 
jó ettől szabadulni? Csak egyféleképp lehet: nem titkoljuk, hogy Krisztuséi va-
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gyunk, kezdettől fogva nem tikoljuk, senki elől nem rejtegetjük, sehol sem álar- 
coskodunk. Felszabadultunk a  vallástételre!

Igen ám, de egyik bajtól megszabadulva nem esünk-e bele a  másikba? Mi 
jár azért — tapasztalás szerint — ha mi vallást teszünk Jézusról az emberek el
őtt? Nemdenem veszedelem, szenvedés, szűkös kenyér, talán még halál is? Ettől 
az aggodalomtól is meg akar szabadítani az Úr.

(2) Megnyugtat afelől, hogy az emberi ártásnak is megvan a maga határa!
„Ne féljetek azoktól, kik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak.”

Jézus mindjárt a legsúlyosabb esetet veszi, bár ez nem is olyan gyakori: mégha 
megölnek is titeket a  hitetek miatt, csak a testet ölik meg, csak a földi életet ve
hetik el, az üdvösséghez egy ujjad sem nyúlhatnak. Félelmetes dolog emberek ke
zébe esni, de mégsem a legfélelmetesebb. Korlátlan úr csak az Isten. A leggono
szabb ember is csak korlátozott hatalommal bír.

Jézus senkit sem áltat afelől, hogy árthatnak néki az emberek. De tudja, 
hogy mint a kikötött eb csak meghatározott körben ugathat, marhat, így a tanít
ványnak ártó démonizált ember is. Dobd félre ezt az aggodalmat is, az életed fe
lől valót. Nem tehetnek veled akármit az emberek! De mégha életedbe kerülne is, 
ez sincs Isten tervén felül, akkor sem értelmetlen a vallástételed. A titkolódzás 
értelmetlen, a vallástétel sohasem!

(3) Int továbbmenően Jézus az Isten félelmére
Istentől féljünk jobban, mint az emberektől, mert Isten kárhozatra is vethet. 

Jézus sem menthet meg az ítélet napján senkit, aki őt megtagadta az emberek el
őtt. Ha valaki nem engedelmeskedik a Szentléleknek, könnyen a  Szentlélek elle
ni megbocsáthatatlan vétekbe esik. Örök sorsunk függ attól, hogy mi őt megvall- 
juk-e vagy megtagadjuk-e?

Tálán furcsa, hogy Jézus egy nagyobb félelemre akar felszabadítani a kisebb 
félelem rabságából: az istenfélelemre az emberektől való félelemből. Lehet, hogy 
azt mondja valaki: ilyen zsarnok Isten nekem nem kell. Ez azonban mit sem vál
toztat a tényen: számot kell adnunk Őelőtte s minket kárhoztató ítélet fenyeget. 
Másfelől igenis van tapasztalatunk arról, hogy ez a nagyobbik félelem fel tud sza
badítani minket a kisebbik félelemtől, valóban felszabadítóan képes hatni a lel
kűnkben, nem pedig megkötözöm

(4) Erre rámutat Jézus azzal is, hogy a  bajba kerülő tanítványnak segítsé
get, oltalmat ígér. A tanítvány félelme nem puszta rettegés, hanem bizodalmas 
félelem. Bízhat abban, hogy Isten közbeszól, megmenti, mégpedig már itt a föl
dön. Az ítélet napján a Fiú fog vallást tenni az ég angyalai előtt. Itt a földön pe
dig a Szentlélek segíti meg a bajbajutott tanítványt. Szót ad szájába és védőügy
védé a bírák előtt. Nem kíméletlen zsarnok tehát a mi Urunk, aki minket foly- 
ton-folyvást csak kockázat elé állít, s tőlünk bátor döntéseket kér, utána pedig 
cserben hagy. Ó, nem! Közbeszól és előre elképzelhetetlen módon kiutat ád. Bíz
zál benne! Ez a bizodalom hihetetlen nagy felszabadító erővel bír!

Bízzál benne és légy tanúságtevő! Kierkegaard vádolta korának keresztyé
néit, hogy tanúságtevők helyett csak szemlélődők. Kantonen finn származású teo
lógus magyarázza: bizonyságtevésünk azért olyan szegényes, mert életünk felső 
emelete régiségekkel telerakott padlásszoba: nem éltük át hitvallásunkat, szent
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énekeinket. Személyes felelősség hárul ránk. F.Fry mondotta: mint ahogyan sen
ki sem szeretheti a feleségemet és a gyermekeimet énhelyettem, éppígy senki sem 
tehet bizonyságot az én Megváltómról énhelyettem. Említsük még Luthert, idéz
zük két mondását, mindkettő témánkba vág. „A világ bátorsága csak addig tart, 
míg van mire támaszkodnia.” (A keresztyén embernek készlete, tőkéje sincs más, 
csak az Isten. Ezzel dacol minden gonosz ellen. Más bátorság ez, mint a világé.) 
Ugyanő vallotta a következőt: „Tartassam bár büszkének, fösvénynek, házasság- 
törőnek, gyilkosnak, a pápa ellenségének s minden vétekben adósnak, csak az is
tentelen némaságot ne vethessék a szememre, melytől az Úr szenved. Mert hi
szem, hogy ily vallástevéssel minden bűnömtől megtisztíttathatom.”

Szabaduljunk fel az aggodalmaskodásnak ettől a fajtájától. Legyen könnyű
vé a szívünk, oldódjék meg a nyelvünk. Dobjuk le vállunkról a gyáva némaság
nak terhét. Valljunk színt hitünk dolgában! Ez a gondtalan élet első feltétele.

2. Légy gazdag Istenben!
Luk.12,13—2L

Ne aggodalmaskodjál, hanem tégy bátran vallást hitedről. Ne remegj előre, 
mit fogsz védelmedre mondani, ha fejedelmek és hatalmasságok elé kell állanod. 
Vesd el efféle félelmedet, Jézus Krisztus melletted áll a bajban, a Szentlélek meg
tanít azon az órán.

A folytatás mintha eltérne egy kissé az eddigi tárgytól. A hallgatóságból 
ugyanis közbeszól egy ember és segítséget kér Jézustól testvérével való őrökségi 
perlekedésében. Talán megrövidült az osztozkodásnál. Ilyen eseteben nemegy
szer bizalommal fordultak az emberek neves és igazságosnak hitt írástudókhoz. 
Jézus azonban elutasítja a kérést. Úgy látja, ez a közbeszóló veszedelemben fo
rog. Márpedig ő azért jött, hogy a veszély szakadékának szélén sétálókat vissza
tartsa a mélységbe zuhanástól. Nem elveszíteni, megtartani jött e világba. Ezt a 
közbeszólót is meg akarja menteni attól, hogy a kapzsiság kisértésébe ne essék. 
Éles tekintetével felfedezi elbukásának veszedelmét.

De nemcsak nála, minden embernél látja ezt a veszedelmet. Ezért hát a szé
lesebb tanítványi körhöz fordul és elmondja a gazdag parasztemberről szóló pél
dázatot. Bizonyítja vele, hogy mily bolond az ember, ha életét a vagyonra, a gaz
daságra, a bőségre alapozza; mily bolond, ha azért kíván magának minél többet, 
azért gyűjt telhetetlenül, hogy ezzel az életét biztosítsa!

Lám mégis csak találkozik ez az igeszakasz az előbbenivel. A közös gondo
lat az élet lehető biztosításának a gondolata! Nagy gond ez nagy aggódások kö
zött: mi mindent megtesz az ember, csakhogy az életét biztosítsa. Legutóbb az el
len a tanítvány ellen érvelt Jézus, aki gyáva némaságával kívánja életét biztosí
tani úgy gondolkozván, ha nem tesz vallást uráról, akkor nem érheti szenvedés, 
üldöztetés, esetleg mártírium. Most pedig azt a tanítványt leckézteti, aki beleve
ti magát a földi javak megszerzésébe, gyarapításába és tárolásába és így akarja 
biztosítani magának az életet; bőséges javakkal sok esztendőre a földi életet! Ez 
az ember is aggodalmaskodó. Mi az aggodalma? Az, hogy ami van, az kevés, nem 
elegendő, tehát többet kell szerezni. Ismerjük mi a fukar és kapzsi embernek ezt
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a típusát, a mohó és raktározó embert, ó ismerjük mi ezt önmagunkban is. Még
ha gyakorlatilag talán nem vagyunk is abban a  helyzetben, hogy egyre többünk 
legyen, de fészket verhet a szívünkben annak a vágya, a bírásnak a  vágya, a több
nek a kívánsága. Mennyi gyötrelmet és aggódást okozhat ez a mi életünkben. Az 
ilyen embernek is szól Jézus bíztató szava: ne aggodalmaskodjál! Ne akard földi 
javakkal biztosítani az életedet, mert úgysem lehet biztosítani vele.

És miért nem? Miért nem reális ez a biztosítás? Vajon nem jól spekulált-e a 
példázatbeli gazda. Anagy termést nagyobb csűrökben el lehet helyezni. Araktá
rozott gabona pedig jövőre is, sok esztendőre előretekintve is érték. Miben téve
dett tehát? Hallom sokak hangját, akik azonnal felelik: nem vette számba gabo
nájának esetleges elvesztését. Igaz. Századunk több nemzedéke is komoly leckét 
kapott annak megtanulására, hogy veszendők a földi kincsek. Jézus azonban még
sem ebben látja a példázatbeli ember tévedését. Ez az ember elfeledte, hogy van 
halál! Ezért volt hibás a spekulációja, ezért nem reális az életbiztosítása. Van hir
telen halál is!

S ezért szól rendkívüli erővel hozzánk is Jézusnak ez a példázata, annak el
lenére, hogy sokaknak ma nincsenek megrakott csűreik, megritkultak köztünk a 
dúsgazdagok. Ennek ellenére élesen belevág Jézus kíméletlen példázata a mo
dem ember testébe. Ez ugyanis úgy véli, hogy munkával, telejesítménnyel bizto
síthatja az életét, a sajátját, a családjáét, a népéét. Ebben a lázas tevékenység
ben, a jövőnek ebben a szenvedélyes biztosításában megfeledkezik arról, hogy Is
ten kezében van, leikével saját maga nem rendelkezik és hogy Isten a  halálban 
vet határt a bűnös ember minden tevékenységének. Példázatbeli emberünkre 
igencsak jellemző, hogyan beszélget önnön leikével: „Én lelkem, sok javad van sok 
évre éltévé...” Az autonóm ember, az Istentől független ember beszélget így leiké
vel, életével, mintha rendelkeznék vele. Ez a  dőre hit teszi őt bolonddá. „Bolond, 
ez éjjel elkérik tőled a lelkedet...”. Értsd: elkéri Isten tőled a te lelkedet, mert tő
le kaptad és Ő veszi vissza tőled. Annak az élete van biztosítva, akinek Istennél 
van az biztosítva, aki Őbenne gazdag.

Légy gazdag Istenben! Ez az ige mai üzenete. Csak akkor rázhatod le ma
gadról az élet biztosításának iszonyú terhét, ha Istenben vagy gazdag, ha Őnála 
van a kincsed, ha földi javaidat is Őreá nézve használod fel és akarata szerint sá- 
fárkodol vele. Ne aggodalmaskodjál, hanem légy Istenben gazdag! Ennek az üze
netnek a lámpafényénél fussunk át mégegyszer a  már érintett kérdéseken és ve
gyük szívünkre Isten intéseit. Legjobb, ha világosan pontokba foglaljuk őket.

(1) Küzdj tudatosan a kapzsiság kísértése ellen! Nem elintézett dolog ez a 
mai világban, nem elintézett dolog a keresztyének között sem.

Luther mondotta el egy ízben a farkas meséjét. Beszélni akart megtanulni, 
de amikor az „atya” szót kellett volna utána mondania, mindig a „bárány” szavát 
ejtette ki. Figyeljed meg, hogyan hat rád ez a  szó: pénz. Szeretnél-e minden le
hetőséget megragadni a gyarapítására? Luther például sohasem fogadott el pénzt 
írásaiért. Egy könyvkereskedő évi 400 forintot ( akkor nagy pénz) ajánlott fel ne
ki, ha ő adhatja ki műveit. Luther elutasította. Tudatosan küzdött a pénz kísér
tése ellen. Persze nemcsak pénz tekintetében lehet telhetetlen az ember, de egyéb
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földi javakban is, szellemi javakban is lehet valaki mohó és kapzsi. Ismét másva
laki minden elérhető élvezetet igyekszik magának biztosítani. Küzdj ez ellen is.

(2) Lásd meg, hogy a földi kincs rendszerint elszakít Istentől. A példázatbe
li ember már csak a természetet, a termőföldet látta, de vakká lett Isten meglá
tására, aki az esőt adja és a nap sugarát. Jaj, ha annyira rátapad a szemünk az 
Isten adományaira, hogy Róla, a nagy Ajándékozóról merőben megfeledkezünk. 
A szekuláris ember típusa ez. A maga munkájából akar megélni és úgy véli, hogy 
el tudja tartani önmagát. Ebből erednek részben szörnyű gazdasági kudarcai is. 
Az Istentől elszakadt gazdag nagyon hamar szegénnyé lehet!

Persze van ennek az emberfajtának egy egyházias példánya is. Ez formáli
san nem szakad el Istentől, csak éppen Istent akarja befogni a  szekerébe, hogy az 
jól fusson. Mint Jézust egykor az az örökségében megrövidített ember segítségül 
hívta, úgy hívja sokszor segítségül Istent az egyház, hogy rendezze földi javait, 
biztosítsa földi életét. Néha úgy tetszik, hogy ez sikerül is: az egyház meggazdag
szik. De közben nagy lelki ajándékokat elveszít. Az ilyen egyház éppúgy elszakadt 
Istentől, mint a világ.

(3) Vedd komolyan a halál tényét. Mondogasd csak a régi mondást: halál el
len nincs orvosság a mi kertünkben. Mi az életünket biztosítani nem tudjuk. Cag- 
liostro a 18.sz. nagy csalója élet-elixírjét árulta s már 52 éves korában meghalt. 
Lásd a földi élet végét. Minden jó, h a  jó a vége. Ám ennek a földi életnek nem jó 
a vége.

S ennek tudata úgy megrontja az egész életet, mint egy leragadt hang az or
gonahangversenyt, mondotta egy neves igehirdető.

Az ember ősidők óta megkísérli szépítgetni a halált. Ez csak ideig-óráig si
kerülhet. Octavianus, Julius Caesar fogadott fia népszerű uralkodó volt, virág
kort ért alatta a Római Birodalom. Utolsó szavai különösek voltak. „Nemde az 
életem színdarabját jól játszottam?” Amikor a körülállók helyeseltek, kérte őket, 
hogy tapsoljanak neki! Hasonlóképp Nero, ki gyilkosává lett anyjának s ezért a 
szenátus korbácsolás általi halálra ítélte, de ő ez elől elmenekült, s karajába dőlt 
e szavakkal: „Mily nagy művész pusztul el velem!” Hit nélkül többen kirívó bol
dogtalanságban haltak meg. Átok alatt szenvedek — mondta lálleyrand. Adja
tok valami altatót, hogy ne kelljen az örökévalóságra gondolom — szólt Mirabe- 
au. Megrendítő a gúnyos Voltaire vége: Isten és emberek mind elhagytak, pokol
ra  megyek, ó Krisztus, ó Jézus Krisztus! Mily más volt Luther utolsó órája, val
lástevése, csöndes távozása — ismerős mindnyájunk előtt. Bach a halálról és a 
földi világtól való elválásról mindig gyönyörűen énekelt. Altnikol Kristófnak dik
tálta utolsó dalát betegágyában: Itt állok Uram trónod zsámolyánál. Közvetlen 
halála előtt kérte: énekeljetek egy szép dalt a halálról, mert most itt van ennek 
az ideje. Vagy említsük még Moody szavait: a föld eltűnik, a menny megnyílik ne
kem, ez az én koronázási napom. Nyilvánvaló, hogy az élő Jézus Krisztusba ve
tett hit győz csupán a  szépíthetetlen halálon.

(4) Adj hálát Jézus Krisztusért, aki elvette a halál hatalmát, kitépte fullánk
ját, biztosítja az üdvösséget és félelem nélkülivé teszi a földi életet is. Ő tesz gaz
daggá Istenben. Ő vele tudsz bővelkedni és szűkölködni is, akár Pál apostol, Tő
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le tanuld meg etekintetben is a Ne aggodalmaskodjál—t!
Ne aggodalmaskodjál!

3. Keresd az Isten Országát!
Luk. 12,22—34.

Ne aggódjatok, ne nyugtalankodjatok, ne aggodalmaskodjatok! Már har
madszor hangzik fel a bátorító szó, a biztató intelem. S most végre egészen köz
napi értelemben: az eledel és ruházat mindennapi gondjait akarja  elhessegetni 
fejünk felől az Úr, akárcsak kóválygó héjákat. Mert ezek valóban itt röpködnek 
fejünk felett. Lehet, hogy valakinek merőben új volt, amit a  korábbiakban hallot
tunk: ne aggodalmaskodjatok a vallástétel dolgában, majd a Szentlélek megtanít 
titeket, mit mondjatok: ezt az aggodalmat eddig nem ismerte. Lehet, hogy vala
kit az utána következő Ne aggodalmaskodjál! sem érintett mélyebben, hisz rég 
lemondott arról, hogy gazdagság által biztosítsa az életét. Ez a mostani intés azon
ban letagadhatatlanul mind egy szálig érint bennünket! A köznapi, mindennapi 
gondjaink említettetnek. Vasárnapja nincs mindenkinek, de hétköznapja van 
mindenkinek, sőt rendszerint a vasárnapja is hétköznappá válik sok embernek. 
Az evés, ivás, ruházkodás, egészségfenntartás, gyermeknevelés és iskoláztatás, a 
fogpótlás és a munkanembíró családtagok eltartásának gondja és még száz ha
sonló gond — ezek tartanak minket szüntelen aggodalomban. S az Úr ezekre is 
ugyanazt mondja: Ne aggodalmaskodjatok! Nemcsak attól az elbizakodottságtól 
akar felszabadítani, mely a vagyongyűjtésben látná az élet biztosítékát: de fel 
akar szabadítani attól a csüggedéstől, kétségbeeséstől is, mely a meglevő valósá
gos hiányok miatt tör reánk, lepi el nappalunkat és rontja meg éjszakai alvásun
kat. Nemcsak a hamis biztonságérzetből akar kilódítani, de a  bizonytalanság ér
zetéből is ki akar emelni. A hiány, a  szükség, felsőbb fokon az ínség vagyis a kop
lalás és rongyosság hihetetlen bizonytalanságba képes dönteni. Ebből is ki akar 
ragadni bennünket a  mi Urunk, midőn így kiált: „Ne aggódjatok életetek miatt, 
hogy mit egyetek, és testetek miatt, hogy mivel ruházkodjatok!”

Hát mitévők legyünk? Mondjuk azt, hogy nincs gondunk? Mondjuk azt, hogy 
megvan mindenünk törődés, töprengés és emésztő fáradozás nélkül? Csapjuk be 
magunkat és a  világot? Tagadjuk le a mindennapos valóságot? Lehetetlen kísér
let ez. De ha meg lehetetlen, akkor miért bűn az aggodalmaskodás? Ugye felve
tődött már benned is a gondolat: az aggodalmaskodás nem bún, aggodalmaskod
ni kell, aggodalmaskodás nélkül élni lehetetlen. Vajon okos dolog-e aggályainkat 
magunkba zárni, elfojtani ahelyett, hogy engedjük kitörni a  szívünkből? Ügy jár
nánk vele, mint a túlfűtött kazánnal: egy szép napon megrepedne tőle a szívünk 
burka. A gond és aggodalom éppen azért gond és aggodalom, hogy kitörjön belő
lünk, hogy foglalkoztasson bennünket vagy hogy megkötözzön.

De nézd csak, miképpen oldja meg Jézus ezt a  problémát! Az aggodalmas
kodás gyötrelmes igyekezete, életet biztosítani akaró fáradozása helyébe egy má
sik igyekezetei állít: „légy bátran vallást!” vagy a „Légy gazdag Istenben!” biz
tatása volt. Jézus sohasem áll meg a negatívumnál, a negációnál: ne aggodalmas
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kodjál, ne félj a jövendőtől, ne bízzál a vagyonban. Ez a sok „ne” ijesztő feladat 
csupán.

Jézus a helyes viselkedést tanítja: tégy vallást hitedről, légy gazdag Isten
ben, keresd az Isten uralmát és akkor gondjaid alól is felszabadulsz. A gond ön
magában elűzhetetlen és legyőzhetetlen. Csak valamely relációban, csak Isten
nel való egybekapcsolódásunkban, csak Isten uralma alatt űzethetnek el és gyó- 
zethetnek le a mi gongjaink! A döntő kérdés tehát nem ez: mit tegyek a gongja
immal? A döntő kérdés ez: hogyan lehetek egy az én Istenemmel? Ezt a sorrendet 
belátni persze nem könnyű. Alegtöbb ember megfordítaná: ha majd nem lesznek 
gongjaim, megkeresem az Istent. De nem. Az igazi sorrend ez: keressétek először 
Isten országát és annak igazságát, aztán minden egyéb, amire szükségetek van, 
megadatik néktek (Máté 6,33.) Akit Isten az ő uralmával, országának gazdagsá
gával megajándékozott, hogyan ne tenné hozzá a szükséges földi ajándékokat is!

Figyeljünk arra, miképp emeli föl Jézus Krisztus a tanítványnak, általában 
az aggodalmaskodó embernek a tekintetét a Teremtőre, a teremtményeire gon
dot viselő Istenre! Ezt teszi, amikor beszél a hollókról és a liliomokról. Tévednek, 
akik úgy vélik, hogy Jézus itt naturális képeket vesz elő. Ó, nem a „természetből” 
veszi a képeket, hanem a  teremtésből veszi azokat. Jézus azt bizonytíja, hogy a 
teremtő Isten valóban gondoskodik a teremtményeiről. Gondoskodik eledelükről 
és ruházatukról. A világ nem olyan vonat, melyet vezetője megindított, azután az 
induláskor ő maga leszállt — olvastam valahol. Az egész világ—vonat személyze
téről, utasairól Isten szüntelen teremtésével gondot visel.

Lenyűgöz Jézus két példája is. Mi emberek aggódunk mindennapi eledelünk 
felől. Isten pedig eltartja a  hollókat! A hollót Izraelben tisztátalan madárnak ta- 
rották és megvetették. Nos Isten még a hollókat is táplálja. Hol akad csak egyet
len holló is, mely tárházaira vagy csűrjeire támaszkodhatnék, mégis megvan ele
dele. Az ember pedig mégis csak különb a hollónál! Vetni és aratni tud, Isten meg
áldja munkáját. Hasonlóképp áll az öltözékkel is. A mezei liliomokra Isten 
mennyi színt pazarol. Salamon sem volt ékesebb királyi bíborában. Fű pedig csu
pán a tündöklő mezei virág, előbb-utóbb megszárad és tűzre vetik. Az ember még
iscsak különb a virágnál! Tud szőni, fonni. Isten megáldja munkáját.

Aztán azt sem szabad feledni, hogy az élet több mint az eledel, a test, több 
mint az öltözet. Ha Isten a  nagyobbat megadja, miért tagadná meg a kisebbet?

Meg még azt is érdemes meggondolni, hogy botor dolog az aggodalmasko
dás. Ezzel ugyan senki meg nem hosszabbítja az életét.

Higgyetek az Atyában, a  teremtő és gondviselő Atya-istenben! Agondot csak 
a hit győzheti le, a megújult hívő szív. Igazában nem kívülről támadnak a gon
dok, hanem belülről, a mi szívünkből támadnak azok. Ám ezt is oly nehéz belát
nunk. Szépen szól erről egy neves teológus (Thielicke) Hegyibeszéd-magyaráza
tában. Olyan am i szívünk kamrája, gondoktól, félelmektől s elképzelésektől meg
telítve, mint egy furcsa mozikészülék, mely ijesztő képeket fest a falra. Ilyenkor 
úgy vagyunk mint a mozilátogató: elfogja őt az az illúzió, hogy a falon megjelenő 
képek testileg, valósággal közelednek hozzá. A néző formálisan a szereplőkkel 
együtt él, sorsukat magáévá teszi. Így vagyunk gyakran mi is a gondjainkkal, el
képzeléseinkkel. Mintha csak valóság lennének. Úgy félek mindattól, ami meg-
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történhet, mintha már meg is történt volna. Azt állítja ez a korunkbéli teológus: 
a régebbi nemzedékeket a halálfélelem tartotta fogva, a mai embert az „életféle
lem” tartja rabságában, fél attól, ami megeshet vele. S valóban sok minden meg
eshet velünk világunkban. Bármi rosszat feltételezhetünk róla. Félnünk kell, ha
csak nem hiszünk Isten kezében, melyből bármit készséggel elveszünk: hacsak 
nem hisszük, hogy Isten szíve dobog az ördögtől megrontott világ felett is. Azt ír
ja még: hacsak egyetlen egy ponton világossá lenne előttünk, hogy élő szív dobog 
a világ felett, egycsapásra eltűnnének gondjaink.

Van egy ilyen pont: Jézus Krisztus. Rajta keresztül látom meg az Atyát s ér
tem meg, mit akar velem, velünk az Atya. Ta láló hasonlatot fűz ehhez is a már 
idézett szerző. Ha nagyítóüveggel nézek egy tárgyat, akkor az világosabban áll 
előttem. De csak akkor, ha a lupe, a lencse középpontjában tekintek. Mennél in
kább elkanyarodom a szélek felé, annál inkább zavaros, sőt felismerhetetlen lesz 
a tárgy. Az életnek és a történetnek van közepe, Jézus Krisztus. Csak ebből a cent
rumból látom az Atyát és az ő szívét. Ha ettől a  gyújtóponttól eltávolodom, rög
tön torzzá és ördögivé lesz a  világ számomra.

Ez azt jelenti, hogy én a Jézus Krisztus Atyjának a kezéből elfogadom a  ne
hezet is, mert tudom, hogy a  szíve értem dobog, keze javamra cselekszik. Ez a bi- 
zodalom tesz keresztyénné és különböztet meg a „világ pogányaitól”. Lehet, hogy 
nehezebb a  sorsom az övékénél, de könnyebb hordoznom, mert az Atyám kezéből 
veszem. Megmarad tehát a teher, de elszáll gyötrő kínja. Ismét csak egy neves 
teológust idézek (Heim K.), ki ekképp magyará z: a madarat minden percben el
foghatja egy macska, a virágot bármikor eltiporhatja az ember, mégis gond nél
kül repdes illetve virágzik. így kell nekünk is élnünk s ez nem könnyelműség. 
„Minden golyónak, amely engem ér, előbb Isten előtt kell elmennie.” Mi sem tör
ténik akarata nélkül. Előtte kell elmennie és úgy fordítja reánk, hogy nékünk ja 
vunkat szolgálja.

Még másképp: Istenre kell vetnünk a gondjainkat. lPét.5,7 verséhez, mely 
arról szól, hogy minden gondunkat Istenre vessük, mondja Luther: a gondot nem 
valamely sarokba vetem, mert lehetetlen azt, ami a szívemben van, sarokba vet
nem: hanem mindkettőt, szívemet és gondomat egyaránt Isten hátára vetem. Né
ki erős nyaka és háta van: ezt a rá vetést kell megtanulnom, különben elvetett, 
szétvetett, alávetett, kivetett ember maradok!

Még másképp: imádsággá kell tennem minden gondot. Ha sokáig őrzöm ma
gamban: explodál. Ezért rögtön imádsággá kell tennem, mihelyt megjelenik. Me- 
lanchton vallomása: „A gond imádságra késztet és imádság által űzöm el a gon
dot.”

Ne aggodalmaskodjál, hanem keresd Isten országát! Keresd Őt magát, ke
resd a Jézus Krisztus által a te Atyádat, a Vele való közösséget, az Ő uralmát te- 
rajtad. Nem az a döntő, hogy a te terveid megvalósuljanak, hanem hogy Ő ural
kodjék rajtad, hogy az Ő országa megvalósuljon. Az Isten országa legyen a  te kin
csed, akkor ott lesz a szívedben is. Szánd oda szívedet, életedet Őnéki, elillannak 
majd akkor a gondjaid, eltörpülnek, semmivé lesznek. Hogy a mi gondjaink oly 
óriásira nőttek, az csak elárulja mennyire nincs a  mi szívünk Istennél, mennyire 
nem az Ő uralmát keressük és annak igazságát!



Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az 
Országot!

4. Várjad az Urat!
Luk. 12, 35—48.

Ne aggodalmaskodjatok, hanem — legyetek készen! Így is összefoglalhatjuk 
fejezetünk mondanivalóját. Eddig is láttuk, hogy a  tanítványi életben milyen cso
dálatosan olvadnak egybe jelentős ellentétek. Gondtalanság és vigyázás együtt 
Gondtalan vigyázás vagy vigyázó gondtalanság — ez az, amit az értelem föl nem 
fog, de a keresztyén ember megtapasztal. Az eddigiek során már megtehettük a 
szükséges lépéseket ennek a paradox tételnek az elsajátításához. Nyilvánvalóvá 
lett előttünk, hogy a Ne aggodalmaskodjál! pozitív valami: vallástétel hitünkről, 
Istenben való gazdagság, Isten országának a keresése. De lehet-e mindezt élni 
éberség és vigyázás nélkül? Semmiképpen sem. Ezért a keresztyén logikának 
megfelel az intés: ti gondoktól felszabadított tanítványok, Jegyetek készen”! Ti 
gondtalanok, legyetek vigyázók. TI, akik békességben és nyugodtan hajthatnátok 
párnára fejeteket, mert nincs mitől rettegnetek, ti éppen ti virrasszatok! Az Úr 
közel! „Legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikről 
nem is gondoljátok!”

Lukács evangélista a felolvasott szakaszban Jézus Krisztusnak négy rokon
hangzású hasonlatát fűzi egy sorba Valamennyi az ő visszajöveteléről, parúziá- 
járól szól. Valamennyin áttetszik az az intés, hogy minduig készen kell lenni a 
visszatérő Krisztus fogadására, mert bármikor itt lehet, hirtelenséggel fog meg
jelenni. Tálán sokáig kell várni megjelenésének órájára, de éppen ezért nem sza
bad elaludni, hanem szakadatlan vigyázásban kell élni.

Az első hasonlat a visszatérő Urat ahhoz az emberhez hasonlítja, aki 
mennyegzőbe ment s ezért bizonytalan visszatérésének az órája. Alakodalom több 
napig is eltartott. Nemcsak nappal, de késő éjszaka is lehet a házigazda vissza
térésének az órája. Mi hát szolgáinak a kötelessége? Az, hogy felövezetten és lám
pással a kezükben várják. Mihelyt Uruk zörget, „azonnal” megnyissák neki az aj
tót.

„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.” Szép ádventi kép. 
A keleti bő ruha legyen átkötve, hogy szabaddá tegyen a járásra, a munkára. Kéz
ben a  lámpás, hogy a sötétség ne legyen akadály a szolgálat végzésében. Az éber 
várakozás szép ádventi képe.

Vajon a te képed-e? Várod-e az Urat? Hány keresztyén van ma, aki hisz még 
az Úr parúziájában? Bizony kevés. Ha eddig nem következett be, mondják, nem 
is következik be soha. Csakhogy az ilyen keresztyénségnek nincsen jövendője. A 
keresztyénség jövendője az Úr jövendője. És ha a Krisztusnak nincs végleges győ
zelme a világ felett, akkor teljesen értelmetlen dolog az ő tanítványának szegőd
ni. Nem elégséges a  múltra tekinteni, a Krisztus-eseményekre visszanézni. Az 
sem, ha némi vigasztalást merítünk belőle jelenünkre nézve. Hinni kell a  jöven
dőben. A pusztán múltra tekintő keresztyénséget valaki az unalom keresztyénsé- 
gének nevezte, mert nincs benne semmi izgalom, semmi boldog várakozás. Vesd
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csak össze egy megfásult felnőttnek és egy kicsiny gyermeknek a  kará- 
csonyvárást! Ehhez hasonló az unalmas keresztyéneknek és az eleven keresztyé
neknek a  hite. Mennyi unottság, álmosság és közöny van gyülekezeteinkben! Mert 
nem ver a pulzusa: a jövendő reménysége.

Említsünk meg még egy érdekes típust. Azt a  keresztyén emberfajtát, mely 
hisz ugyan, de mégsem vár! Nem tagadja, hogy igaz Jzus Krisztus ígérete az ő 
visszajöveteléről, de a valóságban semmit sem vár, nincs felövezve és nem ég a 
kezében szövétnek. Nem fejezi ki a várását, mint a karácsonyra váró gyermek az 
ő szüntelen kérdezösködésével, a napok számlálásával és a dolog siettetésével. 
Blumhard Kristóf ismételte gyakran: „várni és siettetni” (warten und pressiren). 
Könnyen félreérthető szó ez, hiszen nem mi kényszerítjük ki azt a napot. Mégis 
figyelmeztessen a forró várakozás szükségére.

„Boldogok azok a szolgák, akiket az úr megérkezésekor virrasztva talál.” Er
re a vigyázásra nevelnünk kell magunkat. Aristoteles volt Nagy Sándor nevelője. 
Egy szobában aludtak. Abölcs, midőn álomra hajtotta fejét, egy rézgolyót vett ke
zébe, mely azután időnként az ágya elé helyezett réztányérba esett s csörömpö
lésével felébresztette neveltjét is. Meg is kérdezte tőle, miért zavarja ezzel. Nem 
emberektől tanulta, volt a válasz, a vándormadaraktól leste el. Az őrdaru, midőn 
éber álmát szendergi, egyik lábának ujjai közé követ vesz s valahányszor elejti, 
rögtön felkapja, s egyúttal széttekint az alvó, fáradt madárseregen. Királyt aka
rok nevelni Macedóniának! Ti királyok, őrei vagytok a népnek! Vigyázzatok! így 
az ókori bölcs. Beérhetnénk-e mi kevesebbel?

Ami visszatérő urunk ráadásul magamagát adja az ő éber szolgáinak! Szol
gáinak szolgájává lesz, Jelszolgál nekik”. Csodás jövendő! A második hasonlat 
meglepő hangot üt meg. Betörő tolvajhoz hasonlítja magát az Úr. Van valami bor
zalmasság is az ő visszajövetelében, ti. azok számára, akik nem várják őt. Ebben 
a hasonlatban mi tanítványok szereplünk úgy mint házigazdák. Ha nem vigyá
zunk a házunkra éjjel-nappal, akkor kifoszt minket az a nap. Azt akarja itt mon
dani Jézus, hogy az ő visszajövetelének váratlan hirtelensége minket nem ment 
föl a felelősségünk alól. Vagyis a felelősségtudatunkat akarja élesztem ezzel a kü
lönös példázattal. Felelősek vagyunk érte, ha meglep az a nap, esetleges vesztün
ket nem ő okozza, hanem a mi hamis biztonságban ringatódzásunk okozza azt. 
Elhárít magáról minden felelősséget. Ha él bennünk a saját üdvösségünk felől va
ló komoly felelősségtudat, akkor máris elkezdjük a vigyázást és nem várjuk meg, 
míg a  tolvaj szerszámának zaját halljuk, mert akkor már késő. C.S. Lewis angol 
keresztyén gondolkodó egy másik képpel ugyanezt fejezi ki: „Amikor a szerző meg
jelenik a  színpadon, akkor már vége van a játéknak.” Ennek a különös hasonlat
nak az is üzenete lehet, hogy ne halaszd öregkorodra a megtérésedet...

A Harmadik hasonlat elmondására Péter kérdése ad alkalmat: „Uram, ne
künk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Azaz, a sokasághoz szólt-e 
vagy a szükebb tanítványi körhöz? Jézus nem mondja, hogy amit eddig elmon
dott, az csak keveseknek szól, de most külön is kitér munkatársainak fokozott fe
lelősségére. Ók sáfárok, a hívek felett őrködnek, mig az Úr oda van. Rájuk van 
bízva sok szolgatárs élete. Nos, az ilyen sáfár-szolgának a magatartása kétféle
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lehet. Vagy hű és bölcs, vagy pedig hűtlen és önző. Ez utóbbi a hitetlenek sorsára 
jut, jóllehet egyszer már Krisztus szolgája volt, vele élt közösségben!

Rettenetes kép ez elsősorban lelkipásztoroknak, egyházi munkásoknak, de 
minden keresztyénnek is, mert valahol minden keresztyén sáfár. Ami visszaesé
sünk örök Ítéletet szerezhet nékünk. Az elvilágiasodásba való belemerülés, bele- 
süllyedés és az emberekkel való rossz bánásmód á  két jellemző tünete ennek a 
visszaesett életnek. Bármily kellemetlen is, meg kell kérdezni magunktól: nem 
estünk-e vissza?

Mit kell hát tennünk? Újra munkába kell állnunk, szolgálnunk már most az 
Urat az emberek között. A mindennapi kötelességünket teljesíteni. Mert az Úr
nak éber várása nem restség és munkátlanság.

Több mozgásra, mozgalmasságra van szükség a gyülekezetben a hívek ré
széről. Igaz ugyan, amit Milton ír: „Azok is szolgálatot teljesítőnek, akik állva vá
rakoznak, hogy mások szolgálatára legyenek.” De sokszor indulni, menni keli a 
másikhoz. Bizony erre néha kényszeríteni kell magunkat. Bodelschwing szélütése 
után nagy erővel gyakorolta bénult nyelvének működtetését, míg érthetővé nem 
lettek számára a szavak. Öreg korában is vette két afrikai botját s munkára in
dult „Előre vén fickó!” — bíztatta magát. Végső betegségében, ha már egy fél órát 
álltak ágyánál fiai, így szólt: „Melyetek a dolgotokra!” Volt munka a  hatalmas in
tézetben.

Furcsa eset történt Amerikában évtizedekkel ezelőtt egy kisebb felekezetnél. 
Panaszkodtak a  prédikátornak a hívek, gyülekezetük holt mivoltáról. Az újság
hírben közzé tette, hogy megtartja a halotti prédikációt ekkor meg ekkor. Renge
tegen megjelentek. Egy korporsót vitetett az oltártérbe s búcsúbeszéde után, 
melyben elparentálta a gyülekezetei, felhívta a  híveket, járuljanak egyenkint a 
„halott” maradványainak megtekintésére. Iszonyú élmény várt mindenkire: Egy 
tükör volt a  koprosóban s mindenki a saját arcát látta meg benne. Temiattad ha
lott a gyülekezet! Ne panaszkodjál, hanem tégy végre valamit!

A negyedik hasonlat kiegészíti az előbbenit. Egy újabb típusú szolga áll el
őttünk. Nem züllik oly mélyre, mint a  hűtlen szolga, de nem is hú mindenestül. 
Mulasztásai vannak. Ezért bűnhődnie kell aszerint a mérték szerint, hogy milyen 
közelről ismerte az Urat! Megint csak a tanítványoknak veszi el ezzel Jézus min
den mentségüket, mert hiszen ők valóban sokat kaptak. Velük szemben nagyobb 
követelése is van az Urnak.

Háborús időkben, krízisek idején súlyosan büntették mindig a munkafolya
mat szándékos lassítását, a  munkaeszközök rongálását, a  szabotázst. Az egyház, 
benne minden hívő keresztyén a parúziáig kritikus időben él. Ne legyünk szabo
táló szolgák, Isten lustái! Bocsásd meg a mi vétkeinket, imádkozzuk. Az eredeti 
szó adósságot jelent, mulasztásnak is nevezhetnénk. Isten naponta megbocsátja, 
egyben új munkára biztat, Szentlelkével küld.

Advent van. Várjad az Urat! Lelkendezéssel, égő felelőséggel, szorgalmas 
munkával, a neked adott kegyelmi szándék mértéke szerint! Légy készen, várjad 
az Urat! Ámen

Scholz László
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Hogy éljünk általa — Rádiós igehirdetés
(Text. Jn 12,12-16.)
Állunk egy 2000 éves kép előtt, amelyre csak ennyi van írva — virágvasár

nap. A látvány ennyi, ujjongó tömeg, pálmaágai az úton, s szamárháton Jézus, 
aki — szokatlanul — szótlan, azaz a legpasszívabbnak tűnő szereplője a jelenet
nek. Az irodalmilag tájékozott értelemnek ismert Pilinszky János sora: „Isten sze
retettnek legmélyebb megnyilvánulása — Jézus.” Így is, itt is. Tudjuk Jézusról, 
hogy nem váratlanul jön, de nem is az ember szervezi jöttét, hanem Isten tervé
ben van benne ez a bevonulás. De nem is a  12 tanítvány alkalma, magánhaszná
latra, hanem üzenettartalma van korunk emberének is.

Üzenetértéke van annak, hogy Izrael Királya érkezik, mégsem hever lába 
előtt senki, nem kapja vállra senki, hanem egyszerű természetességgel pálmaá
gakat szórnak elé, és Ő, a Király szamárháton vonul. A szamár sem emeli a pom
pát, hisz hiába kutat az elme a  családi és nemzeti címerek között, a különböző jel
vényeken mind a  mai napig ismeretlen a szamár, csak oroszlán, medve, bika vagy 
sas látható azokon.

Miért éppen szamárra esik a választás? Hatalmas terhet képes hordozni, 
hosszan bírja a  vízhiányt, de ágyú vontatására befoghatatlan, harci ütközeteknél 
bevethetetlen. Politikai üzenetet nem lehet kivívni a hátán, nem lehet harci ma
nőverekre felhasználni, csak arra, annak a  kifejezésére, hogy Aki azon érkezik: 
alázatos, a  szeretet királya, Akinek országa nem ebből a világból való, de ebbe a 
világba jött, hogy éljünk általa.

„Első látásra” a tanítványok sem értik, hogy mi történik ott. Üzenetértéke 
van ennek a késésnek, hisz örök emberi gyengeség, hogy Jézussal kapcsolatban 
utólag érti meg az ember, hogy szükséges, kell Isten országa az embernek.

Mi történt Jézus megdicsőüléséig, hogy idézzük felolvasott igénk megjegy
zését? Minden feltűnés nélkül átengedi magát a  katonáknak, elhárítja Péter se
gítségét, amikor karddal áll mellé „egy szál maga”, majd a  kereszten a győztes ki
áltás — „elvégeztetett!” Minden — halála és feltámadása után válik nyilvánvaló
vá, hogy más királyságot képvisel és hoz.

Virágvasárnap olyan valaki jön, aki nem megtorolni jön, nem parancsolgat
ni, hanem határozott céllal érkezik. Kikhez? A nagy sokasághoz, akik között ott 
van a társadalom minden rétege. Azokhoz jön, akik elveszítették erejüket ahhoz, 
hogy templomba jöjjenek, vagy menjenek, akik elveszítették erejüket ahhoz, hogy 
imára kulcsolják kezüket, azokhoz, akik már nem tudnak nem vétkezni, akik már 
úgy „kiakadtak” hogy nem tudnak maguknak sem parancsolni, sem magukon 
uralkodni. Elveszítették erejüket, hogy megtartsák a  kényszer nélkül elmondott 
hűségesküt. Ami korunkban érkezik hozzánk Jézus.

Milyen kor ez? Milyen a mi helyzetünk? Megváltozott? Lazult? Süllyedt? 
Megnyílt? Romlott? Így kérdőjellel? Vagy igaza van annak, aki a kérdőjelet ki
egyenesíti, s felkiáltó jellé kovácsolja, s így kiáltja — megváltozott! Lazult! 
Süllyedt! Nyitott! Romlott! Úgy ahogy van, s ahogy vagyunk!?
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Azokhoz jön, akik történelmünk korábbi szakaszában úgy próbáltuk rendez
ni sorainkat, hogy belebonyolódtunk az ezrek hajszolásába csak azért, hogy kilá
baljunk a szegénységből.

Azokhoz jön, akik úgy próbálják megtartani gazdagságukat, hogy belebonyo
lódnak az ezrek bruttósításába, s nem veszik észre, hogy az ezrek hajszolása köz
ben elveszítették az egyet Az Egy Istent, az Egyházat, az Egy Feleséget, az Egy 
Férjet, az Egy Édesapát, az Egy Édesanyát, azt az EGYET, Aki ma Jeruzsálem
be megy, az Égyetlen Királyt, Jézus Krisztust.

Igaza van Illyés Gyulának, amikor felsorolja, hogy mit oldottunk meg, ami
kor felszámoltuk a szegénységet, fedelet adtunk az emberek feje fölé, kenyeret 
adtunk az éhezőknek, cipőt a mezítlábasoknak, ruhát a  reszketőkre, de most jön 
a  neheze, mit adunk az alkoholisták kezébe, ha kiütöttük kezükből a poharat, mit 
adunk a  narkósnak, ha elzártuk előle a  kábítószert, mit adunk azoknak, akik nem 
kilenc hónapra születtek, azoknak a gyerekeknek, akik szülei élik a „perc-ember
kék dáridóját”? Van egy új hullám! Adjuk meg a gyermekeknek azt, amit a mai 
szülők nem kaptak meg lustaságból, félelemből, vagy karrierféltésből. A múlt 
megidézése, vagy megítélése nem az én dolgom Kedves Kortárs testvérem, de azt 
mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy a  Biblia nem a gyermek-irodalom 
egyik része, nem a kis Jézuska meséje. Amikor bűnről, vétekről olvasunk, nem 
apró csínytevések és vétkek kerülnek elő, melyekre osztály és érettségi találko
zón derűsen emlékezik az öreg diók, hanem olyan láncolatról van szó, amely gon
dolatban indul, elhangzik a  kimondott szóban és láthatóvá lesz a  kivitelezésben. 
Ez a  láncolat vezet el a  türelmetlenséghez, az idegességhez, a  kormányozhatat- 
lansághoz, a devianciához, a  pusztuláshoz, a széthúzáshoz, a  széthulláshoz, az 
önpusztításhoz, az ellehetetlenüléshez, a  szomorúsághoz, a kétségbeeséshez, az 
érdektelenséghez, a közömbösséghez, a  cinizmushoz és a pimaszsághoz.

Jézus azért vonul végig Jeruzsálem utcáján, hogy megmutassa, nemcsak a 
második kőtáblának van értéküzenete. Nemcsak a „tiszteld atyádat és anyádat!, 
ne ölj!, ne paráználkodjál!, ne lopj!, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizony
ságot!, ne kívánd felebarátod házát!, ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bár
miféle tulajdonát!”-  parancsolatok támogatják egy ország humanista berendez
kedését, segítik elő annak haladását, hanem az első kőtábla ugyanígy védi az em
bert, a  társadalmat, az ifjúságot, a vezetőt és a  vezetetted Azzal védi, hogy meg
tartja, hogy „ne legyen más istened!” „ne vedd hiába Istened nevét!” és „szenteld 
meg az ünnepnapot!” Ezek elhanyagolása vezet oda, hogy kiesett a  köztudatból, 
hogy a  vasárnap a  Jézus-ünnep. A második parancsolat hiánya vezetett oda, hogy 
amikor semmibe vettük a  „ne vedd hiába Isten nevét”-  parancsolatot, anyanyel
vűnkre nem az a jellemző, hogy magyar, hanem az, hogy trágár. Közönséges! Le
írtuk az egy Istent, lett helyette megszámlálhatatlan, felmérhetetlenül sok.

Ezért a  Biblia nemcsak gyermekirodalom, hanem a  felnőttek irodalma is. De 
nekünk azt is kell tudnunk felnőtteknek önmagunk számára is, hogy nem a  Ké
pes Biblia a Biblia, s nem a „szórakoztató Biblia” a Biblia, hanem a Szent Biblia, 
a teljes, s itt mindkét szó egyformán hangsúlyos és fontos. Így az élet irodalma és 
az élők könyve, amely az életre vezet, itt ideig, ott pedig örökké!
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Kik állnak mellettünk a jeruzsálemi úton? De így is kérdezhetünk, kik hall
gatják velünk együtt e reggeli igehirdetést? Mai társadalmunk pozitív alkotói: 
öregek, nyugdíjasok, becsületben öregedők, vagy megöregedettek, a mai alkotó, 
húzó generációhoz tartozók, gondolkodók, önmagukat a  téli időben továbbképző 
gazdászok és gazdák, értelmes munkások és diplomások, szak- és segédmunká
sok, szülők és gyermekek. Nektek hirdetem, hogy az a Jézus jön, Aki azt vallja és 
tanítja, hogy az a boldog ember, aki tiszta. Az a boldog ember, aki mindent időben 
tesz, s nem idő előtt, mert ellenkező esetben mindig több lesz a könny és mélyebb 
a nyomorúság. És itt nem biológiai bűnökről beszélünk csupán, hanem magatar
tás és tartásbeli vétkekről egyaránt.

Kedves Testvéreim! A lutheri teológia szerint szeretném befejezni igehirde
tésem: „tua res agitur!” A te ügyedről van szó! Te következel! De mi következik 
ezután? Mégy Jézus elé, vagy inkább elé állasz, feltartóztatod, vagy fogadod? Ez 
a szembeforgalom. A másik szempont: mégy utána, vagy követed? Lehet Jézust 
figyelni szenzációéhségből, de kíváncsiságból is. Az ilyen arra sem jó, hogy vállra 
emeljen egy keresztet, de arra sem hajlandó, hogy keresztről leemeljen.

Úgy kezdtem igehirdetésemet, hogy szótlan Jézusról beszéltem. Miért nem 
szól most? Azért, mert Ő már kérdezett, felszólított, most mi következünk. Nem 
tűnt még fel, hogy Jézus soha nem mondott ilyet, — menj előttem! Azt viszont 
mondta — kövess engem!

Csak ennyi? Ennyire egyszerű keresztyénnek lenni!? Aki megkísérelte már 
azt, hogy idegen vársoban, helyismeret nélkül megadott címre érkezzék, tudja mi
lyen bonyolult a segítőkész autóst követni. Aki annyit mond, tessék utánam jön
ni. Ott nemcsak az irányt kell figyelni, hanem útkereszteződésnél, zebránál, gya
logosokra ügyelve vigyázni arra, nehogy valaki „közénk” kerüljön. Itt nem a kö
vetési távolság megtartása a feladat, hanem a követési közelség. A  mi korunk, a 
mi generációnk Jézus mögött a követési közelséget veszítette el. Ezért itt nem
csak annyi a gond, hogy nem érti, hogy mit mond Jézus, de nem is hallja — mit 
üzen Jézus.

Hozsánna! — kiáltja Jeruzsálem népe. Ez nem Hurrá-hangulat kifejezője, 
hanem ennél sokkal mélyebb értelmű szó: Ments meg! Van honnan és van miből! 
De azt is tudom, hogy mire!

Ámen
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