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M É C S I G É D
Csak állok szótlanul...(?)

Ha Isten engedi, hogy éljünk, Kende fiamnak 
ez lesz az első karácsonya, nekem a 
huszonnyolcadik, apámnak az ötven- 

nyolcadik, nagyapámnak a kilencvenedik. Kende fiam 
még semmit nem fog tudni a Testté lett Igéről, de - 
amennyire ismerem - tágra nyílt szemmel fogja bámulni a 
gyertyákat. Nagyapám rég eltűnt látása miatt már semmit 
nem fog látni a gyertya fényéből -, őt valószínűleg az 
Inkamáció csodája fogja lenyűgözni immár sokadszorra. 
Közöttük harmadúton ott állok én, s nem tudom, 
melyiket irigyeljem inkább.

Bevallom őszintén, a kétfajta csodálkozás között 
nagyon sok különbséget nem látok. Nem mintha fejet 
hajtanék az előtt a gondolat előtt, hogy a karácsony csak 
fenyőünnep, az ajándékozás napja, a személytelenné 
szürkült, giccsessé vált szeretet ünnepe. Remélem, hogy 
fiam is meg fogja egyszer érteni, mit jelent a tény, hogy 
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát ad ta ... 
Remélem, nem ragad meg a gyeitya fényénél, mint oly 
sokan. De azt is tudom, hogy az Atya szeretete 
megélésének első lépése az apa szeretetének átélése; a 
kegyelem melege az ő számára a gyertyák melegénél 
kezdődik. Ezért merem mondani, hogy nagyapám 
tudatosan megélt, teológiailag megalapozott hite, illetve 
fiam csodálkozó tekintete ilyen szempontból nincs alá- 
és fölérendeltségi viszonyban egymással. Kende 
rácsodálkozása a gyertyákra a maga számára jelentheti 
ugyanazt, mint nagyapámnak az Inkamáció csodáján 
való elmélkedés.

S pont e miatt a találkozás miatt van valami, amit mind 
Kendétől, mind nagyapámtól irigyelek: a csodálkozás 
tudománya. Itt állok, köztük hannadúton, s azon 
spekulálok, hogy nekem milyen karácsonyont lesz: hány 
istentisztelet, házi úrvacsora fér bele úgy, hogy azért 
otthon, nekünk is legyen ünnepünk. Mindemellett meg 
kell találnom azokat a nagyon pontos, nagyon 
emberséges szavakat, amelyekkel meg tudom  érinteni 
azokat is, akik egész évben csak ekkor jönnek el 
istentiszteletre. Tudatosan fel kell készülnöm arra, hogy 
most sokkal többet várnak tőlem, mint egy átlagos, 
könnyfakasztó beszédet - ez persze igaz máskorra is, az 
év minden vasárnapjára, de most, ha lehet, még 
hangsúlyosabb ez a várakozás. Ehhez az kell, hogy minél 
mélyebben megértsem a karácsony üzenetét, a 
textusokat és kontextusokat, azok belső logikáját, 
megtaláljam azokat a lehetőleg találó, nem hajuknál

fogva előrángatott gondolatokat és versrészleteket, 
amelyek nem csak díszítőelemek lesznek a prédikáció 
homlokzatán, hanem alapvető köveivé válhatnak az 
építménynek. Ehhez persze alapos kutatómunka 
szükségeltetik - elő a verseskötetekkel, a tanulságos 
történetekkel, a bibliai exegézisek mellé az 
emberexegézisekkel! Amit látok, olvasok, ami eszembe 
jut, élményeim, bevillanó ötleteim, mindez ilyenkor - 
minden más időpontnál jobban - átalakul potenciális 
alapanyaggá -  „igen, ezt föl lehet használni, na, erről 
beszélni kell, ez igen jó illusztrációja lesz annak, hogy...” 
Már semminek nem fogok tudni önmagáért örülni, 
minden célirányos lesz, egy meghatározott feladatra való 
rákészülés része...

Istenem, hová tűnik a bután leesett állú rábámulás a 
mégis megtörténő hihetetlenre? Az ernyedten leesett karú 
elfogadása annak, amit se nem érdemeltünk, se nem 
számítottunk rá? Az öröm, aminek oka van, de 
megfogalmazható célja nincs? Hová tűnik belőlem 
ilyenkor Kende fiam tágra nyílt szeme és nagyapám 
semmibe merülése?

Pedig mindazt, amit teszek, azért teszem, hogy az 
emberek valamit átéljenek abból, ami kétezer éve történt, 
hogy a valóság szigorú szövedéke valóban fölfeseljék 
egy pillanatra - hogy ne csak a tényeket, ne csak a 
történeti eseményeket vagy a családi hagyományokat 
lássák, hanem azt is, Aki a tények, az események mögött 
van. És pont én félek a veszélytől, hogy nem lesz időm 
átélni azt, amit szeretnék átéltetni másokkal.

Itt most nem csak arról van szó, hogy a teológust 
Luther szerint is -  a kísértés és az imádság mellett - a 
meditáció teszi azzá, ami. A csodálkozás, az a fajta 
meditáció, aminek a hiányától én félek, nem ugyanaz, 
ami teológussá teszi az embert. Éppen ellenkezőleg, arról 
beszélek, amelyik nem tesz teológussá, Isten-tudóssá, 
hanem a tudatlanságra épül, arról beszélek, amelynek 
célja nem a megértés, sőt, talán célja sincs, csak átadja 
magát annak az örömnek, hogy olyasmivel találkozik, 
amit nem ért. Nézni a gyertya lángját, és semmit nem 
tudni a kanócból kiszabaduló és a hő hatására fénylő 
gázokról; örülni annak, hogy az Ige testté lett, de nem 
föltétlenül megmagyarázni; megbámulni a betlehemi 
jászolt, de nem elemezni szerkezetét - ehhez add, Lírám, 
az egyévesek szemét és a kilencven évesek bölcsességét!

H egedűs Attila
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M ustármag
Kísérlet a konfirm áció rendszerének m egújítására

II. rész

Cikkünk 1. része Rich Melheim  lelkésznek azzal a 
kijelentésével végződött, hogy a konfirmáció a 
megszokott formájában a mai gyerekekkel nem 

működik. Elemzésében részletesen ismertette ennek okait. 
Ebben a 2. részben a konfirmáció értelmének újra 
átgondolására teszünk kísérletet elképzeléseinek 
ismertetésével.

M it tehetünk?

Rich Melheim lelkész négy lehetőséget lát:

1. NE TEGYÜNK SEMMIT

Első lehetőségünk az, hogy folytassuk azt, amit eddig is 
csináltunk. Ha meg vagyunk elégedve a 75%-os 
lemorzsolódással a konfirmáció utáni első héten, és nem 
értjük, hogy miről szól ez az egész történet, akkor itt 
nyugodtan hagyjuk abba az olvasást, és csináljunk valami 
sokkal hasznosabb és spirituálisabb dolgot. Például 
kezdjük el összeszámolni a tavalyi úrvacsorázók számát...

2. INDIVIDUALIZÁLT KONFIRMÁCIÓ OKTATÁS

Ki mondta, hogy mindenki épp egyszerre elég érett 
ahhoz, hogy elkötelezze magát a keresztyén életre egy 
bizonyos májusi napon, néhány héttel Húsvét után? Vajon 
minden tanuló-vezető egyszerre képes letenni a vizsgát? 
Nem. Először is az kell, hogy akarjanak  vezetni. Azután 
tanulásra és sok gyakorlásra van szükségük. Csak amikor 
elég idősek, érettek és rendesen felkészültek, akkor 
mehetnek vizsgázni. Túlságosan veszélyes lenne az 
autópályára küldeni őket egyedül, mielőtt megtanultak 
vezetni. Akkor mit mondjunk a konfinnációról és az élet 
autópályájáról?

Az individualizált oktatás számol azzal a ténnyel, hogy 
nem mindegyik konfirmandus lesz egyszerre kész és érett a 
konfirmációra és személyre szabott oktatást nyújt 
mindenkinek. Néhány gyülekezet nagyszerű eredményeket 
ér el azzal, hogy egyenként vagy kis csoportokban 
konfirmálja azokat, akik készek erre. Ennek a módszernek

az előnye, hogy az emberek nem mennek az oltárhoz, 
amíg nem készültek fel erre. Ez nem jelenti azt, hogy addig 
nem élhetnek az úrvacsorával, hiszen a legtöbb amerikai 
ev. gyülekezet gyermekeknek is kiszolgáltatja az 
úrvacsorát. A konfirmációban a nagyobb hangsúly arra 
esik, hogy valaki elkötelezi magát a gyakorló keresztyén 
életre és aktívan rész vesz a gyülekezeti szolgálatokban. A 
módszer nagy hátránya, hogy elmarad a közösségi élmény 
megtapasztalása.

3- MÉRFÖLDKÖVEK

Ha a csoportos konfirmáció mellett döntünk, tegyünk 
meg mindent annak érdekében, hogy még a látszatát is 
elkerüljük a „konfirmálásnak”. A konfirmáció nem a 
lezárása valaminek. Amennyiben mérföldkőnek tekintjük, 
vigyázzunk arra, hogy ne egy, hanem 5-6 fontos 
mérföldkövet ünnepeljünk meg életünkben, mint a 
keresztyén életút fontos állomásait.

Az első és legfontosabb kapcsolatteremtés a családdal a 
keresztelő oktatás ideje. Soha nem lesz alkalmasabb 
pillanat arra, hogy a szülőket, a családot megszólítsuk, mint 
a gyermek születése utáni néhány óra és nap. Látogassuk 
meg őket a kórházban vagy otthon, amilyen hamar csak 
lehet. Hozzuk tudomásukra, hogy a gyülekezetre 
számíthatnak gyermekük keresztyén nevelésében. 
Tudatosítsuk a szülőkben azt, hogy a kereszteléskor tett 
ígéret mit jelent. Hangsúlyozzuk, hogy gondoskodniuk kell 
az új élet lelki táplálásáról.

Amikor a gyermek elkezd járni a bibliaórákra, 
hittanórákra, hívjuk meg újra a szülőket. írjunk egy 
felajánlást, („fogadalmat”) nekik, ami emlékezteti őket arra 
az ígéretre, amit tettek gyermekük nevében. Ajánljuk 
nekik, hogy hozzák magukkal a keresztelési gyertyát ha 
volt ilyen (ha nem, akkor jó, ha bevezetjük ezt a szokást ill. 
ilyenkor is adhatunk egy gyertyát a keresztelésre 
emlékeztetve) és gyújtsák meg, miközben újraolvassuk a 
keresztelési ígéretet, amit tettek.

Hívjuk meg a gyerekeket és a szülőket az oltárhoz, 
amikor átadjuk nekik az első Bibliájukat. írjunk egy 
ígéretet, ami mind a szülőket, mind a gyerekeket arra
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kötelezi, hogy használják azt otthon. Adjunk mellé olyan 
vezérfonalat, ami segíti őket az otthoni bibliaolvasásban, 
ígéretük megtartásában.

Ahol a gyermek-úrvacsora már szokásban van, az első 
úrvacsoravétel is egy mérföldkő.

Hívjuk meg a szülőket és keresztszülőket a konfirmációi 
oktatás kezdetén, hogy tegyék kezüket a gyermekekre és 
imádkozzanak értük. Olvassuk el újra a kereszteléskor tett 
ígéretüket és kötelezzék el újra magukat a gyermek iránt. 
Ezt az ígéretet a szülők, úgy teljesíthetik, ha időnként részt 
vesznek a számukra tartott alkalmakon, fórumokon,'szülő
gyerek találkozókon, családi programokon.

Maga a konfinnációi istentisztelet ne befejezés legyen, 
hanem egy a „mérföldkövek” közül. Ne szedjünk ki a 
fiatalokból ígéretet arra nézve, hogy nagyobb szerepet és 
elkötelezettséget vállalnak a gyülekezet életében, ha ennek 
nem teremtettük meg a feltételeit és nem készítettük elő 
őket a szolgálatra. A szolgálatokat jóval korábban kezdjék 
meg a gyülekezetben.

Az érettségi, a ballagás is egy olyan mérföldkő, amit a 
gyülekezetben is meg lehet ünnepelni. Legyen hit
életünkben is egy döntő pont az, amikor úgymond 
„kilépett az ÉLETBE”. Tartsunk áldó istentiszteletet a 
ballagás alkalmából. Hívjuk meg őket az oltárhoz egy 
kézrátéttel történő áldásra. Ismételjük meg a konfinnációi 
ígéretet és bíztassuk őket újra az elkötelezett keresztyén 
életre. Kívánjunk nekik „jó utat”, utána pedig tarthatunk 
egy „szeretetvendégséget” nekik.

4. EGY MÉG JOBB MEGOLDÁS

A fönti ötletek segíthetnek abban, hogy a fiatalok 
megmaradjanak a gyülekezetben. De egyik sem garantálja 
azt, hogy valóban létrejön a személyes találkozás Istennel 
életükben. Pedig a keresztyén élet lényege ez az Istennel 
való kapcsolat. Ez a kapcsolat pedig egy olyan felnőtt 
keresztyénnel való találkozás által jöhet létre, aki éli, 
lélegzi, megjeleníti a feltámadott, élő Krisztust. Isten testté 
lett azért, hogy találkozhassunk vele. Istennek újra el kell 
jönnie testben. A mi testünkben. A fiataloknak egy olyan 
felnőtt keresztyénre van szükségük, aki együtt imádkozik, 
játszik, örül és szomorkodik velük a serdülő évek 
nehézségei közepette. Ha van egy ilyen felnőtt barátjuk, 
aki vasárnaponként a templomban várja őket, hogy együtt 
vegyenek részt az istentiszteleten, ha tudják, hogy 
valakinek hiányozni fognak, valószínűbb hogy 
megjelennek a konfirmációi istentisztelet utáni héten is. Ha 
ez a felnőtt fontos szerepet játszott az életükben, a barátság 
ereje „hit inkubátorban” fogja tartani őket mindaddig, amíg 
a saját lábukra állnak. (Rich Melheim lelkész kidolgozott új 
konfirmációs szisztémája innen kapta a „Hit inkubátor” 
nevet)

A MEGOLDÁS KULCSA: A KAPCSOLAT

Jézus név szerint hívta el tanítványait és három évet 
töltött együtt velük. Velük volt otthonaikban, meglátogatta 
őket „munkahelyünkön”, elvitte őket halászni. Velük evett 
és ivott. Amikor az országot járta, magával vitte őket, 
munkába állította őket, a szeretet és az irgalmasság 
szolgálatát végeztette velük, általuk és néha ellenükre is. 
Minden, amit átéltek, tanítás volt. Mindenben Isten 
jelenlétét és hatalmát mutatta meg nekik. Azáltal tanultak, 
hogy hallottak, láttak, cselekedtek, egyszerűen együtt éltek 
Krisztussal.

Jézus sose oktatta őket úgy, hogy információkkal tömte 
volna tele a fejüket, vagy valakitől is megkövetelte volna, 
hogy csendben üljön és figyeljen, amikor nem volt kedve 
hozzá. A latin „educatio” egyik jelentése „kihúzni, kimerni”, 
mint ahogy valaki a vizet húzza a kútból. Az emberekre az 
volt hatással, ahogyan kihívások elé állította őket, kérdezte 
őket, ahogyan a példázatokat elmondta, ahogyan 
gyógyított. Mindez része volt vonzásának. Az a készség, 
ahogyan szerette a szerethetetleneket, ahogyan 
megérintette az érinthetetleneket, ahogyan beléjük látott, a 
lelkűk legmélyére, úgy megragadta az embereket, hogy 
készek voltak mindent otthagyni és követni őt. Jézus 
személyisége ragadta meg őket. Az a tény, hogy Isten a 
barátjuk lett, aki letette az életét is értük, döntően 
megváltoztatta őket. Ha csak egy tanító és gyógyító lett 
volna, meghalt volna, az emberek sírtak volna és mindenki 
hazament volna a temetés után. Az egész történet semmivé 
lett volna ezzel. De a tény, hogy a barátjuk volt, olyan 
hatalmas motivációt jelentett számukra, hogy Lelke erejével 
elindultak megváltoztatni a világot. Ha Jézus él bennünk és 
szeretetével barátai leszünk a fiataloknak, Isten újra meg 
újra megismételheti általunk ezt a csodát. Ha Jézusnak ez 
volt a módszere, hogy belépett emberek életébe, 
barátjukká vált és magával vitte őket küldetése betöltése 
közben, annak van értelme, hogy mi is ugyanezt tegyük.

Ahhoz, hogy a 90-es évek gyerekeit elérjük, radikális 
változásnak kell történnie konfinnációi oktatásunkban. 
Nem információk közlésére, hanem kapcsolatok 
kialakítására van szükség. A konfinnációt nem 
tankönyvekre, tantennekre és előadásokra kell alapozni, 
hanem a kapcsolatteremtésre olyan felnőtt 
keresztyénekkel, akik együtt játszanak, imádkoznak, 
növekednek a Krisztusban a 6-8 fiatalból álló kiscsoporttal.

HOGYAN FOGJUNK HOZZÁ?

Nem heti egy órás hitoktatókat kell keresnünk, hanem 
olyanokat, akik készek bekapcsolódni a fiatalok életébe. 
Akik készek elkötelezni magukat arra, hogy szeressenek, 
időt, energiát áldozzanak, elmenjenek iskolai vagy sport 
rendezvényekre, beszéljenek a szülőkkel, a keresztyén élet 
példái legyenek a fiatalok előtt. Nem feltétlenül tanárokra 
van szükség. Elkötelezett keresztyénekre, akik életük 
jelentős részét odaáldozzák erre az időre néhány fiatalnak 
Krisztus nevében. Ezeknek az embereknek a kiválasztása a 
legnehezebb és legfontosabb feladat. A legtöbb, amit 
megtehetünk a gyerekekért. A gyülekezet leghűségesebb, 
legjobb, legodaadóbb embereit kell megkeresni. (Krisztus 
egyházának jövője mindig a legjobbat követeli.) 
Találhatunk ilyeneket a „hivatásos” önkéntesek között. A 
legjobb vezetők közül néhány lehet, hogy a szülők közül 
fog kikerülni. (Lehet, hogy a szülők nem érzik 
felelősségüket az egyház iránt, de érzik felelősségüket 
gyennekeik iránt.) Nem számít, hogy a vezető idős vagy 
fiatal. Olyan keresztyéneket keresünk, akik készek 
odaszánni magukat arra, hogy döntő szerepet játszanak 
néhány gyermek hit-életében.

Kérdezzük meg tőlük: „Kik voltak azok a felnőttek, akik 
a legnagyobb hatással voltak rájuk?” Valószínűleg olyanok, 
akik időt, érdeklődést, energiát szántak rájuk. Lehet, hogy 
nem emlékeznek már „előadásokra”, tanultakra, amit 
kedvenc tanítóik átadtak nekik, de arra igen, hogy milyen 
emberek voltak. A meghallgatás, elfogadás, megbocsátás 
amit kaptak, az nem múlik el nyomtalanul. Pontosan
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olyanokat keresünk kiscsoportos vezetőknek, akik ilyen 
tulajdonságokkal rendelkeznek.

Jézus tanította a boldog mondásokat, de valójában csak 
12-nek magyarázta el példázatait. Ha Isten Fia csak 12 
tanítványt tanított egyszerre, mit képzelünk mi magunkról, 
hogy mi jobban csináljuk? Ha fiatalok életére hatással 
akarunk lenni, nem foglalkozhatunk egyszerre 12-nél 
többel úgy, hogy valamelyik kárát ne vallaná, ki ne 
maradna. Ahhoz, hogy intimebb beszélgetésekre sor 
kerülhessen, hogy mindenki elmondhassa, hogy milyen 
örömei, fájdalmai voltak az elmúlt héten, hogy a szülőkkel 
is lehessen tartani a kapcsolatot, kisebb csoportokra van 
szükség. Maximum 6, esetleg 7 fiatalból álló kiscsoportra.

Keressük azokat a pillanatokat, amikor Isten és az ő 
kegyelme a hétköznapi dolgokban nyilvánul meg. Ezek a 
legjobb pillanatok a tanításra. Legyen mindenkinek 
lehetősége arra, hogy érzéseit és véleményét megossza a 
többiekkel. Az igazi alkalmak legtöbbször azok, amiket 
nem lehet előre megtervezni. Foglaljunk mindent 
imádságba, hogy átéljék azt velünk kapcsolatban, hogy mi 
magunk is hogyan nyerünk erőt, békességet Isten 
jelenlétéből. Emlékeztessük őket külön-külön is arra, hogy 
mindnyájukat imádságban hordozzuk. Dolgozatírás, 
sportverseny, családi feszültségek, bánnilyen nehézségek 
idején tudassuk a gyerekekkel, hogy gondolunk rájuk és 
imádkozunk értük. Legyen a kiscsoportnak alkalma közös 
imádkozásra, istentiszteletre, Biblia-tanulmányozásra, 
szolgálatra. Ne mondjunk le senkiről. A leghangosabb, 
„legnehezebb” gyerek az, akinek a legjobban szüksége van 
ránk. És lehet, hogy éppen ő lesz a leghűségesebb.

Evangélikus egyházunk vallja az egyetemes papság 
elvét. Mégis valami oknál fogva, amikor konfirmációról van 
szó a hit továbbadását csak a lelkészekre korlátozzuk.

Kínában három millió keresztyén volt, amikor a 
kommunisták átvették a hatalmat. Ma 50 millióan vannak. 
Mi történt? Az történt, hogy elvették tőlük a papságot és az 
emberek kénytelenek voltak magukban megélni és 
életükkel hirdetni, továbbadni hitüket. Azok a 
leggyorsabban növekvő egyházak (Kína, Afrika, Korea, 
Indonézia) ahol a lelkészhiány miatt a hétköznapi 
keresztyének kényszerülnek arra, hogy ők adják tovább 
hitüket, másokkal megosszák bizonyságtételüket, hitük, 
életük történetét. A hit továbbadói és tanítói nem 
szükségszerűen azok, akik hiánytalan teológiai 
ismeretekkel rendelkeznek, magas szintű képzésben 
részesültek. Azok tudják a hitet igazán továbbadni, akik 
készek arra, hogy egy közösségben együtt tanulják, éljék 
és gyakorolják hitüket, hogy szeressenek. Olyan 
keresztyének kellenek, akik készek bekapcsolódni a 
gyerekek életébe, megosztani velük idejüket, barátságukat, 
valóságos történeteket hitükkel kapcsolatban. Ez többet ér, 
mint bánnilyen tankönyv, amit a gyerekek megvesznek és 
később félredobnak.

Evangélikus egyházunkban a konfinnáció nem 
működik. A 90-es évek fiataljainak valami többre van 
szüksége, mint ami mi adunk nekik. Nem programok, 
könyvek, káték kellenek nekik. Arra van szükségük, hogy 
átéljék Isten valóságát. Ezt pedig szörnyen nehéz egy 
tankönyvből megkapni. De egy személyes kapcsolatban át 
lehet élni. Nem tudunk versenyezni a tv-vel, videóval, 
médiákkal. De ezek sem tudnak versenyezni azzal a meleg, 
személyes, szerető kapcsolattal, amit egy keresztyén felnőtt 
barát jelenthet egy fiatal életében. Ez a hatékony 
konfirmációi szolgálat egyetlen kulcsa. Hagynunk kell, 
hogy a Lélek elhívjon, megvilágítson és megszenteljen

olyan felnőtteket, akik beállnak a szolgálatba és személyes 
módon törődnek a gyerekekkel. Mert ők „nem törődnek 
azzal, hogy mennyit tudsz, amíg meg nem tudják, hogy 
mennyire törődsz velük.”

A fiatalok ma veszélyeztetett helyzetben vannak. 
Ahhoz, hogy elérjük őket az evangélium ismeretével, előbb 
körül kell vennünk őket az evangélium szeretetével.

A változtatás mindig kockázattal jár. De ha eldöntjük, 
hogy nem akanink változtatni, az még nagyobb kockázat 
lehet. Abban a sok változásban, amin a fiatalok ma 
keresztülmennek, nincs megállás. A kérdés csak az, hogy 
hajlandók vagyunk-e elfogadni egy olyan víziót, ami 
számol ezekkel a változásokkal.

Rich Melheim lelkész víziója egyre több gyülekezetben 
öltött testet, egyre több gyülekezet életét újította meg. A 
„Hit Inkubátor” mozgalomba bekapcsolódott az ELCA 
gyülekezetek 2/3-a és az LCMS gyülekezetek 1/3-a. (A két 
legnagyobb evangélikus egyház Amerikában) Katolikus, 
metodista, presbiteriánus, UCC és anglikán gyülekezetek is 
megkezdték az új konfinnációs rendszer kipróbálását és 
saját tradíciójukra történő átírását.

Konfirmáció: A gyerekek utálják. A szülők rettegnek 
tőle. A papok ki nem állhatják. Tehát? Semmi ok arra, hogy 
változtassunk.

Ha meg vagyunk elégedve azzal, ahogyan a 
konfirmáció folyik évtizedek óta, és szerintünk semmi ok 
arra, hogy valami megváltozzon csak azért, mert 1999-et 
írunk, akkor jó. Menjünk vissza aludni.

Ha érezzük, hogy valamin változtatni kellene, de nincs 
időnk és energiánk arra, hogy egy újfajta konfinnációi 
szolgálatot alakítsunk ki, úgy is jó. Csak szóljunk az utolsó 
konfirmandusainknak, hogy a legutolsó oltsa le a villanyt, 
amikor ő is elmegy.

Ha a fenti gondolatokban sejtünk valami igazságot, és 
készek vagyunk konfinnációs szolgálatunkban radikális 
változtatásokon gondolkodni, nagyszerű. Lehet, hogy 
csodákat fogunk látni. Mutassuk meg ezt az írást valakinek, 
aki szintén elég bolond ahhoz, hogy változtatni akarjon és 
készüljünk a forradalomra.

F erenczy Erzsébet

(Következik: A z új konfirmációs munkaprogram leírása és 
téma-tervezete)

Hamarosan m egjelenik egy Bóra Katalin 
életéről szóló regény

Ursula K och R ó zsá k  a  hóban  című életrajzi 
1995-ben jelent meg először Németországban. 
Azóta hét kiadást ért meg. Az Evangélikus 
Sajtóosztály karácsonyra Fabiny Katalin  
fordításában megjelenteti a népszerű művet. A 
regény olvasm ányos form ában, levélbeli 
forrásokat is felhasználva idézi fel a reformáció 
korát, a Luther család életét és főképpen egy 
asszony helytállását a legnehezebb körülmények 
között is. Bóra Katalin és Luther Márton házassága 
későbbi protestáns családok életére is hatott. A kb. 
200  oldalas könyvet fiataloknak és időseknek 
egyaránt ajánljuk. K arácsonyi ajándéknak 
különösen alkalmas. K apható a Sajtóosztályon, a 
nagyobb könyvesboltokban és megrendelhető az 
Evangélikus Sajtóosztályon.
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K I T
NAGY GYULA

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ

X. évfolyam 12. szám

1999. szep tem b er 20. — októb er 20.

Ezévi utolsó híreink között beszámolunk az Egyházak Világtanácsa szeptemberi 
ülésének folytatásáról, az egyháztörténelmi jelentőségű Közös Nyilatkozat további nemzetközi 
visszhangjáról és az Európai Egyházak Konferenciája 40 éves szolgálatáról a kettészakított 
Európában, és Európa egységéért a jövőben, kontinensünk egyházai és népei között.

A nemzetközi egyházi élet ősz elején érkezett hírei közül kiemelkednek a német 
reformáció hazájából érkezett hírek Hanselmann püspök haláláról, az új német püspöknő, 
Margót Kássmann ünnepélyes beiktatásáról, a 10. Európai Teológus Kongresszusról Bécsben 
és a két világrészre kiterjedő evangélikus szórványegyház megszerveződéséről Oroszország, 
Közép-Ázsia és Szibéria végtelen területein.

A tengerentúl egyházaiból pedig hírt adunk a pápa Szentföidön, Indiában és Irakban 
tervezett főpásztori látogatásairól, egy érdekes televízió-vitáról az Egyesült Államokban, 
valamint a hindu fundamentalista mozgalom keresztyén-ellenes akcióinak erősödéséről az 
indiai szubkontinensen. Híreinket a távol-keleti kis szigetállam, Kelet-Timor szenvedéseiről, az 
ott élő keresztyének elleni indonéz milícia-támadásokról érkezett tudósítással zárjuk. Ezzel 
búcsúzunk az 1999-es esztendőtől keresztyén reménységgel tekintve előre az egyházak 
jövőjére, két évszázad határán és a keresztyénség harmadik évezredének kapujában.

(A híranyag lezárása: 1999. október 20.)

I. EGYHÁZI 
VILÁGSZERVEZETEK

EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

(Az EVT Központi Bizottsága 
szeptemberi ülésének folytatása)

Folytatjuk a beszámolót az 
Egyházak Világtanácsa szeptem
beri genfi tanácskozásáról. A meg
nyitás eseményei után, amelyről a 
legutóbb beszámoltunk, három f ő  
téma foglalkoztatta az EVT 336 
tagegyháza ott megjelent delegátu
sait.

Az első, fontos téma volt a Vi
lágtanács protestáns és ortodox 
tagegyházainak tárgyalása a 
köztük támadt feszültségekről. A

genfi ülés elhatározta, hogy egy 60 
tagú különbizottságot állít föl a fő 
vitakérdések megbeszélésére és a 
megoldás kidolgozására. A 
bizottság, amelynek december első 
hetében kell megkezdenie 
munkáját, 30 ortodox és 30 
protestáns delegátusból áll, Rolf 
Koppé német evangélikus külügyi 
püspök és Gaby Habib antiochiai 
ortodox metropolita közös 
társelnöki vezetésével.

A másik fontos vitatéma volt az 
ülésen a z  egyházak szerepe a vilá
gunkat fenyegető mai és jövőbeli 
nemzetközi konfliktusokban. Az 
elfogadott közös nyilatkozat meg
állapítja, hogy az ilyen konfliktu
sok megoldása egyedül a z  Egye
sült Nemzetek Szervezetének a fe l
adata. A világ egyházainak azon

ban mindent meg kell tenniük 
azért, hogy ezeket a világunk 
jövőjét fenyegető konfliktusokat 
ne katonai fegyveres intervenció
val, hanem a végsőkig lehetséges, 
békés tárgyalásokkal oldják meg a 
világ országai. Megbízták dr. Kon- 
rad Raiser főtitkárt, hogy az EVT 
folytasson további dialógust abban 
a súlyos kérdésben, hogy az em
beri jogok védelmében elhangzott 
„nemzetközi humanitárius közbe
lépés” jelenthet-e fegyveres katonai 
akciót egy ország ellen? A z egyhá
za k  ugyanis jelenleg még megosz 
tottak ebben a kérdésben.

Végül a z  ülés harmadik témája 
az Egyházak Világtanácsa anyagi 
helyzete volt. Bár a z  EVT-dejicit 
valamelyest csökkent, továbbra is 
nagy erőfeszítések szükségesek a z
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EVT világméretű programjainak 
folytatásához. Ennek ellenére nem  
tervezik fontos munkaterületek és a 
genfi munkatársak létszámcsök
kentését. A z  ülésen fölvették a tag
egyházak közé a Dél-Koreai Ang
likán Egyházat, az EVT 337. tag
egyházát.

(ENI)

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

(A Világszövetség és a Vatikán 
teológiai megegyezésének újabb 
visszhangjaj

A megigazulás négy évszáza
dos, centrális teológiai vitakérdé
sében október 31-én aláírásra ke
rült hivatalos dokumentum a Vati
kán és a Lutheránus Világszövetség 
között továbbra is széleskörű 
visszhangot kelt Németországban 
és a világ egyházaiban.

Ishmael Noko LVSZ-főtitkár 
szeptember végén Meissenben 
újságírók előtt megerősítette, hogy 
a Közös Nyilatkozat „történelmi 
jelentőségű előrelépés” a két egy
ház viszonyában. Christian Krause 
német püspök, a LVSZ elnöke 
szerint ez a megegyezés az az 
„alap”, amelyről elindulva tovább 
lehet majd haladni a két egyház 
közt vitatott, további kérdésekben. 
Harst Hirschler ny. hannoveri püs
pök, a LVSZ egyik alelnöke, leg
újabb sajtónyilatkozatában ki
emelte: a megegyezés „felbecsül
hetetlen értékű” a további ökum e
nikus dialógusban, mivel az egy
házak többé nem engedhetik meg 
az egymással való szembenállást a 
keresztyén hit fő kérdéseiben.

Viszont a konzervatív és 
konfesszionalista körökben tovább 
tart a kritika és a támadás a Közös 
Nyilatkozat ellen. Az Evangélikus 
Szövetség (Bensheim) legutóbbi 
ülésén H. M. Barth teológiai pro
fesszor is óvott a Közös Nyilatko
zat „túlértékelésétől”. De szerinte is 
ez a megegyezés a „kiindulópont a 
mai teológiai dialógusban” a két 
egyház között, amelyre további 
lépéseknek kell következniük, 
mind a még vitás kérdésekben, 
mind elsősorban az űrvacsorában 
való megosztottságunk megszün
tetésére.

(lwi de -  ENI -  epd-w)

(Johannes Hanselmann püs
pök, volt LVSZ-elnök halála)

A német evangélikus egyházi 
sajtó, ökumenikus egyházi szerve
zetek és neves egyházi és világi 
személyiségek méltatják az októ
ber 2-án elhunyt D. Dr. Johannes 
Hanselmann püspök, hazai egyhá
zunk tiszteletbeli teológiai doktora 
rendkívül fontos szolgálatát a Bajor 
Evangélikus Egyház, a Lutheránus 
Világszövetség és a világ-ökumené 
életében.

A 2,7 milliós lélekszámú Bajor 
Tartományi Egyház benne „egy 
széles horizontú egyházi vezetőt és 
melegszívű főpásztort veszített el” 
-  mondta Stoiber bajor miniszter- 
elnök. F. Wetter müncheni bíboros 
a püspökben „az Ökumené 
kiemelkedő képviselőjét”, J. 
Ratzinger vatikáni bíboros pedig 
volt müncheni püspöktársát és 
„vele szoros kapcsolatban álló 
barátját” gyászolja. Ennek a baráti 
kapcsolatnak Hanselmann püspök 
és a vatikáni „legfőbb ' teológus” 
bíboros között döntő szerepe volt 
a LVSZ és a Vatikán Közös Nyilat
kozata körüli végső akadályok 
legyőzésében -  írja erről a nemzet
közi egyházi sajtó. „Utolsó segít
ségnyújtásában is egyháza számára 
újra mint igazi hídépítő (pontifex) 
bizonyította magát” -  mondta erről 
Walter von Loetvenich, volt 
püspökutódja Münchenben.

Johannes Hanselmann püspök 
hazai egyházunknak  is 
melegszívű barátja és m indenben 
segítője volt. Gyakran járt egyhá
zunkban és a legemlékezetesebb 
marad számunkra mint az 1984-es 
budapesti LVSZ-világgyűlés bölcs 
és pásztori lelkületű vezetője a 
plenáris üléseken, Kibira püspök, 
LVSZ elnök súlyos betegsége alatt. 
Emlékét megőrizzük!

(lwi de -  ENI -  epd-w)

VATIKÁN * 11

(Öröm a Szentföldön a  pápa  
jövő  évi látogatása előtt)

A közel-keleti országokban, de 
főleg a Szentföldön élő keresztyé
nek között nagy örömmel fogadták
11. János Pál pápa  jövő évre terve
zett főpásztori látogatása 
megerősítésének hírét a Vatikán
ból. Bár a történelmi látogatás 
időpontja és részletei még nem 
ismeretesek, Wadie Abu Nassar, a 
milleniumi ünnepségek egyik fő 
vatikáni szervezője szerint a pápai

látogatásra három fő színhelyen 
kerül sor: Jeruzsálemben, Betle
hemben és Názáretben. Mind Izrael 
kormánya, mind a Palesztinái ön- 
kormányzat vezetői üdvözölték a 
látogatás tervét és megígérték teljes 
támogatásukat annak eseményei 
során. A nyolcvanéves pápa szent
földi útjának mindenesetre egyik 
legnehezebb kérdése lesz Jeruzsá
lem, a három nagy vallás szent 
városa státusának eddig is sok vitát 
és feszültséget kiváltott kérdése.

(ENI)

(Aggodalmak a pápa tervezett 
iraki látogatása körül)

A nemzetközi sajtó és média ar
ról tudósít, hogy a brit konnány, 
Washington, Izrael kormánya, a 
külföldön élő iraki ellenzék és az 
amerikai zsidó szervezetek is be
jelentették aggodalmukat és tilta
kozásukat II. János Pál december 
elejére tervezett iraki látogatása 
miatt. Azt gyanítják, hogy 
Szaddám  Husszein iraki diktátor
nak „hátsó szándékai” vannak és a 
meghívással a saját politikai céljait 
kívánja majd előmozdítani. A láto
gatásról, amelynek végső 
megerősítése még függőben van, 
tovább tart a vita a nemzetközi 
sajtó és média köreiben.

(ENI)

EURÓPAI EGYHÁZAK  
KONFERENCIÁJA

(A negyvenéves európai öku
m enikus egyházszervezet szolgá
lata a  megosztott Európában)

Nagyobb hírverés nélkül, 
csendben emlékezett meg Európa 
128 tagegyházat átfogó ökumeni
kus szervezete szeptemberben 
fennállása negyvenedik évfordu
lójáról.

Az EEK vezetősége a jubileumi 
ünnepséget a dániai Nyborg váro
sában tartotta meg, ahol 1959-ben 
a nemzetközi ökumenikus szerve
zet az európai „hidegháború” 
kellős közepén alakult meg. Az 
ünnepi évfordulón Keith Clements 
angol baptista főtitkár szólt annak 
a ma alig felmérhető 
jelentőségéről, hogy a „vasfüg
göny” által kettészakított Európá
ban ebben a kis dániai városban 
akkor 20 országból 42 európai 
egyház vezetői találkoztak egy
mással, és nem  kis nehézségek
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árán megalapították a közös 
egyházi ökumenikus szervezetet 
kontinensünkön. A tagegyházak 
száma azóta százon felülire növe
kedett. Európa egyházai — orto
doxok, protestánsok, anglikánok, 
ókatolikusok és szabadegyházak  — 
30  éven keresztül itt találkoztak és 
tanácskozhattak egymással a n yu 
gati és keleti „blokk” országaiból. 
Ezalatt a z  Európai Egyházak 
Konferenciája szoros ökum enikus 
közösséget épített ki tagegyházai 
között, és hamarosan létrehozta a z  
EEK és a z  Európai Római Katoli
kus Püspöki Konferenciák (CCEE) 
Közös Titkárságát is. Ez az 
összekötő iroda eddig már két 
európai egyházi csúcstalálkozót 
szervezett meg Bázelben (1989) és 
Grazban (1997), amelynek erős 
visszhangjuk volt minden európai 
egyházban. Az EEK „hídépítő sze
repének” kialakításában a legna
gyobb szerepe dr. Glen G. 
Williams walesi baptista 
főtitkárnak volt a „hidegháború” 
évtizedeiben.

Sokszor igen nehéz körülmé
nyek között végezte ezt a szolgá
latot az európai ökumenikus szer
vezet: 1964-ben például az EEK 
Naggyűlést az utolsó pillanatban 
egy hajóra kellett áthelyezni, hogy 
a Balti-tenger nemzetközi vizein a 
kelet-német delegátusok is részt 
vehessenek a számukra egy nyu
gati országban tilalmas találkozón. 
Ebben a három évtizedben (1959- 
1989) az egyházak ökumenikus 
közeledése mellett a másik fő kér
dés a szétszakított Európa egyházai 
számára az volt: mit tehetnek a „hi
degháború” ellen és Európa béké
jének megőrzéséért? A Helsinki 
Egyezmény (1975) jelentős fordu
latot hozott. Visszaemlékezve ötévi 
szolgálatomra 1975 és 1980 között 
Genfben, a legnagyobb sikere, a 
legtöbb európai egyházi 
résztvevője annak a négy nemzet
közi konferenciának volt, amelye
ket két kelet- és két nyugat-euró
pai országban — Siófokon, 
Buckowban, Linzben és az El 
Escorialban, Madrid közelében -  
tartottunk meg az egyházak fel
adatairól a Helsinki Egyezménnyel 
kapcsolatban. Sokan nem tudnak 
erről. Pedig kétségtelen, hogy a z  
EEK-nak ez a szerepe és szolgálata 
is erősítette Európa egyházait a z  
egymással való kapcsolatok fö n n 
tartásában, a három évtizedig 
tartó „hidegháború” összeomlásá

ban és 1989 világtörténelmi fo r 
dulatának megvalósulásában...

Az EEK második korszakában, 
1989 után, az egyházak ökumeni
kus egységének építése mellett 
Európa egységének építése volt a 
másik fontos feladat. „Európa egy
háza inak a z  a küldetése, hogy 
Európa lelke’ legyenek és a só 
szolgálatát végezzék ezen a sokat 
szenvedett kontinensen ” -  mondta 
erről facques Delors, az Európai 
Unió korábbi elnöke. Jelenleg 
Brüsszelben és Strasbourgban két 
új EEK-titkárság is működik, ennek 
a feladatnak a szolgálatában.

(CEC Monitor -  EN1 -  epd-w)

(A z Európai Ökumenikus 
Alapirat tervezete)

Az EEK három nyelvű hírszol
gálatának legújabb száma közli az 
Európa Katolikus Püspöki Konfe
renciáinak Tanácsával (CCEE) 
közösen készülő Charta 
Oecumenica tervezetét. Az Alapirat 
három fő részre oszlik: Isten egy
ségre hív -  Útban a látható közös
ség felé Európa egyházai között -  
Az ökumenikus közösség Európa 
szolgálatában.

A Charta Oecumenica végleges 
tartalmának kialakítására irányuló 
közös EEK-CCEE bizottsági tár
gyalásokat nagy érdeklődés kíséri 
a tagegyházakban. A tervezett 
legközelebbi európai ökumenikus 
„csúcstalálkozót” valamennyi egy
ház részvételével 2001 húsvétjára 
tervezik. Ennek egyik legfonto
sabb feladata lesz majd a Charta 
Oecumenica együttes megvitatása 
és remélt közös elfogadása.

(CEC Monitor -  ENI -  epd-w)

II. A VILÁG EGYHÁZAI

NÉMETORSZÁG

(Súlyos vita a terhességi ta
nácsadás körül a római katolikus 
egyházban)

Hónapok óta tart a széleskörű 
vita a németországi római katoli
kus egyházban akörül, részt ve
gyenek-e továbbra is az eddigi 
katolikus terhességi tanácsadó 
testületek ebben a szolgálatban? 
Eddig ezeknek a tanácsadó testü
leteknek az igazolása megkönnyí
tette a három hónapon belüli 
abortusz állami engedélyezését.

A pápa  előzőleg felszólította a 
német katolikus püspöki kart, 
hogy szüntesse meg a terhességi 
tanácsadásban való egyházi köz
reműködést, mivel a Vatikán az 
abortusz minden formáját a meg
fogant élet elleni támadásnak ítéli. 
A katolikus laikus szervezetek 
tiltakoztak és az egyházi terhességi 
tanácsadás további fönntartását 
követelik. A német katolikus püs
pöki kar megosztott ebben a kér
désben. A püspöki konferencia 
elnöke, Kari Lehmann  mainzi 
püspök, végül is újabb tanácsko
zásra kért lehetőséget a pápától 
ebben a kérdésben.

Manfred Kock, a Német Pro
testáns Egyházszövetség (EKD) 
Tanácsának elnöke, a két nagy 
német egyház terhességi tanácsadó 
szolgálatának fönntartása mellett 
foglalt állást.

(epd-w)

(Margót Kássmann, a második 
német evangélikus püspöknő ü n 
nepélyes beiktatása Hannoverben)

Hosszú beszámolót közöl a 
genfi Nemzetközi Ökumenikus 
Hírszolgálat (ENI) Dr. Margót 
Kássmann, az ismert ökumenikus 
személyiség, a második német 
evangélikus püspöknő beiktatásá
ról Hannoverben. Az ünnepi isten
tiszteleten részt vett és köszöntést 
mondott Dr. Konrad Raiser, az 
EVT genfi tőtitkára és Gerhard 
Schröder német kancellár is. A 
templom falai közt a világ- 
ökumené területéről meghívott 
1100 vendég, a templom előtt pe
dig négyezer résztvevő követte egy 
hatalmas TV-képemyőn a beikta
tási szertartást. Dr. Horst Hirschler, 
a püspöknő hivatali elődje és a 
LVSZ alelnöke, a beiktatás során 
arról szólt, hogy Krisztus feltáma
dásának első hirdetői is nők vol
tak, akik részt vettek az egyház 
apostoli szolgálatában. Az első női 
püspököt pedig 1542-ben szentel
ték fel Alsó-Szászország reformá
ciói egyházában. Manfred Kock, az 
EKD Tanács elnöke, köszöntésé
ben Kássmann püspöknő megvá
lasztását „egy újabb előrelépésnek” 
nevezte a normális egyházi élet 
területén.

Margót Kássmann (41) a legfi
atalabb püspök a Német Protestáns 
Egyházszövetség 20 tartományi 
egyházában, és négy leány boldog 
édesanyja. Szolgálata pedig 3,3

447



millió evangélikus hívő és 2300 
lelkész (22,5 százalékuk lelkésznő) 
főpásztorává teszi őt a Hannoveri 
Tartományi Egyházban.

(ENI -  epd-w)
*  *  *

(A vasárnapi m unkaszünet és 
a z  üzletek nyitva tartása körüli 
vita)

Tovább tart a rendkívül heves 
vita a német társadalomban az 
üzletek ünnepi megnyitása és az 
alkotmány ünnepnapi munkaszü
neti tilalma körül. A vitában a né
met egyházak is részt vesznek és -  
mint már beszámoltunk róla -  
élesen ellenzik az üzletek haszon
növelés és kényelmi szempontok 
miatti korlátlan nyitva tartását az 
esti órákban és minden ünnepna
pon.

A Német Protestáns Egyházszö
vetség (EKD) tagegyházai október 
hónapban tiltakozó mozgalmat 
indítottak a korlátozás eltörlése 
ellen és a vasárnap védelmében. A 
munkaszüneti tilalmak föloldása 
kényelmi és üzleti érdekek miatt 
rövid távon talán elfogadhatónak 
tűnik de hosszabb távon 
föltétlenül súlyos károsodásokhoz 
és az emberi jogok (pihenés, 
munkaszünet joga) megsértéséhez 
vezethet a társadalom életében — 
mondta Ulrich Fischer evangélikus 
püspök Mannheimben.

(epd-w)

AUSZTRIA

(Miről tanácskozott a 10. Euró
pa i Teológus Kongresszus?)

Szeptember végén az osztrák 
fővárosban tanácskozott a 10. Eu
rópai Teológus Kongresszus több 
mint 300 résztvevővel, jórészt teo
lógiai professzorokkal és docen
sekkel, akik a német nyelvterület 
protestáns egyházaiból érkeztek, 
valamint neves vendégekkel más 
világrészekből is.

A két-háromévenként megren
dezett kongresszus idei témája ez 
volt: „A teológia ember képe és a z  
emberi méltóság. ” Korunkban  
erősödnek azok a nézetek, amelyek 
gyengíteni akarják a még nem  
született, de megfogant élet és a  
súlyosan fogyatékos emberek élete 
értékét és megbecsülését -  mondta 
E. Herms professzor, a tanácskozás 
elnöke, a befejezéskor. A mai gén
technika is olyan módszerekhez 
érkezett el, amelyek súlyosan ve

szélyeztetik az emberi méltóságot 
(pl. a klónozás) a tudomány sza
badsága nevében -  hangzott el az 
előadások során. A kongresszus 
résztvevői egyetértettek abban, 
hogy a z  emberről m in t Isten 
teremtményéről vallott keresztyén 
tanítás nélkül a z  emberi élet igazi 
értéke és a z  ember méltósága sú
lyos veszélyeknek van kitéve a  mai 
európai és világ-kultúrában.

(epd-w)
+ + *

(johannes Dantine bécsi pro
fesszor halála)

Augusztus végén, 6l éves ko
rában meghalt Dr. Johannes 
Dantina  egyházfőtanácsos, a bécsi 
teológiai fakultáson a rendszeres 
teológia neves professzora. A 
nemzetközileg és egyházainkban is 
jól ismert teológus jelentős munkát 
végzett á legutóbbi évtizedekben 
az Egyházak Világtanácsában, a 
Lutheránus Világszövetségben és a 
Leuenbergi Egyházközösség m un
kájában.

(MD)

OROSZORSZÁG

(Részletek a Független Államok 
Közösségében (FÁK) élő Evan
gélikus Egyház zsinati üléséről)

Röviden már hírt adtunk (EVH 
X/9-) a világon a legnagyobb 
területű, Európában és Ázsiában 
nehéz szórványsorsban élő evan
gélikus egyház második zsinati 
üléséről. A május végén 
Szentpétervárott, a renovált Petri- 
székesegyházban ülésező tanács
kozás legújabb beszámolója szerint 
ez a zsinat igazi határkő volt a 
sokat szenvedett, hatalmas szór
ványegyház történetében.

A zsinati ülés ugyanis kialakí
totta ennek, a z  egyháznak a végle
ges szervezetét öt egyházkerület
ben, a  következő országokban: 
Oroszország, Ukrajna, Szibéria és 
a Távol-kelet, Kazahsztán és Kö
zép-Ázsia. A sokezer kilométeres 
távolságokban és több országban 
és régióban szétszórt evangélikus 
hívők és gyülekezetek irányítását 
Dr. Georg Kretzschmar professzor, 
az eddigi püspök, ezután érsek 
végzi, öt piispök-szolgatársával az 
említett országokban és régiókban. 
A hatalmas, német és orosz nyelvű 
szórvány-egyhá z egységes isten-

tiszteleti rendet és agendát vezetett 
be.

A zsinat megnyitásán részt vet
tek a protestáns, ortodox, római 
katolikus és szabadegyházak kül
döttei és az orosz állam képviselői 
is. 11. Alekszíj orosz pátriárka 
üdvözlő táviratában megemléke
zett a szovjet kommunizmus 
hosszú évtizedeiben való közös 
szenvedésről és a keresztyén hit
ben való közösségről a német 
gyökerű, szétszórtan élő evangéli
kus egyházzal.

(Lutherischer Dienst)

AM ERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK

(A második évezred tíz  legfon
tosabb egyházi eseménye)

A „millenniumi láz” már átjárja 
az Egyesült Államok média-prog
ramjait is. Ennek jelenként a z  egyik 
vallásos televízió-program legújab
ban összeállította a z  elomlóban 
levő évezred „tíz legfontosabb egy
házi eseményének ” a listáját. Ezek 
szerinte a következők: 1. A nagy 
egyházszakadás 1054-ben Róma 
egyháza és a keleti keresztyénség 
között. 2. A keresztes hadjáratok a 
középkor elején. 3- Az iszlám gyors 
terjedése a 13-15. században és 
Konstantinápoly elfoglalása. 4. A 
Gutenberg-Biblia kiadása (1455). 
5. Az egyház támogatása a 
művészetek, a zene, majd a filozó
fia területén is. 6. Luther Márton 95 
tétele, az egyház reformációja, 
majd kettéválása Nyugaton. 7. A 
missziói mozgalmak elterjedése az 
öt világrészben, először Róma 
egyháza, majd a protestáns egyhá
zak részéről. 8. A vallásszabadság 
programja, főleg az Egyesült Álla
mok területéről kiindulva. 9. A 
teológia küzdelme a 19. században 
a Darvin-elmélettel, Freud pszicho
lógiájával és Marx materialista 
filozófiájával. 10. A „holocaust” 
Európában.

Az USA-televízióállomás „rang
sora” sok vitát, igenlést és kritikát 
váltott ki az észak-amerikai egyházi 
közvéleményben.

(ENI)
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ARGENTÍNA

(Kétszázezres tüntetés Buenos 
Airesben a protestáns egy’házak  
jogáért)

Hatalmas tömegdemonstráció 
és nagygyűlés volt a főváros köz
pontjában kétszázezer em ber rész
vételével, szeptem ber 11-én. A 
tüntetésre egész Argentínából ér
keztek a protestáns egyházak hí
vei. A szervező a Protestáns Egyhá
zak Nemzeti Tanácsa volt, amely 
1996-ban alakult meg.

Jelenleg a protestáns egyháza
kat és szervezeteket az állam még 
nem részesíti ugyanazokban a 
jogokban és anyagi támogatásban, 
mint az elismert római katolikus 
egyházat, annak ellenére, hogy a 
35 millió lakosú ország 10 száza
léka a protestáns egyházak tagja. A 
hatalmas egyházi megmozdulás 
szervezői azt remélik, hogy tár
gyalások után sikerül elérniük a 
római katolikus egyházzal egyenlő 
jogokat a nagy dél-amerikai or
szágban.

(ENI)

IN D IA

(Tovább nőnek a  feszültségek a 
hindu fundam enta lizm us és a 
keresztyén egyházak között)

Tovább erősödik a feszültség a 
hindu nacionalista -  fundamenta
lista szervezetek és az indiai egy
házak között. Egy római katolikus 
pap és egy protestáns misszioná
rius meggyilkolása tovább fokozta 
az ellentéteket India egyes tarto

mányaiban, ahol keresztyén 
templomokat dúltak fel és keresz
tyén családokat támadtak meg.

Szeptemberben újabb tiltakozó 
tanácskozást szervezett a dél-indiai 
Madrasban a z  Indiai Egyházak 
Tanácsa. Ezen Prasanna Kumari 
asszony, az Indiai Egyesült Evan
gélikus Egyház főtitkára kijelen
tette: „Az ország nem kerülhet 
ezeknek az új fanatikusoknak az 
uralma alá... A kegyetlen támadá
sok a kisebbségek ellen a funda
mentalistákkal vannak szoros kap
csolatban. Ezért nyilvánosan kö
veteljük betiltásukat az államtól.”

Ugyancsak hírek érkeztek arról 
is, hogy a hindu fundamentalista
nacionalista szervezetek hevesen 
tiltakoztak II. János Pál pápa no
vember 5-8. között Új-Delhiben 
tervezett látogatása ellen. Lastic 
indiai érsek arra kérte a nemrégi
ben újonnan megválasztott, hindu
nacionalista Vajpayee konnányfőt, 
„tegyen megelőző intézkedéseket 
a világ katolikusainak lelki 
vezetője inzultálása ellen”.

(ENI)

KELET-TIMOR

(A z új független kis szigetor
szág keresztyénéi félelmek és re
ménységek között)

Kelet-Timor területe a portugál 
gyarmatosítás és a keresztyénség 
elterjedése után 1975-ben történt 
függetlenné nyilvánítását követően 
hosszan tartó és kegyetlen indonéz 
katonai megszállás alá került. A 
nemzetközi becslések szerint ez 
alatt az idő alatt mintegy 200 ezer,

függetlenségéért küzdő szigetlakó 
esett áldozatul az indonéz meg
szállásnak a 800 ezres lakosságból

Nemrég az ENSZ felügyelete 
alatt tartott népszavazáson Kelet- 
Timor lakosságának négyötöde 
döntött a régen várt függetlenség 
mellett. Az indonéz katonaság 
kivonulása előtti kegyetlen mé
szárlásoknak többezer áldozata 
volt. Több mint 300 ezren pedig 
elmenekültek a milíciák terrorja 
elől. A véres események egyik fő 
oka az volt, hogy a bennszülött 
timori lakosság jelentős része ró
mai katolikus, a megszálló indonéz 
hadsereg tagjai pedig az iszlám 
követői voltak. Kelet-Timor 
kersztyén lakossága továbbra is 
félelmek és reménységek között él, 
a kétszázötven milliós, túlnyomó 
többségében mohamedán Indoné
zia közvetlen szomszédságában.

A kis sziget-országban a római 
katolikus többség mellett élnek 
erősebb kisebbségi protestáns egy
házak  is, amelyek tagjai az Egyhá
zak Világtanácsának, illetve a Re
formátus és a Lutheránus Világszö
vetségnek. Az EVT, a LVSZ és a 
RVSZ genfi központjai megkö
szönték az ENSZ határozott köz
belépését a kis ország és a lakos
ság érdekében, és védelmet kértek 
a nemzetek közösségétől az em
beri jogok, a vallásszabadság biz
tosítására a távoli ázsiai kis sziget- 
országban.

(ENI -ep d -w )
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A z e v a n g é liu m  k u ltú r a fo r m á ló  e r e je

Elnöki beszéd
Christian Krause tartományi püspök

Az LVSZ tanácsülése, Pozsony, 1999. június

I. A „kultúrharctól” a „kultúrák harcáig”? -  Miért 
téma a kultúra?

1. A kultúra divattéma. Megszabadulva a 
tradicionális kulturális tevékenység attitűdjétől, a 
kultúra a korszakváltás vezérfogalmává lépett elő. A 
jövő kérdéséről folytatott diskurzus aligha kerülheti ki 
ezt a fogalmat. Világszerte fellángolt az ezzel 
foglalkozó vita: kultúráról és globalizációról, 
tömegkultúráról és kulturális identitásról, kultúrákról 
és etnikai hovatartozásról. Az egyházak is 
bekapcsolódtak a diszkusszióba. A keresztény misszió 
és a kulturális identitás kapcsolata újabb 
végiggondolás témája. A Németországi Evangélikus 
Egyház (EKD) például kétéves konzultációs sorozatot 
indít „a protestantizmus és a kultúra kapcsolatáról az 
új évszázadban”. Ennek kiinduló kérdése így szól: „a 
kereszténység formáló ereje kifulladóban van, vagy 
megújuló jelentőséget nyer azoknak az égető 
kérdéseknek a tekintetében, amelyek a társadalmat 
összefogják?”1 Itt is az öröklött struktúrák eróziójának 
megtapasztalása áll a háttérben, az általános 
meggyőződések és magától értetődő dolgok 
elvesztése.

2. Érdekesen ér véget ez az évszázad éppen úgy, 
mint ahogy el is kezdődött, egy nyitott kérdéssel: 
Melyik erőből indulnak majd ki a kultúrát döntően 
alakító tényezők a jövőben? A 19. század utolsó 
harmadában elkeseredett küzdelmet vívtak a 
németországi katolikusok és protestánsok a kulturális 
és politikai szellemi vezetésért az 1871-ben, 
késlekedve megalakított német nemzetben. Ez a 
„kultúrharcnak” nevezett konfliktus eldöntetlenül ért 
véget. A felekezetek pártpolitikai táboraikba vonultak. 
Ki határozza majd meg az új politikai teret a kultúra 
tekintetében Európa közepén a századfordulón?

3- Egy újabb évszázad elmúltával az egyházak és 
az állam tovább távolodtak egymástól. A szekularizá
ció és a pluralizmus a társadalom nagy részét megha
tározza, különösen Kelet-Eurépában. Új politikai tér 
rajzolódik ki. Európa kibővül, megszilárdítja alapin
tézményeit és egy valutában számol. Ugyanakkor 
különböző európai kultúrák ütköznek egymással, 
szükségszerűen átjárják egymást és megegyezésre kell 
jutniuk. Mely szellemi és kulturális koncepciók fogják 
az európai egyesülés folyamatát megformálni?

4. De még nagyobb terek nyíltak meg nagyobb 
kihívásokkal. A globalizáció tovább halad, állandóan 
túllépve önmagán. A falak egyre vékonyodnak kultú
rák, államok és közösségek között. A m odem  kom
munikáció átjárhatóságot teremt. Más kultúrák képei,

' Gestalt und Kritik. Zum Verhaltnis von Protestantismus und Kultur ini 
neuen Jahrhundert. Herausgegeben von Kirchenanit dér EKD, Hannover 
1999, 6. o.

elképzelései és modelljei beáramlanak a másik kultu
rális kontextusba, relativizálva azt, és megerősítve a 
társadalmon belüli pluralitást. Ezek a folyamatok jól
lehet mindig is léteztek. Kultúrák csak a másiktól való 
állandó elhatárolódás állapotában jöttek létre. A kultú
rát értelmezhetjük úgy, mint egy egyensúlyi törekvést 
az elzártság és az asszimiláció között. Újdonsága a 
dinamikája és a modernizáció kényszere, amelyek 
különösen a nyugati társadalmakból erednek2, és az 
ún. globalizáció jelenségében világszerte identitásbeli 
problémákat váltanak ki.3

5. így ennek az évszázadnak a végén és a 
következőbe való átmenet idején megállapíthatjuk: a 
kultúra kérdése kulcskérdés. A „kultúra utáni kutatás” 
hipotézise igazoltnak látszik. Mivel azonban a kultúra 
magvát tekintve vallás is egyben, túlzás nélkül beszél
hetünk „vallás utáni kutatásról” is. A „kultúrák párbe
szédét” szükségszerűen kell követnie a „vallások pár
beszédének”, hogy száz esztendő elmúltával a „kul
túrharcból” nehogy a „kultúrák harca”4 legyen. 
Fejlődési folyamatok, mint például a Balkánon, fi
gyelmeztessenek bennünket, hogy nincsen túl sok 
időnk e probléma megoldására.5

6. Ezzel leírtuk a problémát: Hogyan lehetséges 
levezetnünk az evangélium egységéből az egyházak, 
kultúrák és vallások igazságos és békés koegziszten- 
ciájának globális távlatát?6 

7. A kérdés egyenesen nekünk szegeződik: 
Megvan-e nekünk, mint a széles e világon különböző

2 Japán régi példa a modernizáció általi kulturális átalakulásra, amelyben a 
tradicionális értékrendszer erodált. Ellentétben a japán gazdasági óriással, 
melynek sikere részben hatalmas adaptációs és integrálóképességén 
nyugszik, az iszlám világra nehéz idők járnak, és fundamentális erőket 
állítanak harcba saját identitásuk megőrzésére és a nyugati civilizációs 
modell eluralkodása ellen.
3 „Ennyiben a nyugati és más kultúrák közötti viszony megerősödését 
jelenti: a saját kultúrában levő pluralizmusnak és a kultúrák pluralizmusa 
globális méretű megtapasztalásának kényszere a következménye a nyugati 
világból kiáradó modernizációs folyamatoknak. Ezzel előre 
programozottak a konfliktusok azokon a metszéspontokon, ahol 
inkompatibilis elemek ütköznek egymással és alapvető civilizációs elemek 
kérdőjeleződnek meg.” In: Wemer Weidenfeíd (Hrsg.), Dialóg dér 
Kulturen. Orientierungssuche des Westens -  zwischen gesellschaftlicher 
Sinnkrise und globaler Zivilisation. Bellevue-Gesprache I, Gütersloh 1997, 
17.o.
4 Sámuel Huntington veti fel ezt a témát „The Clash if Civilizations” című 
könyvében (New York, 1996), hogy a jövőbeli konfliktusoknak kulturális 
okai lesznek.
5 Szintén ilyennek számít újabban az India és Pakisztán között ismét 
fellángolt határvita, a hinduk és keresztények közötti belső feszültségek, 
vagy Szudán, amely 4,35 millió menekülttel vezeti a menekültek listáját 
Izráel/Palesztina (3,75 millió) és Afganisztán (3,61 millió) előtt.
6 Az EKD ajánlásában (Impulspapier) ezt mondja az egyházak feladatáról: 
„Az egyházaknak saját tapasztalatai vannak a pluralitás és az egység
kapcsolatáról. Ezek a jelentős részben fájdalmas tapasztalatok segíthetik
őket, hogy olyan közösségi példát nyújtsanak, amely elfogadja és 
megerősíti a sokféleséget, anélkül azonban, hogy az integráció feladatát 
elhanyagolná.”
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kultúrkörökben élő 124 helyi egyházból álló Lutherá
nus Világszövetségnek az erőnk és az akaratunk, hogy 
kidolgozzunk egy alternatív víziót arról, hogy hogyan 
akarunk mindazokkal érintkezni, akik mások, mint 
mi? Gondunk van-e önnön identitásunk és a saját, 
LVSZ-en belüli belső és globális összetartozásunk 
mellett a tevőleges felekezetközi, vallások, valamint 
kultúrák közötti cserére is egy kötelező világethoszra 
irányuló közös erőfeszítésben? Éppen a „megbékélt 
különbözőség” közöttünk is használt fogalmát kell 
perspektivikusan alkalmazni — az evangélium kultúrát 
átformáló erejében is bízva -  a felekezetközi párbe
széd itt eddig átgondolt keretei között. Témánkat nem 
szabad csak a bibliai tanúságtétel történelmi teljesít
ményére és hatására visszatekintve vizsgálnunk, ha
nem számításba kell vennünk annak átformáló erejét, 
előretekintve a világ jövője felé.

n. A modern kor átalakulása — a szociális és 
technológiai változások évszázada után

8. Aligha gyorsult fel és gyorsul még mindig 
bármi is annyira, mint az úttörő fejlesztések az elekt
ronika és a kommunikáció területén. A kommunikáció 
jelen századunk központi fogalmává lett a technológi
ában és a szociológiában. A globális kommunikáció 
lehetővé teszi a tudás akkumulációját, ahogyan ez 
eddig még ismeretlen volt. Ennek a világméretű tech
nológiai együttműködésnek a szimbóluma az a nem
zetközi űrállomás, amelyet most építenek.

9. Ez a dinamika az élet minden területére átter
jed. Ennek hatására legtartósabban a szociális viszo
nyok változnak meg. A nyilvánosság és a közösségi 
élet tradicionális fonnái felbomlanak. Az interakció új 
szintjei jelennek meg, mint pl. az internet. Különösen 
az északi félteke társadalmaira érvényes ez. A modem 
telekommunikációs és közlekedési rendszerek le- 
csökkentik a távolságokat és kiszélesítik a tudatot. E 
technika használatával naponta 1,5 billió dollár értékű 
világméretű pénzügyi transzakciót hajtanak végre. A 
világ egyre kisebb lesz, de egyidejűleg szétesése is 
folytatódik.7

10. A gazdag és szegény országok közötti szaka
dék szélesedik. Sok afrikai államban az 1960-as szintre 
esett vissza az egy főre eső jövedelem, akárcsak az 
írástudatlanság rátája. A világ népességének mind
össze körülbelül 12%-a tartozik a jóléti fogyasztói 
rétegbe, ezek profitálnak a piacok, a pénz és a termé
kek áramlásának globalizálásából. így a 20. század 
nemcsak a világot összekötő rendszerek, de a 
növekvő megosztottság és a hatalmas centrifugális 
erők ideje is, amelyek a világ békéjét fenyegetik.

11. Talán sehol sem annyira szembetűnő a válto
zás, mint az építészetben, a bennünket körülvevő vi
lágban. A 20. század a város százada. Találóan megfo
galmazva: „Mindig a városépítés az, ami kifejezi a kor
szellemet.”8 E tekintetben rosszul állunk. Nemcsak 
Európában és Észak-Amerikában kerekedett felül egy 
funkcionális meghatározottságú tömegkultúra, amely 
szétzúzta az emberi élethez szükséges feltételeket. Itt

7 Frank Kürschner-Pelkmann, Die globale Krise -  eine Krise dér 
Globalisierung. In: Glaube und Globalitat, Jahrbuch Mission 1999, 8k o. 
iMég egy példa a kommunikációra: Szingapúrban 1000 lakosra 479 
telefonvonal jut, míg Bangladesben 2, Csádban pedig 1.
' Wolf Jobst Fiedler

a lakás, ott a munka amott a szabadidő és a kommu
nikáció. A szocialista blokk ennek a fejlődésnek csak 
a csúcspontja. Ma, ha az emberek otthonos helyről 
álmodnak, akkor az egy vidéki, restaurált parasztház, 
vagy egy villa a város közepén, egy évszázaddal 
ezelőtti vagy még régebbi stílusban. „Egy korszakot 
kitörlünk. A 20. század nem irányadó.”9

12. Ha az emberek nyugaton és északon mene
külési utakat keresnek a m odem  élet kultúrájának 
pszichoszociális hatásai elől, a déli féltekén még drá
maibb a helyzet, ha nem egyenesen kilátástalan. Az 
emberiség kétharmadának vágya megvalósíthatatlan 
egy saját, tiszta és biztonságos lakóhelyre. A népes
ségrobbanás minden kísérletet ellehetetlenít, hogy a 
déli központokban élő embereknek olyan életet te
remtsenek, amelynek méltósága és értelme van. Ha
marosan a Föld népességének fele fog a városi régi
ókban élni.10

13. A globalizáció a jelenkorban is eltérő idősíkok 
jelensége. Ami az egyiknek előnyt hoz, a másikat ve
szélybe sodorja. A kiváltó ok azonos, a hatás 
különböző. Ez érvényes a gondolkodási és értékrend- 
szerekre, valamint ezek vallási gyökereire is. Miköz
ben északon a fokozott modernizáció a tradicionális 
értékek és meggyőződések hanyatlását is felgyorsítja, 
addig délen, úgy tűnik, az ellenkezője megy végbe. 
Az egyes kulturális tradíciók valóságos reneszánsza 
tör elő, amit szinte lélegzetelállító vallási ébredés kísér 
a történelmi, de még inkább a független karizmatikus 
egyházakban, amelyek Afrikában és Latin-Amerikában 
erősen kapcsolódnak a közösségi élet helyi tradíció
hoz.

14. Itt, Európában a közösségi dolgok és értékek 
szerepe beszűkül. Amott pedig saját identitásuk meg
szerzéséért vallási és kulturális tradíciókhoz csatlakoz
nak az emberek egy összezavart és veszélyes világban, 
keresik a saját csoportjuk, etnikai hovatartozásuk és 
vallási közösségük összekötő erejét. Ezért az emberi
ség nagyobb részében a vallásnak jelentős szerepe 
van. Ez a föld szegényebb fele. A vallásosság magától 
értődő voltának hanyatlása, valamint a szekularizáció 
és a pluralizmus által kiváltott szellemi válság az 
észak-atlanti társadalmak jellemzője. Ezek pedig a föld 
gazdagabb fele. Ez pedig a kereszténység történeté
ben mindeddig egyedülálló elmozdulást eredménye
zett. Északon az egyházak zsugorodnak. Délen az 
egyházak nőnek.

15. Azt is meg kell állapítani, hogy a modem át
alakulása különféle formákat ölt a különböző kon
textusokban. Ez igaz a vallási hagyományok esetében 
is. Az egyház és a kultúra kapcsolatának vizsgálatát e 
kontextualitásnak kell meghatároznia. Valóban, a 20. 
századi teológia átütő és felszabadító felismerései 
közé tartozik, hogy a kontextualitás és az inkulturáció 
nem az evangélium elárulása, hanem inkább egy kihí
vás felismerése, hogy az evangéliumot oda kell vinni 
az embereknek, ahol a legszélesebb értelemben „ott
hon” vannak.

9 Dér Spiegel 21/99, 141. o.
10 Zeitschrift GEO, 1996. „Hatalmas ugrás 200 év alatt: 1800 táján a világ 
népességének mindössze 3 százaléka élt városokban, 2025-ben ez az arány 
előre láthatóan 60 százalék lesz.” (Dér Spiegel 21/99, 148. o.)
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III. A keresztény misszió és a kulturális Identitás11.

16. Látogatást tettünk a tanzániai evangélikus 
egyháznál (ELCT). Dar es Salaamból utaztunk észak 
felé, Kisaraweba, a hegyek közé. Már korábbi látoga
tásaimból ismertem ezt a helyet. Az öreg missziói köz
pont még mindig uralta a tájat. Itt kezdte meg tanzá
niai munkáját a német Berlini Misszió misszionáriusa, 
Greiner. Az afrikai kereszténység egyik kiindulópont
ján álltunk. Időközben számos földszintes ház emel
kedik a tágas kampuszon, ahol a Junior Seminary 
kapott helyet. A fiatal emberek kíváncsian, tisztelettel 
és öntudatosan viselkedtek velem. Érezhető volt 
büszkeségük, hogy egy ilyen képzésben részesedhet
nek -  fiatal keresztények, akik egy jövőbeli közösség 
alapjai lesznek. Itt kezdődött tehát. Misszió egy évszá
zados nyugat-európai ébredési mozgalom jegyében -  
amely azóta önálló helyi egyházzá alakult át, az evan
gélikusok világméretű családjának tagjává. A keresz
tény missziónak ezzel a fejezetével egyre nehezebben 
nézünk szembe. Azt sem felejtem, hogyan vezettek 
bennünket vendéglátóink két sírhanthoz. Az első azé 
a törzsfőnöké, aki Greiner misszionáriusnak adta a 
földterületet, hogy megalapítsa a missziót. Ő maga 
nem lett keresztény, de a családja felvette az új hitet. 
Ami őt -  a hagyomány szerint -  meggyőzte, az Greiner 
személyes odaszánása volt. Onnan néhány száz métert 
tettünk meg. Egy kisebb temető terült el előttünk. 
Szétmállott sírok, gyereknevek, asszonyok és férfiak 
az első időkből, akiket a malária és a hőség ragadott 
el. Közöttük volt egy gondozott sír. Virágot helyez
tünk rá. Ez volt Greiner sírja. Úgy tisztelik őt, mint a 
misszió atyját. A törzsfőnök és a misszionárius -  két 
világ ugyanazon földön.

17. A keresztény egyház a Szentlélek erejében élő 
egyház. A megalapító pünkösdi esemény által univer
zális és kultúrákon átívelő. Ugyanakkor beépül a világ 
nyelveibe és országaiba. A pünkösdi megértés nem 
egy keresztény eszperantón nyugszik, hanem azon, 
hogy Jézus Krisztus evangéliuma közvetlenül szólítja 
meg az embereket és feltétel nélkül ragadja meg őket 
minden időhöz kötött nyelvi és kulturális kontextus 
felett. Forradalmi áttörés volt, amikor a refonnátorok 
bibliafordításai által a biblikus nyelv átformáló ereje a 
népnyelv és a népi kultúra átformáló erejévé lett. Ez 
nemcsak Luther Márton nyelvteremtő bibilia- 
fordítására igaz, hanem pl. a szlovén reformátor, 
Primos Trubar hasonló tevékenységére is, vagy a szu
ahéli nyelv (bibliai) könyv kiadására alkalmas nyelvvé 
fejlesztésére, stb. A refonnáció elsősorban fordítói 
mozgalom volt, és ma is az.

18. Isten Lelke a kiengesztelődés lehetőségét viszi 
az emberi fejlődés mindig újabb folyamataiba. Az 
inkultu ráció eközben Isten missziójának (inissio Dei) 
a következménye. Miközben ez végbe megy, a jogot 
és a lehetőséget a mindenkori helyi kultúra és az em
beri létezésnek a rasszokban és nemzedékekben 
meglevő formái adják meg. Ezzel együtt az élő kultúra 
kontextusa is átalakul, új szintre emelkedik. A cél 
Isten gyermekeinek12 a szabadsága, a megkeresztelt 
nép egysége, vagy ahogyan Pál megalapozza a világ- 
misszió felé tesz lépését: „Krisztus szabadságra szaba-

11 E témában: Klaus Scháfer, in: Jahrbuch Mission 1999.
12 „Mert mindnyájan Isten gyermekei vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által.” (Gál 3,26)

dított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne 
engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” 
(Gál 5,1)

19. A keresztény misszió kezdettől fogva annak a 
feloldhatatlan feszültségében él, amit egyfelől a 
különböző területek, nyelvek és nemzeti hovatarto
zás13 14 még fennálló kulturális kötődése, másrészt a 
Krisztust vallók közösségéhez tartozókban már meg
valósult átalakulás jelent. A misszió a kontextusra 
alkalmazza az evangéliumot és átformálja a kulturális 
identitást -  éppen ott, ahol etnikailag vagy vallásosan 
megalapozott rasszizmus, szexizmus és apartheid 
folyik.

20. Ez a dialektika különleges érték és nagy 
lehetőség a kiengesztelődésre az emberiség etnikai 
konfliktusaiban. De egyben borotvaélen táncolás is, 
amint azt a keresztény misszió története mutatja. Ahol 
megfeledkeznek erről a dialektikáról a kontextualitás 
kedvéért, szentségtelen kapcsolatot teremtenek egy
ház és nemzet, nép és felekezet között, ami veszélyes 
exkluzivitást eredményez. Ahol viszont az átalakulás 
áll előtérben, fennáll az idegen befolyás veszélye. 
Azzal a megállapítással, hogy a keresztény tradíció 
nem fér össze az ún. pogány hagyományokkal, gyak
ran csak a nyugati kultúrát állítják mércének és érvé
nyesítik.

21. Az 50-es évek óta szembesül az európai 
missziói teológia önkritikusan az Afrikában, Latin- 
Amerikában és Ázsiában végbe ment nyugati koloni- 
záció során kikényszerített kulturális dominanciában 
való részvételére. Ennek nyomán szabályszerű kóros 
bűntudat jött létre. Ez az időszak a végéhez közeledni 
látszik. Eközben a korábbi missziós egyházak felfe
dezték saját missziójukat, misszionáriusokat és evan
gélistákat küldenek a szomszédos országokba. Ezzel 
egy időben a missziótörténet új megközelítésén dol
goznak a déli teológusok, amely a pozitív oldalt is 
kiemeli. A gambiai Lamin Sanneh jellegzetes 
képviselője ennek a szemléletváltásnak. Központi 
tézise így hangzik: a misszió fontos és felbecsülhetet
len szerepet játszott az ázsiai és afrikai népek kulturá
lis identitásának kiépítésében. Nézete szerint a 
missziói mozgalom m indenek előtt fordítói mozgalom 
(Translating the Message) a különböző kultúrák irá
nyában. Ezzel tudta a befogadó kultúra a saját identi
tását kifejleszteni. Sok esetben csak a Biblia a maga 
nyelvezetével és a tanulás képessége segítette hozzá a 
népeket, hogy önállóan ki tudják fejezni magukat a 
saját kultúrájukban. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy 
a keresztény megalapozású értékorientáció a törzsi 
határok felett is kifejtette a hatását, és elősegítette, 
hogy régi, gyakran ellenséges elhatárolódásokat is 
legyőzzenek.15

13 A sokféleség -  miután elhagytuk Édent és szétszórattunk (lMóz 11) -  
elsősorban nem gazdagság, hanem az emberi gőg átka és következménye. 
Aki valóban ismeri az emberi kommunikáció fáradságát, az ezt is tudja. 
Többnyire a tapasztalatlanság messzeségéből ered ennek az idealizálása.
14 „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, 
nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban.” (Gál 3,28)
15 Lamin Sanneh missziói teológiát tanít a Yale Egyetemen (USA). 
Legismertebb publikációi közé tartozik: Translating the Message: The 
Missionary Impact on Culture, New York 1990. Továbbá: Theodor 
Ahrens, Nationalismus — ethnische Konflikte -  Religion: Auch eine 
Ökumenische Herausforderung! In: Nation int Widerspruch. Aspekte und 
Perspektiven aus lutherischer Sicht heute. Eine Studie des Ökumenischen 
Studienausschusses dér VELKD und des DNK/LWB, hrsg. von Helmut
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22. Mély benyomást keltő példa erre a madagasz- 
kárí evangélikus egyház (MLC). Ez a norvég evangéli
kus misszió által kiformált egyház képes volt a 
malagassz „Pásztorok” felekezetközi ébredési moz
galmát integrálni. Ez kettős identitáshoz vezet: szelle
mileg teljesen malagassz inkulturáció -  és ugyanakkor 
teljes részvétel az evangélikusok világméretű családjá
ban a reformátori teológia és kegyesség kötelékében.

23- Az észak által korábban misszionált dél felfe
dezi saját misszióját. Ez azt is kisegíti az északiakat 
missziói feledékenységükből. A globalizáció folya
matában a kereszténység egy új missziói feladat előtt 
ál? A kisarawei síroknál történt találkozás az „egység a 
sokféleségben” jelképévé lett a számomra. Annak a 
felszabadító szimbóluma, hogy ma közös a missziónk. 
Misszió, mint egy altemativ vízión való munkálkodás, 
amelyben a szolidaritásnak elsőbbsége van. Beszél
hetnénk a szolidaritás globalizációjáról, amely Isten 
kegyelmében gyökerezik, mint a hatalmasok hatalmá
nak globalizációjával szembeni tudatos és reményteli 
alternatíváról. Azaz: „Misszió, mint partneri alapokon 
nyugvó elkötelezés egy új, igazságos világért. Mely 
területeken történhet ez meg? Mire kellene koncent
rálnunk?

A vendégszeretet kultúrája -  a haza fogalmának  
válsága a globalizált világban16 

24. A haza olyan -  mondja Peter Sloterdijk filozó
fus -, mint egy konténer. Akik benne vannak, immu
nizáltak a környező világ veszélyeivel, követelmé
nyeivel, bizonytalanságával és kockázataival szemben. 
A haza védettséget, hovatartozást és identitást teremt. 
Ennek a kultúrantropológiai koncepciónak alapja a 
letelepedett civilizáció. Majdnem minden magas kul
túra képes a haza fogalmának és az azt megalapozó 
tapasztalatoknak a kifejezésére. Amit az egyik a saját 
országáról mond (la patrie), a másik a házáról (home) 
vagy a falujáról (ujamaa), megint mások az 
„anyaföldről”. Egy közvéleménykutatás röviden ezt 
kérdezte: „A globalizáció időszakában a világ összenő. 
A haza többet jelent most önnek, vagy inkább keve
sebbet?” Az eredmény: a megkérdezettek 56 százaléka 
adott pozitív választ -  a haza nagyobb jelentőséget 
nyert.1

25. A haza fogalma mégis válságban van. Több, 
mint 22 millió em ber vesztette el a hazáját világszerte 
ínség és üldözés, háború, polgárháború vagy sze
génység következtében. Migráció országokon belül is: 
a lakóhely megváltoztatása, a városiasodás, a vidék 
elhagyása és a mobilitás megváltoztatják az életfonná- 
kat. Sloterdijk kulturális váltás előjelét látja ebben: „A

Edelmann und Niels Hassetmann, Gütersloh 1999, 177. o: „Az egyházakat 
meglepte, hogy a kereszténység minden kultúrában és szubkultúrában jelen 
van, és ennek következtében az egyházak közti feszültségek nem kisebbek, 
mint a társadalmak és kultúrák között. A keresztények a szociokulturális 
kontextus keretein belül lesznek keresztények. Ugyanakkor világos, hogy a 
Jézus Lelkében megélt keresztény élet nem egyszerűen szociokulturális 
keretekhez való alkalmazkodás. Hogyan lehetséges a kontextusban 
kereszténynek lenni, ugyanakkor a közös keresztény meggyőződés alapján 
transzcendentálni a kontextust, és távolság ot tartani a kontextustól?”
16 Klaus Scháfer, Mission und kultureile Identitat, in: Jahrbuch Mission 
1999,81.0.
17 Peter Sloterdijk, Dér geprágte Behalter. Notiz über die Krise des 
Heimazbegriffs in dér globalisierten Welt, in: SpiegelSpezial Nr. 6, Juni 
1999,24-29. o.
18 Emnid, az idézet forrása: Spiegel Spezial Nr. 6, Juni 1999.

letelepedett civilizáció elmúltával a haza fogalma a 
folyamatos válság korszakába lépett.” A haza mint 
„jellegzetes konténer” és a tradicionális társadalmak 
„falai” tele vannak repedéssel.

26. A világon kb. 5000 nép kínálja nyelvével, 
kultúrájával és szellemi hagyományával a letelepedés 
hatalmas lehetőségét. Ez a lehetőség veszélyben van. 
A nyugati tömegkultúra globális előnyomulása és a 
nyugati technikai normák globális exportja számos 
nép életterét semmisíti meg. A népek száma folyama
tosan csökken. Eközben harc tört ki az etnikumok 
között az élet alapvető feltételeiért. Az elosztásért 
folytatott konfliktusokban az etnikai különbözőségek 
a rasszizmus és a fundamentalizmus eszközeivé vál
nak. Harmadszor, a népességrobbanás bizonyos te
kintetben szétveti a haza „konténerét”. A szociális 
integráció nem tud lépést tartani a demográfiával. A 
szegénység nyomában járó migráció következménye 
az etnikai keveredés és átfedés, ami önmagában ha
talmas politikai robbanóerőt fejleszthet ki. Ma már 
szinte sehol sincsenek etnikailag homogén területek.19 
Negyedszer, a kelet-nyugati konfliktus és a hatalmi 
blokkok politikailag fegyelmezett (ha éppen nem 
elnyomó) szorításának megszűnése után erőteljesen 
újjáéled az etnikai tudat. Ebben a vákuumban a saját 
állam gondolata sok „népnek az egyetlen ígéretes 
útnak tűnik, hogy céljaikat, mint a biztonság, a védett
ség és a jólét, elérjék. Az államok száma az elmúlt 
évszázad során ugrásszerűen megnőtt.”20 A probléma 
az, hogy a nemzetállamnak nyilvánvalóan nincs 
meggyőző alternatívája, a nagyobb területű, regionális 
szövetségi modellek pedig, mint az Európai Közösség 
(„a régiók Európája”) éppen csak alakulóban vannak. 
Eközben a szupranacionális szervezetek (a „multik”, 
alapítványok) aláássák a nemzetileg irányított politi
kát. Figyelemre méltó ambivalencia, hogy a nemzet
állam éppen abban a pillanatban tér vissza a világ 
színpadára, amikor elveszti „politikai-kulturális házias 
vonását” (Sloterdijk).

27. Ennek a helyzetnek a drámai következményei 
különösen azokon a területeken mutatkoznak, ahol az 
érdekszférákat jelölték ki a nemzetállamok határaival, 
és kevés figyelmet fordítottak a tradicionális törzsi 
határokra (pl. Great Lakes, Idom of Africa). így 
érthető, mire gondol a tanzániai elnök, Benjámin 
Mkapa, amikor a jövőbeli békét egy új regionális fel
osztásra való törekvéstől teszi függővé.

28. A nyugati világban a fiatal generáció a jóléti 
állam „haza” koncepciójának eróziójára a 
közösségből, illetve a szolidaritási rendszerből való 
fokozódó kivonulással reagál. Növekvő készség van a 
megélhetés individuális biztosítására és a privát bizto
sítási fonnák iránt. Feltételezhető, hogy ez az indivi
dualizáció csak a közösségi területek eróziójának a 
fonákja, és így egymást erősítik. A haza individuális 
rekonstrukciója (elsősorban északon) és az etnikai 
restauráció (elsősorban délen) a kultúra iránti

19 ,A  konfliktusok Fijin és Sri Lankán, a ruandai katasztrófa, továbbá a 
korábbi Szovjetunió jelentős konfliktusai (pl. Örményország-Karabah- 
Azerbajdzsán), valamint az egykori Jugoszlávia, vagy akár Eszak-írország 
arra mutatnak, hogy az elkövetkező időben továbbra is azzal 
számolhatunk, hogy az etnikai, kulturális és civilizációs határok mentén 
újabb konfliktusok robbanhatnak ki, amennyiben az elitek gazdasági 
deprivációjához és hataloméhségéhez vallással és rasszizmussal megterhelt 
ideológia is társul.” Theodor Ahrens, i. m. 177. o.
20 Frank Kürschner-Pelkmann, i. m. 15. o.
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érdeklődés posztmodem kontextusa. Ebben rejlik az a 
kihívás, hogy a változásra új politikával vagy kulturális 
térrel kell reagálnunk.21

29- Mindeddig mi a nyugati világban közösségi és 
civil társadalmi kezdeményezésekkel próbálunk meg 
szembeszállni a szociális erózióval. Önkéntes m un
kára és állampolgári felajánlásra hívnak fel, ezt politi
kailag támogatják, az ún. „kisközösségeket” újra felfe
dezik. Az én hazámban kb. két évvel ezelőtt sok fi
gyelmet kapott egy „közös nyilatkozat a gazdasági és 
szociális helyzetről”. Érdekes módon a „szociális nyi- 
latkozat”-hoz most egy „kulturális nyilatkozat”-ot is 
csatolnak. A kulturális fejlesztés további területeit 
vázolják fel túl a szociális területeken.

30. A déli féltekén hasonló jelenségeket figyel
hetünk meg. Az ún. „afrikai reneszánsz” (African 
Renaissance)22 azon fáradozik, hogy afrikai kulturális 
hagyományokat aktualizáljon és állítson szociális és 
kulturális erőként a rekonstrukciós folyamatok szol
gálatába a széteső civil társadalmakban. Az új dél-afri
kai elnök, Thabo Mbeki, az afrikai reneszánszot hasz
nálja programalkotó kulcsfogalomként. Valami ha
sonlót próbált jóval korábban Julius Nyerere az afrikai 
nagycsalád (ujamaa) alapelveinek a politikába való 
átültetésével.

31. De mi a helyzet az együttélés kultúrájának ke
resztény gyökereivel? Heinrich Heine írta egyszer a 
zsidóságról, hogy ők nem egy országban, hanem egy 
könyvben vannak otthon. A Tórát mint egy „hordoz
ható hazát” vitték magukkal. A kereszténységben is 
létezik a zarándoklat etikája, amely -  úgymond -  egy 
„magasabb rendű hazafogalomból” él. Végül min
denki megtapasztalja, aki ökumenikus utazásokat tesz, 
különösen az evangélikusok világméretű családjában, 
hogy bárhová megy is, „testvérek” várják és otthont 
nyitnak meg a számára. A közösség számunkra egy
szerre jelenti a meggyökerezést egy helyen és az ott
honra találást világszerte.

32. így kérdezem reménységgel: van-e ebben egy 
közös kiindulópontunk szemben az erózióval és a 
vele járó konfliktusokkal, hogy folyvást újra hazára 
találjunk? Mit tehetünk, hogy a keresztény vendégsze
retet kultúráját világméretűvé szélesítsük? Érdekesnek 
tartanám, ha egyszer az egész ökumenikus 
ekléziológiát ilyen megvilágításba helyeznénk. A ven
dégszeretet azt jelenti, hogy mint idegeneket fogad
nak bennünket, és egyidejűleg tiszteletben tartjuk a 
vendéglátó házirendjét, szokásait és hagyományait, 
így elviselhető a különbözőség és megélhető a hova
tartozás. A kereszténység „hordozható” hazája, a kiin
dulási pont, ahol találkozunk, ahol minden 
elkezdődik és végződik: a közös keresztség, a gyer
mekség kis darabja, amit sohasem veszítünk el, sehol 
a világon, s ami bizonyos mértékig megkönnyíti a 
szótértés játékát más kultúrákkal.

21 „Egy ilyen világban mindenki számára kötelező lesz az emigránsok ősi 
mondása: ubi bene ibi patria. Hiszen a hazára, mint a jó élet helyére 
ráakadni egyre nehezebb ott, ahol az ember történetesen a születés véletlene 
által van. A hazát állandóan újra fel kell fedezni, bárhol legyen is, az 
életművészet és bölcs szövetségek eszközével.” Sloterdijk, i. m. 29. o.
22 Africa needs her own renaissance, by Thabo Mbeki, South African
Deputy President, in: tam tani. A Publication of the All Africa Conference 
of Churches -  AACC, Renewing Africa’s hopes, Nairobi, Dec '98, 38. o. I. 
m.: Africanizing the Gospel fór pastoral care, by Rév. Sidwell Mokgothu, 
32k o.

33. A hazának ez a koncepciója mozgalmak kiin
dulópontjává lehetne. Az ennek érdekében 
elvégzendő munka a dialógus intenzív folytatása 
lenne, mint most az evangélikusok és katolikusok 
között, amely alapvető igazságokban konszenzusra 
vezetett. Ha úgy tetszik szükségünk van az egyetértés 
minimumára, beleértve a különbségekkel való foglal
kozás szabályait is, hogy a vendégszeretet kultúrája a 
konfesszionális és -  ebből kiindulva -  a vallási és 
etnikai koegzisztencia modelljévé váljon.

34. A vendégszeretet kultúrája attól eleven, hogy 
minden család fenntartja a maga otthonát, és így ven
dégeket tud fogadni. Minél egyénibben és ízleteseb
ben teszik ezt, annál jobb. így marad a vendég szá
mára emlékezetes az ott tartózkodás. Miért ne érezzük 
magunkat otthon egy kis időre vendégként -  a leg
jobb értelemben — egy idegen otthonban, idegen fele- 
kezetben, liturgiában vagy életrendben? A „megbékélt 
különbözőség” számunkra ismert modellje ebben 
konkretizálódhatna, és az „otthon” szó legvalóságo
sabb értelmében. A globális mobilitás tekintetében a 
Zsidókhoz írt levél intése és ígérete „mennyei dimen
ziót” nyer: „A vendégszeretetről meg ne feledkezze
tek, mert ezáltal egyesek — tudtukon kívül -  angyalo
kat vendégeltek meg.” (Zsid 13,2)

35. A bizonyosság mellett, hogy kik is vagyunk, a 
második feltétel az idegen megismerése. Ez éppúgy 
vonatkozik minden tapintatos látogatóra, mint minden 
jó házigazdára. Más szavakkal: a vendégszeretet kultú
rája képzést igényel ismeretszerzéssel és a szokások 
megtapasztalásával (azzal, az emberek másutt is gya
korolni szoktak -  tehát a kultúrával!). Hannadszor a 
vendégszeretet kultúrája különös érzékenységet fej
leszt ki a történelem iránt. A közös utazással, az asztal 
megosztásával, emlékek cseréjével, az út mentén hát
rahagyott emlékkővel, egy útra keléskor kapott áldás
sal -  mint földi vendégek, időhöz kötött teremtmé
nyek -  megbízottak vagyunk az élet és a hit történeté
nek a rekonstrukciójával.

36. A kereszténység az emlékezés kultúráját, mint 
különösen értékes ajándékot testvérvallásától, a zsi
dóságtól vette át. Megemlékezünk, emlékszünk 
azokra az emberekre, akikkel útközben találkoztunk, 
és meggyőződünk arról, hogy értük -  és önmagunkért 
is -  mondott közbenjáró imádságunk által Isten jóin
dulatára és irgalmára vannak bízva.

37. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” 
(lK or 11,24; Lk 22,19). Ez a gondolat istentiszteleteink 
középpontjában van. Miközben megtörjük a kenyeret 
és megosztjuk a kelyhet, Krisztus jelenvalóvá lesz 
közöttünk: aki meghalt értünk, bűneink bocsánatára, 
az élet feltámadására, a szentek közösségéért. „így az 
élet egész kultúrája bontakozik ki a parancsból: »Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre*.”23

38. Mivel maga Krisztus a legjelentéktelenebb ta
nítványok között akar lenni a mezítelenségben, az 
éhségben, a szegénységben, a fogságban, a hajlékta
lanságban és a halálban (Mt 25), a megemlékezés 
kultúrája magától értődőén összekapcsolódott az ir
galmasság kultúrájával. Ahol csak megemlékeznek az 
elfelejtettekről, megvalósul a szeretet, az agapé, a 
diakónia. Az Úr asztala és a világnak adott kenyér 
elválaszthatatlan. A vendégszeretet kultúrája mindhá-

23 Gestaltung und Kritik. Zum Verhaltnis von Protestantismus und Kultur, 
i. m. 31. o.
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rom dimenziót egyesíti: a koinóniát (közösség), a 
mártüriát (tanúságtétel és megemlékezés), valamint a 
diakóniát (az irgalmasság cselekedetei). A közbenjáró 
imádságban egymásról emlékeznek meg a kereszté
nyek, de különösen azokról, akikre különben senki 
sem gondol! Istentiszteletünk (Gottesdienst = „Isten
szolgálat”) az a hely, ahol reménység szerint nem 
feledkeznek meg a gyengékről, a haldoklókról, az 
otthontalanokról és a bebörtönzöttekről; ahol a 
bűnvallás reménység szerint találkozik Isten kegyel
mével; ahol reménység szerint a halálra (memento 
móri!) az életet adó Isten örök hűségében bízva gon
dolnak.

39- Hová fordulhatunk kérdéseinkkel a jelen 
korban a kultúra és a protestantizmus közötti kapcso
latról? Hogyan tud ebben a kereszténység átformáló 
ereje érvényesülni?

40. Fordítsuk figyelmünket arra a régióra, ahol 
most éppen vagyunk. Pozsony Európa közepén fek
szik. Egy évtizeddel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. 
Még azokban a hónapokban, mielőtt a prágai német 
követség megtelt a másik Németországból érkező 
menekültekkel és Magyarország megnyitotta határait, 
sem gondolt volna egyáltalán senki a kevéssel utána 
bekövetkező világtörténelmi forradalmakra. Talán 
ennek utolsó állomását látjuk ma az utolsó kommu
nista diktatúra összeomlásában Jugoszláviában. Po
zsony, Prága és Budapest a keleti blokkhoz tartoztak, 
és közelebb vélték őket Vlagyivosztokhoz és Alma 
Atához, mint Bécshez vagy Párizshoz. Legalábbis ezt 
sugallták a szembenálló blokkok ellenségképei. Most 
másokkal egyetemben visszatértek Európa közepébe. 
A blokkok megszűntével az államok új szabadságot 
nyertek, melynek kiépítésére semmiféle minta nincs 
előttük.

41. Ezzel a nemzeti érzés újraéledésének új kér
dései előtt állunk. Emlékszem arra a beszélgetésre, 
amelyet a szlovén államelnökkel, Milán Kucannal 
folytattam (akiben tudatosult, hogy evangélikusnak 
keresztelték). Ez a beszélgetés az elmúlt év őszén 
történt. Kucan elnök tiltakozott, hogy mi megszokás
ból még mindig „Kelet-Európáról” beszélünk, és kije
lentette, hogy ezt Európa részének, Közép-Eurépának 
kell tekinteni. Tennészetesen igaza volt. A Ljubjana- 
Bécs-Pozsony-Prága tengely Európa egyik történelmi 
vidékét jelöli, amely az európai kultúra bölcsője volt. 
Erre emlékeztet az a tény is, hogy Szlovénia 1989 után 
-  habár többségében katolikus ország -  a reformáció 
napját is állami ünnepként vezette be.

42. Értékeljük ezeket a történelmi hidakat -  és a 
refomiáció egyházai, legyenek bár kisebbségben, az 
európai kultúra éltető magjával való kapcsolatot je
lentik. Egy prágai látogatás alkalmával mondta nekem 
Václav Havel elnök: Csehországban a keresztények a 
népességnek csak 30 százalékát teszik ki. De a ke
resztény tradíció hidat ver, amely összeköti Közép- és 
Nyugat-Európát. Jacques Delors tette azt a kijelentést, 
hogy Európának lélekre van szüksége24, s ez különö
sen is igaz itt, ahol az ateizmust államilag előírták.

43. Fennáll tehát a pragmatikus kérdés: hol van
nak azok a pontok, amelyek egyben az evangélium 
által inspirált „new culture” csatlakozópontjai? Milyen 
konkrét fonnákban nyilvánul meg a hit inspirációja?

Hol valósulhat meg a képzés és a tapasztalás, amely
ben a keresztény formáló erő hathatóssá lesz? Három 
terület jut az eszembe: a kolostorok, az egyetemek és 
a missziók. Az „Új Kultúrának” képzési és tapasztalat
szerzési helyekre van szükség! Nekünk, mint Luthe
ránus Világszövetségnek is meglennének a 
lehetőségeink és a sürgető feladatunk, hogy ilyen 
jellegű találkozási pontokat teremtsünk a kontempla- 
tív, egyetemi és diakóniai képzés területén.

44. Első lépésként csereprogramokat javasolnék -  
akár a wittenbergi Luther központban, akár az erfurti 
ágostonos kolostorban, a pozsonyi ősi és megbecsült 
Comenius Egyetemen (amely -  névadója nyomán -  a 
széleskörű képzés koncepcióját valósítja meg), a 
malagassz esőerdőkben található Marolambo missziói 
állomáson, vagy akár Kisaraweban, ahol a törzsfőnök 
és a misszionárius kőhajításnyi távolságban pihennek 
a végső nyugalomban.

45. A vendégszeretet kultúrája és testvérei, a 
megemlékezés kultúrája és az irgalmasság kultúrája 
választ adhatnak a kérdésre, hogyan lehetnek jelen a 
keresztények a kultúrákban és szubkultúrákban -  
partneri viszonyban egy új, igazságosabb világért. Az 
evangélium középpontja, ha az angyal üzenete újra 
megszólal: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség.” A békéltetés és kiengesztelés 
szolgálata lehetővé teszi, hogy hazát találjunk, ahol 
nem vagyunk otthon, megemlékezzünk azokról, 
akikre senki sem gondol, megfogjuk egymás kezét, 
ahol gyűlölet és kétségbeesés uralkodik.

46. A kiengesztelődés (re-conciliation: fiákká és 
leányokká, azaz testvérekké lenni) azt jelenti, hogy 
még egyszer meggondoljuk és újragondoljuk, ami 
összeköt -  mindenen túl és mindennek ellenére. Eb
ben nyugszik a remény távlata Koszovo számára is. 
Erről a reménységről akaaink mi, mint a Lutheránus 
Világszövetség számot adni a különféle kontextusok
ban, ahonnan csak jövünk, amelyekben élünk és 
amelyekből eljövünk, hogy egymással és másokkal 
találkozzunk. Kimerészkedünk saját falaink közül 
azzal a reménységgel, hogy az evangélium kultúrát 
átformáló ereje elég erős, hogy a szolidaritás 
globalizációját végbevigye.

(N ém etből fo rd íto tta :  K orán y i A ndrás)

24 Jacques Delors, Eine Seele für Európa. Ethik und Spiritualitat, als 
Ergebnis dér Gesprache mit den Kirchen, Briissel, 1992.
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/ /o
A személyes ism eretség hangján a nem rég elhunyt

O scar Cullm annról

Lehel Ferenc lelkésztársunknak III. éves teológus 
hallgató korában adódott a nagy lehetőség id. Dr. 
Prőhle Károly segítségével, hogy 1929-ben ösz
töndíjjal tanuljon Strasbourgban. Oscar Cullmann 
ekkor már 1925 óta, egészen fiatalon igazgatóként 
dolgozott abban a szemináriumban, amelynek Lehel 
Ferenc is a lakója lehetett. Ennek a szemináriumnak a 
korábbi neves vezetőjét Albert Schweitzerben 
tisztelhetjük. Gregersen-Labossa György és Lehel 
Ferenc lelkészek beszélgetése.

Oscar Cullmann - amellett, hogy a szemináriumot 
vezette - mivel foglalkozott akkoriban a teológiai tanszé
ken?

A teológiai tanszéken már 1925-ben felfigyeltek első 
tanulmányára, amiben a fonnatörténettel foglalkozik. 
Megjelölte a feladatot is. Fel kell dolgozni a Jézusra vo
natkozó legrégibb, legmegbízhatóbb hagyományokat, 
folytonosan odafigyelve, hogy azok közben nem estek-e 
át változáson. 1927-ben már megbízott előadó, 1930-ban 
tanár lett. Licenciátusi dolgozatában a gnoszticizmus 
kerül a látókörébe. Exegétaként és a patrisztikában is 
igen otthonos történészként, rendkívül kritikus módon 
akart a tiszta forráshoz eljutni. Ehhez minden adottsága 
meg is volt. Teológiai munkásságának célja az volt akko
riban, hogy az őskeresztyének hitvallását megtisztítsa 
minden idegen elemtől. így a gnoszticizmustól, amely
nek egyik forrása - a keleti, perzsa, szír és késő-zsidó 
vallási képzetek mellett - a görög filozófia volt.

A kritikai érzéke már középiskolás korában megnyil
vánult. Például elfogadhatatlannak tartotta, hogy a német 
nacionalista tanárai Pál apostolt és Bismarckot együtt 
állítsák követendő példaként az ifjúság elé „... hisz ez a 
keresztyénséget deformáló veszélyes mésalliance”. Kér
dezhetnénk bátran: Vajon itt már nem jelentkezett-e a 
nagy program: leszámolni a helytelen szüntézisekkel?

A z ő  teológiai gondolkodását befolyásolta a  történet- 
kritikai módszer és a vallástörténeti iskola. Hogyan vi
szonyult a z  akkor m ár „végét já ró ”Jézus-kutatáshoz?

Nagyon értékelte, hogy a vallástörténeti iskola azt ke
reste, ami sajátos az egyes vallásokban. Nagy pozitívum
nak találta, hogy különösképpen Albert Schweitzer, aki 
elődje volt az otthonban és elődje volt az egyetemen is, 
Johannes Weifé exegetikai kutatásait kiépítve, lényeges

felismerésre jutott abban a tekintetben, hogy az 
őskeresztyén gyülekezet meghatározó módon 
eszkatológikus beállítottságú volt. Ez a felismerés a 
protestáns teológia történetének egyik legjelentősebb 
eseménye volt, és komoly megrázkódtatást jelentett a 
XIX. század kultúrprotestantizmusa számára. Kérdésessé 
vált a liberális Isten országa felfogás, amely szerint Isten 
országa evilági, és a keresztyén társadalomban mind
inkább manifesztálódó valóság. Nem is, vagy csak igen 
nehezen tudta a meglévő keresztyénség a válságot 
feldolgozni.

Ezek szerint Cullmannra nagy hatással volt 
Schweitzemek a z  eszkatológiáról alkotott teológiai lá
tása?

Igen, ugyanakkor nem tudta azt elfogadni, hogy Al
bert Schweitzer csalódott az őskeresztyén gyülekezettel 
együtt a várakozásban, és a be nem  következett Isten 
országát helyettesíteni akarta. Schweitzer úgy gondolta, 
hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a számunkra idegen 
Jézussal, eszkatológiával és magunknak kell elkezdeni az 
Isten országát megvalósítani. Ebből kiindulva jutott el 
Schweitzer a ném et idealizmus és humanizmus eszméi 
jegyében az élet mélységes és szentséges tiszteletéhez.

Albert Schweitzemek ebből a  teológiai felismeréséből 
nőtt ki a biocentrikus etikája. Cullmann és Schweitzer 
felismerése közötti különbséget röviden hogyan lehetne 
összefoglalni?

Albert Schweitzer eszkatológiáját konzekvens 
eszkatológiának mondják, pedig ő egyáltalán nem volt 
konzekvens, viszont igen konzekvens volt az 
eszkatológiátlanításban. Ha valaki konzekvens volt az 
eszkatológiában, akkor Cullmann volt konzekvens. Ő 
felismerte, hogy az eszkatológia Jézus személyével függ 
össze, és az Ő uralma rejtetten megkezdődött már, de a 
végső kiteljesedés majd ezután következik be. A parúzia 
és epifánia a profán görögben a dicsőségben érkező 
királyt jelenti. Ennek az időpontját soha nem tudjuk 
megállapítani, de amelyet várva várni kell az ősi keresz
tyén gyülekezettel együtt. A keresztyén ember a jövőbe 
feszülve, de a jelenben élve jár - Krisztusban az ellenség 
szeretetére is felszabadultan és szolidárisán a teremtett, 
vajúdó világgal.

M indezek alapján elmondható, hogy Cullmann alap
vetően liberális teológusként indult?
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Alapvetően Cullmann liberális teológus volt. 
Baldensbergemek, a nagy bibliakritikusnak volt a tanít
ványa, és így jutott el kritikai munkával a formatörténeti 
módszerhez. Ez a módszer igyekezett egészen a tiszta 
forrásig visszamenni, és az újszövetségi kijelentések lé
nyegét megragadni. Kutatásai során azonban ő maga is 
kénytelen volt saját liberális Jézus képét feladni. Szívósan 
kutatta az apostoli, ősi üzenetet és elutasította azt, ami 
idegen elem. Ellenben készséggel és engedelmesen fi
gyelt arra, ami számára idegenül hatott és így elkerülte az 
antropológia veszélyét. „...Isten gondolatai egészen má
sok”. Ez hermeneutikai alapelve is volt a szigorú exegézis 
mellett. A gyülekezeti tagok, a kereső emberek vívódá
saival való szolidaritás fontosabb volt számára, mint a 
tiszta tudományosság. Nagyon értékelte a kutatást, de 
úgy látta, még a legszenvedélyesebb kutatás sem pótolja 
az egzisztenciális érdeklődést, az intuíciót, a karizmát, a 
Lélek által megvilágosított gondolkodást. Egyik cikke, 
„Az egyháznak szüksége van a teológiára...” foglalkozik 
ezzel a témával. Az egyház tanítóit ugyanúgy fel kellene 
avatni, mint az igehirdetőket, a lelkigondozókat, a 
missziói szolgálatba indulókat. Mindegyik egy sajátos 
karizma. A gondolkodásában bekövetkezett metanoiát, 
tehát a liberális Jézus-kép feladását a pietisták nagy 
örömmel fogadták. Ő azonban független maradt és nem 
tartozott sem a haladókhoz sem a konzervatívakhoz, 
ahová egyébként besorolták. Ma már tudjuk jól, hogy az 
ilyen jellegű besorolások igen sok kérdőjelet vetnek fel.

Kritikailag Cullmann azon munkálkodott, hogy le
hántolja az őskeresztyén gyülekezet hitvallásáról az ide
gen elemeket, mert mint tudjuk, igen korán a görög filo
zófia betört az egyház életébe, és jelentős hatással volt a 
teológiai gondolkodásra. Teológiai munkáját és kutatá
sait filológiai elvek vezérelték, és nem állított fel magá
nak filozófiai prekoncepciót. Sem az idealista, sem az 
egzisztencialista filozófiával nem közeledett az Újtesta
mentumhoz!

Cullmannt, tehát nagyon foglalkoztatta a görög filo 
zófiából érkező hatások kiszűrése. Hogyan próbált leszá
molni az Újtestamentumban gyökeret vert tévtaní- 
tásokkal?

Különösképpen a doketizmussal szállt szembe és az 
idő és örökkévalóság kérdésében azt kereste meg, hogy 
az idő és örökkévalóság nem állnak egymással szemben, 
hanem Isten az időben nyilatkoztatja ki magát. Az idő 
nem ellensége Istennek - ahogy a dualista gnosztikusok 
legtöbbje vallja - hanem a kegyelem eszköze, és Isten az 
idő által munkálja az üdvösséget. A teremtés és az újte
remtés is az időben történik, így nem metafizikai ellen
tétben van az idő és az örökkévalóság itt és odaát (evilág, 
túlvilág), hanem idői feszültségben. A jelen és a jövő, „a 
már most” és a „még nem” feszültségében fog Krisztus 
rejtett uralma kiteljesedni a maga dicsőségében. A döntő 
ütközet Krisztus halálával és feltámadásával már eldőlt, 
de a Victory Day, vagyis az Isten országát hozó végső 
győzelem még előttünk áll.

Cullmann egyik igen fontos tanulm ánya a Krisztus 
és az idő címmel jelent meg.

Ez a tanulmánya 1946-ban jelent meg, valójában ez az 
1945 - ben letett disszertációs munkájának a témája is. 
Korábban 1943-ban jelent meg Az első keresztyén hit
vallások (Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse) 
című munkája, amit dedikálva megkaptam, és ebben a 
művében látható igazán, hogy mennyit küzd Cullmann

az eredeti keresztyén tanítás tisztaságáért. Ebben a mű
vében az ősi hitvallás magvát keresve, a redukálási fo
lyamatok végén megállapítja, hogy a legősibb hitvallás: 
Jézus az Úr”. E hitvallás alanya a Názáreti Jézus, tehát a 
történelemmel van dolgunk. Mégpedig sajátos történe
lemmel, amint az állítmány nyilvánvalóvá teszi. Nemcsak 
egyszerűen a múltról van szó, hanem az üdvösség szem
pontjából a jelen is meghatározó. Ezt a magot kifejtve 
kellett kutatnia az őskeresztyénség történelemfogalmát, 
így született meg a nagy mű: Krisztus és az idő. Ezt a 
művét még japán nyelvre is lefordították.

Az idő kezdete és vége, tehát Krisztus visszajövetele 
között, az egyház korszakában élünk, amely a kereszt 
botrányán és a feltámadáson alapozódik, és Krisztus 
visszajövetelének várásában él. Ennek az időpontja nem 
datálható. A datálás paralizálja a cselekvést - lásd 
thesszalonikai gyülekezet -, de az evangélium 
világméretű hirdetése jelzés értékű a parúzia 
vonatkozásában. Az apostoli bizonyságtétel szerint: 
(figyelemmel Gál 3,6 - 4, 1-re) Isten kijelentése folyamat 
és az időben zajlik a teremtéstől az újteremtésig. A Biblia 
időfogalma lineáris, szemben a görög ciklikus 
időfogalommal. Izrael története és az egyház története 
hozzátartozik az inkamációhoz. Az előbbi az előkészítés 
az utóbbi a továbbfejlődés. Jézus megjelenése centrális, 
az idő közepe, ebben kulminál Cullmann szerint a 
világtörténelem is, amelyben az üdvtörténet egy keskeny 
vonal, és nem fogadja el a kettő markionista 
szétszakítását.

Cullmann gondolkodásában , tehát a z  inkam áció és 
a z  idő szorosan összetartozó fogalmak.

Érdekes, ahogy ő mindig kiemelte az Apostoli Hitval
lással kapcsolatban, hogy Pilátus neve mennyire fontos. 
Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy a megváltás időhöz 
és történelemhez kötött esemény volt. Az ige testté lett és 
belépett a történelembe, „ ezt a páratlan eseményt datálni 
lehet, ahogy más történelmi eseményeket”, és Cullmann 
utal Augusztus és Tibériusz történelmileg meghatároz
ható voltára. A Jézus-esemény a történelemtől nem vá
lasztható el és Pascallal együtt vallja: „Ábrahám, Izsák, 
Jákob Istene nem a filozófusok és tudósok Istene”. 
...Persze Istennél nincs személyválogatás.

Miért volt Feri bácsira nagy hatással a Krisztus és a z  
idő (Christ et le temps) cím ű mű, amely a könyvtárának 
egyik dísze?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd említsem 
meg hálásan néhai Prőhle Károlyt, aki valóban megsze
retette velünk a filozófiát. Nem öncélúan, hanem azért, 
hogy a keresztyén teológiában jobban el tudjunk iga
zodni, hiszen a szellemi áramlatok észrevétlenül 
infiltrálódnak a keresztyénségbe. így a filozófia az ige
hirdetőknek a teológia őrálló funkciójához (Wachteramt) 
tartozó jelzéseket segít érzékenyebben elfogadni. Böl
csen mondta akkoriban: „ Most az idealizmus és keresz- 
tyénség van soron.... tessék figyelni!” Hogy figyelhes
sünk, többek között engem is ösztöndíjhoz segített.

Ehhez a témához még egy szempont. Berlinben 1933- 
ban a nyári szemeszter során Bonhoeffer a krisztológiáról 
tartott előadássorozatot. Jegyzetemből egy-két megálla
pítást idézek. "Isten a maga időtlen örökkévalóságában 
nem Isten.” Majd Luthert idézte: „Erre az emberre mutass! 
íme az Isten....Isten az em ber Jézus Krisztusban Isten...” 
és folytatja Bonhoeffer: „A doketizmus elutasítandó! 
Egyetlen krisztológia sem mondhat le a történelmi Jézus

457



ról, Krisztus a történelem közepe...” A krisztológia angol 
fordításban Amerikában Christ the Center címen jelent 
meg. (Ez a mű azért is fontos, mert Bonhoeffer fogsági 
levélgyűjteménye e mű nélkül nem érthető meg.)

Ezt azért kellett elmondanom, mert amikor a negyve
nes évek végén kezembe került Cullmann nagy könyve a 
Krisztus és az idő nagy lelkesedéssel olvastam, és levél
ben beszámoltam neki, hogy mennyire örültem művé
nek. Válaszolt a levelemre, és azt írta, hogy örül annak, 
hogy vele együtt valóban átgondoltam a könyvet. Persze 
csak igyekeztem átgondolni, de hogy ez lehetséges volt, 
annak előzményeit a fentiekben elmondottak magyaráz
zák.

Cullmannak ez a műve végül is egy vitában született 
meg. Ő a kutatásai során igen hamar, nemcsak 
Schweitzerrel szembesült, hanem az egzisztencialista 
Jézus-interpretációval is. Egyrészt azzal a Bultmanntól 
eredő gondolattal, miszerint a személyes döntésben szü
letik meg az Örökkévalóval a találkozás és vallja: a magot 
nem lehet mitológiátlanítással kifejteni. Másrészt pedig 
látta, hogy a barthi teológiában bizonyos mértékben 
szemben áll egymással az idő és az örökkévalóság. Ez 
kitapintható abból, hogy az örökkévalóság minden oldal
ról „körülöleli” az üdvtörténetet. Cullmann szerint el
vontan nem lehet az Újszövetség alapján az örökkévaló
ságról beszélni, hanem arról a Krisztusról tud egyedül az 
Újszövetség, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Isten a történelmen kívül nem létezik az ember számára. 
Isten a történelemben van jelen, és ott nyilatkoztatja ki 
magát egy történeti személyben. Ellene van minden 
gnoszticizmusnak és külön kiemeli, hogy vissza jön 
Krisztus a Földre, csupa nagy betűvel. Erről a Retour du 
Christben ír. Ahhoz is ragaszkodik, hogy nem lehet egyes 
elemeket kiemelve, csak külön beszélni a reményről, 
hanem a hit, a remény és a szeretet összetartoznak. A 
remény: Krisztus rejtettsége az egyházban, ami teljességre 
fog jutni.

Hogyan viszonyultak egymáshoz Bultmann, Barth és 
Cullmann?

Barth nagyon tisztelete és igen értékelte Cullmannt a 
krisztológiájáért és ökumenikus törekvéseiért. Viszont 
Barth túl merésznek tartotta Cullmannt abban, hogy 
masszívan beszél a történelemről. Barth - eltérő módon 
Cullmanntól - csak per tangentem tudott az időről. 
Cullmann az inkamációt nagyon fontos dolognak tekin
tette, és a történeti Jézusról mindig mint megfeszített és 
feltámadottról beszélt. Barth és Bultmann számára az 
igazán izgalmas kérdés a feltámadott Krisztus történeti
sége volt, amihez Cullmann egyértelműen a történelem 
felől közelített.

Említettük, hogy’ Bonhoeffer előadása mennyire segí
tett megérteni később Cullmann krisztológiai gondolko
dását. Ebben a kérdésben e két teológus-óriás teológiai 
látása szinte megegyező. Mégsem lehet őket teljesen egy 
lapon említeni. Miért nem?

Egészen más alkat Bonhoeffer, mint Cullmann. Ha 
plasztikusan akarjuk ezt a különbséget megfogalmazni, 
akkor Bonhoeffert egy szilaj pataknak rajzolhatjuk le. 
Meghökkentő témáival elsodorhat, akár a tájékozatlan 
turistát. Lásd: Isten halála, vallásnélküli keresztyénség és 
sok más enigmatikus kérdés.

Ezzel szemben Cullmann nyugodt, mindjobban ki
szélesedő folyam, amely a gyülekezet kérdés-patakjait 
befogadja, és a kérdésekre exegetikailag fundált és kiér

lelt válaszokat ad.
Bár a kívülállónak feltűnik, hogy Bonhoeffer és 

Cullmann munkásságában az egymáshoz kötődő sze
mélyes kapcsolatnak semmi nyomát nem leljük, de gon
dolkodásuk több más ponton is egészen közeli. Igaz ez 
annak ellenére is, hogy Bonhoeffer a dialektikus teológia 
hatása alatt érlelődött. A találkozási pontok: a végső 
előtti fázis kérdése, Krisztus a történelem rejtett közepe, 
„efapax” a soha meg nem ismétlődő esemény, nem 
transzparens, tehát nem történetfilozófiai kérdés. Viszont 
a történelem tele van „messiási vírusokkal” és elfajzott 
messiási ígéretekkel.

Cullmannal kapcsolatban beszélnünk kell még egy 
nagyon fontos témáról, amely napjaink keresztyénségé- 
nek egyik kulcskérdése: a z  ökumené. Cullmann korát 
messze megelőzve foglalkozott a z  egyház egysége szüksé
gességével. Ő igyekezett jó  kapcsolatokat kiépíteni a ró
m ai katolikus kollégáival, sőt a főpapokkal is. Teológiai 
munkásságában nagy hangsúlyt tett a Péter kutatásra. 
Hogyan lehetne Cullmann ökumenikus törekvéseit 
összefoglaln i?

Péter apostolról Cullmann már 1935-ben írt a Francia 
Enciklopédiában egy tanulmányt. Ő korán felfigyelt arra, 
hogy Péter sokkal nagyobb szerepet játszik az egyház 
életében, mint ahogy ezt a protestáns teológia elfogadja. 
Ő komolyan,vette, hogy valóban Péter a kőszikla. Ugya
nakkor a szukcesszió és a helyhezkötöttség tekintetében 
tartózkodó állásponton maradt. Strasbourg vidéke a fele
kezeti pluralizmus hazája volt, és ezért nagyon figyeltek 
egymásra a különböző egyháztestek. Sőt, baráti kapcso
lata volt a strasbourgi katolikus püspökkel Elchingerrel. 
Kettőjük dialógusa kapcsán külön érdemes szólni arról, 
hogy Elchinger mennyire megértette a vegyes házasok
nak a nagy kínját és belső keserűségüket az úrvacsora
vétel és az áldozás összefüggésében. Éppen ezért a kato
likus püspök fölvetette a „kölcsönös eucharisztikus ven
dégséget” - mint áthidaló megoldást, a teljesség jegyé
ben, figyelve a teljesség felé, mintegy elővételezve a 
teljességet, hisz az Úrvacsorában teljességet megélhet
jük.

Cullmann megelőzte korát a z  ökumenikus elkötele
zettség vonatkozásában. Jogos-e sokak aggodalma, hogy 
a z  ökumené fú z ió t vagy uniform izálod ást jelent?

Ezt teljességgel elutasítja. Ellenben exegetikai kutatá
sai alapján korán felfigyelt az ősgyülekezet életében a 
többszínűségre, és 1957-ben fel is vetette, hogy a páli 
koncepció és a jeruzsálemi koncepció egymással konku
rált. Ebből kiindulva aktualizálta az ökumené kérdésével 
kapcsolatban a következő felismerését: A különbözőség 
nem lehet annak az akadálya, hogy testvérileg ne törőd
jenek egymással a különböző felekezetek. Ezzel kapcso
latban állapítja meg, hogy jó, ha az egyik egyház figyel a 
másikra és segítségére van a nyomorúságában és gond
jaiban (Lásd: jeruzsálemi gyülekezet esete 2Kor 8). Azu
tán ezt továbbgondolta és felismerte azt, hogy a külön
böző felekezeteknek sajátos karizmái vannak. Ezek a 
különbözőségek nem a bűn következményei, hanem 
Jézus ezekben a különbözőségekben akarja éppen a 
meggazdagodást, a komplementaritást szolgálni. O meg 
is nevezi ezeket a karizmákat. A protestantizmusnál „az 
Ige egyháza” és „keresztyén szabadság”, a római katoli
kus egyháznál az „univerzalizmus és az intézmény”, az 
ortodoxiánál pedig a „ Szentiéleknek a titka, az abban 
való elmélyedés és a liturgia”. Ezek tehát a különböző
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sajátos karizmák, amelyek Isten ajándékai, és ez a külön
bözőség is segít a kiteljesedéshez. Ugyanaz a Lélek mun
kálja az egységet a különbözőségben, sőt az különböző
ség által. („V unité dans et merne pár la diversité”). Java
solja az egyházak közösségét, melyek bizonyos területe
ken együtt tudnának munkálkodni.

Én beszámoltam neki a magyarországi ökumenikus 
helyzetről. Kifejeztem örömömet, hogy milyen sokat 
jelent számunkra az, hogy ő apostola ennek a fontos 
ügynek és világviszonylatban képviseli a különbözéség
ben való egység gondolatát. Szinte prófétai módon kép
viselte ezt az ügyet a II. Vatikáni Zsinaton is. Leírtam 
neki, hogy mindez számunkra itt Magyarországon nagy 
bátorítást jelent. Mi nagyon vágyódunk az egységre, ab
ból a felismerésből kiindulva: ha az egyház nem ökum e
nikus, akkor nem egyház. Azt is tudjuk, hogy ő az 
interkommunióval kapcsolatban még csak reménykedik, 
és nem akarja elsietni. írt is egy cikket a hamis 
ökumenéről. Hibásnak tartja azt, amikor túl gyorsan aka
runk előrehaladni. Az ökum enét Isten hozza létre. Vála
szolt is a levelemre és azt írta, hogy nagyon örül annak 
hogy beszámoltam arról, hogy a nagyon szerény kezdet 
után, ami alulról jött és benne, mostanra kiteljesedett az 
ökumenikus mozgalom, és egyre többen felismerik 
ennek a jó ízét és örömét.

Ennek örömteli és komoly aktualitást ad, hogy 1999. 
október 31 ~én a Vatikán és a z  Lutheránus Világszövetség 
közös nyilatkozatot adott ki a megigazulás kérdésében, 
amelyet jogosan nevezhetünk világtörténelmi esemény
nek. Feri bácsi, te aki szinte végigélted e század  nagy 
kihívásait, amellyel a z  Egyház szembenézett, és a z  
ökumené is szívügyed volt: hogyan értékeled ezt a nagy 
eseményt?

Valóban nagy az örömünk, hisz megbékélten indul
hat az egyetemes keresztyénség a XXI. századba. Egy
ségben és így hitelesen, hogy „megismerje a világ”: Kinek 
a szolgálatában is áll? Ezentúl igen jelentős közös felis
merés a Krisztrus-hit és a jócselekedetek közötti szoros 
összefüggés és ennek megvallása. Cullmann is szétvá- 
laszthatatlannak tartja ezt.

Amikor ezek a gondolatok foglalkoztatnak, magam 
előtt látom a templomunk közvetlen közelében épülő 
szeretetházunkat. A kettő szorosan összetartozik. A gyü
lekezeti tagok adakozásában is szépen kifejezésre jut a 
hit és a szeretet összetartozása.

Ha már a hitelesség kérdésénél vagyunk, és mivel itt 
az ádvent, hadd szólaljon meg ismét Bonhoeffer, (ő már 
18 éves korában felfigyelt az ökumenikus kérdés fontos
ságára.)

„Készítsétek az Úrnak útját! Tegyétek egyenessé ös
vényeit! Minden szakadékot töltsétek fel...! Bár O maga 
készíti az utat (Mik 2,3; Zsolt 107,16; Lk 1,52) ez nem 
zárja ki az útegyengetést. Készítsétek az Úrnak útját! - 
azokhoz szól, akik tudnak Jézus érkezéséről... Az éhező
nek kenyérre van szüksége, a hajléktalannak lakásra, a 
jogfosztottnak jogra, a magányosnak közösségre... Isten 
és a felebarát káromlása lenne, ha az éhezőt éhezni 
hagynánk, mivel a felebarát ínsége Istenhez a legköze
lebb van.” (Ethik 164. o.)

Századunk számtalan megoldatlan kérdést hagy maga 
mögött. A polarizálódás még sok súlyos problémát fog 
felvetni. Ha az első században a gyülekezetben felfigyel
tek egymásra és segítették egymást a nyomorúságban és

gondban, miért ne vihetné magával ezt az óegyházi gya
korlatot a XX3. századba belépő egyház.

Befejezésül, visszatérve Cullmanhoz, őt gyakran kriti- 
zá lták azért, mert m in tha  gondolkodásában a z  egyén, a  
személy szerepe a z  üdvtörténetben háttérbe szorulna.

Erre válaszul, hadd hivatkozzam a Krisztus és az idő 
című könyv idevágó fejezetére, aminek a címe: Az egyén 
és az üdvtörténet jelenlegi periódusa. Cullmann szerint 
az egyház az a hely, ahol a Lélek működik, ezért az egyes 
emberek szolgálatra kapták a karizmákat. „Pál apostol 
tudja, hogy szolgálatával valamilyen módon részt vesz az 
üdvtörténet meghosszabbításában, folytatásában... és ez 
szolgálat betagozódik a müsztérion isteni oiko- 
nómiájába” /lK o r 4, 1/ A záró mondata ennek a 
fejezetnek mindent világossá tesz: „A Jézus Krisztus 
közösségében végzett legszerényebb szolgálat maga is 
része az üdvtörténetnek.../Christ et le temps ló l .o ./ 
Vajon nem lehetett-e ez öntudatlan vallomása 
küldetéséről? Bár világszerte öt egyetem díszdoktoraként 
tisztelik, így Magyarországon Debrecen is, és mint a 
Francia Tudományos Akadémia tagja. Szerényen szólt 
hivatásáról: „Amit kötelesek voltunk cselekedni, azt 
cselekedtük.”

Egyik levelében azt írta nekem: „Nem felejtem el ma
gyar barátaimat.” Mi sem felejtjük és hálásan gondolunk 
e melegszívű praeceptor ecclesiae szolgálatára, amellyel 
generációk sorát tanította a magyar földön is. Az a tény, 
hogy e beszélgetést a legfiatalabb lelkészgeneráció egyik 
tagja kezdeményezte, erősíti azt a reménységemet, hogy 
a Cullmann iránti érdeklődés ezzel az évszázaddal nem 
zárul le, és a sok kihívással beköszöntő XXI. században is 
gyümölcsöző lehet a vele való dialógus.

Hadd szólaljon meg F.V. Bodelschwing biztatása - 
amelyet más vonatkozásban mondott: „Schöpfen sie aus 
dér Quelle: Aqua fresca!” (Merítsen a friss forrásból!)

Oscar Cullmann
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Cullmann három pápát mondhatott barátjának. 
A képen II. János Pállal látható

Részlet Oscar Cullmann leveléből, 
amelyben reflektál Lehel Ferencnek a Krisztus 

és az idő c. könyvről írt soraira

P rőhie G ergely

Protestáns örökségünk
Elhangzotta Protestáns Kulturális Esten a Pesti Vigadóban, 1999. október24-én

agytiszteletű Püspök Urak, Tisztelt ünneplő 
közönség, Hölgyeim és Uraim!

Sokfélék vagyunk, akik ma egybegyűltünk 
e teremben. Mégis évről évre együtt ünnepeljük a 
négyszáznyolcvankét esztendővel ezelőtti nap emlékét. 
Felidézzük magunkban és egymásban mindnyájunk 
teológiai, eszmetörténeti közös nevezőjét, hogy aztán 
gyülekezeteinkbe visszatérve ki-ki élje a maga hitét, 
gyakorolja vallását

Mindannyian tudjuk, és egy történeti emlékezetét 
olykor torzultan bár, de kitartóan őrző országban felesle
ges is lenne mondani, hogy a magyarság sokkal többet 
köszönhet a protestantizmusnak az anyanyelvű prédiká
ciónál és a bibliafordításoknál. A századokon átívelő 
protestáns hagyomány adta nemzeti művelődésünk ge
rincét, függetlenségi harcaink eszmei alapját, neki kö
szönhetjük a magyar kultúra egyedülálló menedékét, a 
koraújkori Erdélyt és ragyogó szellemek egész sorát. 
Bethlen Gábort, Kossuthot, Tisza Istvánt, Adyt, Móriczot, 
Gyulay Pált, a Jékelyeket, Németh Lászlót, Andorka Ru
dolfot, nyomasztóan nagy műveltségű püspökeinket és 
prédikátorainkat: Méliusz Pétertől, Dávid Ferenctől 
Raffay Sándorig, Balthazár Dezsőn és Makkai Sándoron 
át Ordass Lajosig és Ravasz Lászlóig. A névsort — hála 
Istennek -  hosszan folytathatnánk. Sokfélék voltak ők is, 
mindannyiukat másért tiszteljük, miközben mi magunk is 
sokféleképpen éljük át a magunk protestantizmusát, s 
igyekszünk magunkat elhelyezni az örökhagyók alázatra 
intő seregében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mi közös örökségünkről kell tehát ma este szó es

sék -  noha az egyén hitbéli szabadságát tiszteletben tartó

protestantizmusunk jegyében engem -  a felkérésen kívül 
-se n k i és semmi nem jogosít fel, hogy mások nevében is 
szóljak. Fejtegetésem tehát szükségképpen szubjektív. 
Minden évi együttlétünk ugyanakkor ékes bizonyítéka, 
hogy felekezeti hovatartozástól, egyéni hittől függetlenül 
él a protestánsok nagy közössége. Az összetartozás kife
jezése napjainkra már nem kizárólagosságra törekvő, más 
keresztény felekezetek jussára sandító szándék, hanem 
múltunkból fakadó kötelesség. Nem mások ellenében 
kell meghatároznunk önmagunkat. Ez amúgy is hiba 
lenne egy olyan világban, ahol a keresztyénség -  ke
reszténység bástyái inkább omladoznak, mint épülnek. 
Mi protestánsok sem állunk igazán jól. Ez már nem a XVI. 
század -  az ország lakosságának csupán egynegyede 
protestáns, és ezeknek is csak töredéke gyakorolja a 
hitét: a szellemi erők szétfórgácsolása tehát olyan luxus, 
amit nem engedhetünk meg magunknak. Hagyománya
ink vannak, megélt tapasztalataink, amelyeket érdemes 
felidézni, elődeink tetteiből erőt lehet meríteni, hibáikból 
tanulni lehet, sőt kell. Örökségen -  a feltételezett pro
testáns örökségen is - lehet civódni, lehet vállalni kény
szeredetten és büszkén, mi több, megtagadni is lehet. 
Tagadni azonban nem. 482 éves történelmünk minden 
rendű -  rangú alakjával együtt ott áll mögöttünk, és ez az 
örökség -  ha vállaljuk -  kötelez.

A magyar protestantizmus legfontosabb, nem kellően 
méltányolt hagyományainak egyike a szolgálat alázata, a 
képesség, hogy magasabb célokra tekintve, akár önma
gunk, intézményeink szándékait is megzabolázva javára 
legyünk egy nagyobb közösségnek, országnak, nemzet
nek. Századunk mártír teológusa Dietrich Bonhoeffer 
alapgondolata, a „másokért élő egyház”, mely nem ma
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gával van elfoglalva, hanem folyamatosan részt vesz a 
közéletben és úgy szól a közvéleményhez, hogy hangját 
a modem világ zajában is hallani lehessen. 1989 előtt 
gyülekezeteink sokszor adtak helyet a második nyilvá
nosságnak, váltak a rendszert, a hivatalos egyházpolitikát 
bíráló viták, jobbító szándékú tiltakozások helyszínévé. 
Igaz, azok, akik ilyesmit szerveztek, többnyire vagy se
gédmunkásként, vagy -  a rendszer puhulásával -  
embertpróbáló szórványokban végezték. Az ő emlékük 
ma is él, és hála Istennek sokan még ma is itt élnek kö
zöttünk. A rendszerváltozás sokmindent átalakított,' a 
szólásszabadság olyannyira kiteljesedett, hogy olykor 
még a lelkiismereti szabadságot sértő, szélsőséges gon
dolatok is nagy nyilvánossághoz juthatnak. Félni tehát 
nincs mitől, állami retorzióktól nem kell tartani, és ha 
komolyan vesszük alapítóink örökségét, protestáns egy
házaink ősi belső demokráciáját, akkor minden kritikus 
hang megszólalhat a megfelelő helyen és időben. Ha 
komolyan vesszük! Egyházaink belső viszonyaival nem 
tisztem foglalkozni. Az azonban biztos, hogy napjaink 
közéletének nagy szüksége van egyházaink nyilvánossá
gára, az ott megfogant gondolatokra. Szüksége van 
ugyanakkor a tettekre is, hiszen az elmúlt éveknek 
számtalan vesztese, elesettje van. A diakóniai teológia 
ideje lejárt, de a diakónia időszerűsége csak nőtt. Drogo
sok, otthontalanok, iránytvesztett fiatalok sokasága szó
rni segítségre, mely igazán hitelesen, a megfelelő hitbéli 
háttérrel csak egyházainktól érkezhet. A történelmi egy
házak felelőssége óriási, hiszen sokan vannak, akik a 
meleg leves, vagy a lelki támasz mellé - Isten nevében 
persze - obskums gondolatokat is szállítanak. Velük csak 
nagy elszánással, kiváló szervezettséggel lehet felvenni a 
versenyt.

A jelenlegi kormány óriási összegeket fordít az egyhá
zak támogatására. Ezt nem jótékonykodásból teszi, és 
különösen nem azért, mert tisztségviselőinek 
lelkiismeretfurdalása lenne korábbi tetteik miatt. A támo
gatások növekedésének az az oka, hogy meg vagyunk 
győződve arról, hogy a közjó elérésének szándéka közös 
célunk. Az egyházakra fordított közpénzek mindnyájunk 
adóforintjai, azoké is, akik sehogy sem kapcsolódnak az 
egyházakhoz. Méltán várják el tehát, hogy Bonhoeffer 
szellemében „a másokért élő egyház” mindenki által 
érzékelhető valóság legyen.

A protestáns etikával, a hivatástudat dicséretével fog
lalkozó elméleti írások hiányát Magyarországon a törté
nészek általában a polgárság hiányával magyarázzák. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy örökségünkből hiányozna 
ez a vonulat. Misztótfalusi Kis Miklós példája jól mutatja, 
hogy a protestáns etikán alapuló gondolkodás és életvi
tel a XVI.-XVII. század óta múltunk része. A józan mér
tékletesség, a szorgalom, kitartás, az egyéni és közérde
ket összeegyeztetni akaró és tudó gazdálkodás nélkülöz
hetetlen feltétele volt és maradt az ország felemelkedé
sének. Az ügyeskedők és szerencselovagok, olajszőkítők 
és adócsalók világában persze anakronizmusnak tűnhet a 
történelmi példák, az örökség emlegetése. Nem is be
szélve a protestáns etikáról, melynek időszerűségéhez — 
úgy gondolom -  a rohamléptekben kiteljesedő magyar 
kapitalizmusban végképp nem férhet kétség. Ugyanak
kor semmilyen visszaélés, hirtelen meggazdagodás nem 
adhat okot arra, hogy -  szembefordulva a magyar 
szabadelvűség legjobb, múlt századi hagyományaival -  
az egyén gyarapodását eleve gyanús mesterkedésnek

láttassuk. Közjó és egyéni gyarapodás, e kettő együtt jár, 
és az egyházak javára juttatott egy százaléknyi adó fo
lyamatos emelkedése mutatja, hogy ennek egyre többen 
tudatában vannak.

Nálunk -  az ismert okokból -  későn alakult ki a pol
gári társadalom, későn válhatott törvényileg is megkö
vetelt szabályrendszerré Misztótfalusi értékrendje. A má
sodik világháború után pedig ez is odaveszett, illetve 
veszett Volna, ha nem lettek volna olyanok, akik a nehéz 
időkben is igyekeztek megtartani a protestáns, polgári 
értékrendet. Egyre kevesebben bár, de itt járnak még 
közöttünk azok, akik képesek voltak kisemmizetten, 
megszégyenítve is megőrizni tartásukat, és az „ebül szer
zett jószág ebül vész el” mondás jegyében, nem kötötték 
meg azokat az apró erkölcsi kompromisszumaikat, ame
lyek mára oda vezettek, hogy ismert közszereplők a világ 
komiptságára hivatkozva vélik igazolhatónak saját kétes 
üzelmeiket. A protestáns etika fontossága nemcsak a 
gazdasági életben, hanem a politikában is nyilvánvaló. 
Tudnunk kell, hogy akkor cselekszünk keresztyénien, ha 
ki-ki a maga helyén mindent megtesz az ország és a 
nemzet felemeléséért. Nem nagy szavakra és hevült ideg
állapotban tett fogadkozásokra van szükség: csendes, 
szívós munkára, intézményeink megerősítésére és az 
elveszett presztízs visszaszerzésére. A mi keresztyénsé- 
günk: a mindennapi hivatásban megélt szolgálat. Példa
képünk lehet két roppant különböző, de egyazon szel
lemi hagyományból táplálkozó magyar politikus. Gon
doljunk Tisza István alakjára: rendíthetetlenségére az 
ország és a képviselőház élén, és arra az eltökéltségre, 
amivel 1918 októberében -  81 éve -  a halál biztos tuda
tában ottmaradt a Hennina úti villában, az eleve elren
delésbe vetett konok hittel. „Ennek így kellett történnie!” 
— voltak utolsó szavai. Halálával a magyar 
szabadelvűségnek is hosszú időre befellegzett. Másfelől 
gondoljunk Bibó Istvánra, aki 1956. november 4-én 
egyedül maradt parlamenti hivatalában, és az írógép 
magányos kopogását szegezte szembe a szovjet tankok 
dübörgésével. A két példa végletes, a magyar történelem 
tragikus pillanataiból való, ám mindkettejük magatartása: 
az elkötelezettség vállalása egy következetes szellemi 
magatartás végigvitele.

A fogalmak harcában napjainkra mintha alulmaradt 
volna az értékközpontú gondolkodás, és a modem világ, 
a szekularizált többség mintha végérvényesen félresö
pörte volna mindazt, amiről ma itt beszélünk: keresztyén, 
protestáns örökségünket. Sok mindent hagytunk el
veszni. Nem voltunk képesek megakadályozni, hogy a 
mai magyar köznyelvben a küldetés, az elhivatottság, a 
tisztesség, a hit a korszellemtől idegenül csengő fogal
makká váljanak. Azt sem tudtuk a nagy nyilvánosság 
előtt elhitetni magunkról, hogy aki keresztyén, az nem 
szükségképpen áhítatoskodó, mai viszonyaink között 
érvényesülni nem tudó, vagy nem akaró múltba merengő 
ember. Ezért sok mindenkit hibáztathatunk, de egyhá
zaink, a mi magunk felelőssége sem vitatható. A közelgő 
Millennium kapcsán sokszor fog még szó esni Szent Ist
ván királyról, akiről jól tudjuk, hogy a kereszténységet 
nem a szeretet erejével, hanem sokkal inkább az erő — 
tegyük hozzá, kényszerű - szeretetével honosította meg 
Magyarországon. Döntése tudatos volt, megértette az 
idők szavát, és korának Európájához hasonlatosan ke
reszténnyé, azaz korszerűvé akarta tenni az országot. 
Akkoriban a kereszténység jelentette a modem állam
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szervezetet, a korszerű, megmaradást biztosító erkölcsi- 
séget. Ha van feladata egyházainknak az ezredfordulón, 
akkor az éppen az, hogy világossá tegyék: korszerűség 
és Istenhit nem mondanak ellent egymásnak. Ebben a 
munkában szükségünk van mindenkire: reformátusra, 
evangélikusra, unitáriusra, baptistára, zsidóra, katolikusra 
egyaránt. De a protestantizmus által támasztott szellemi 
igényt sohasem szabad szem elől tévesztenünk. Vissza 
kell szereznünk egyházaink szellemi kisugárzását, ame
lyet elveszítettek, vagy elvettek tőlük az elmúlt évtize
dekben. Arra kell törekednünk, hogy a mi iskoláink ad
ják a legjobb felkészítést diákjainknak. Fel kell ocsúdni a 
szocializmus okozta bénultságból, hogy a ránk bízott 
fiatalabb nemzedékek már ne azzal az útravalóval men
jenek ki iskoláinkból, hogy egy valaha jelentős, ám mára 
rezervátummá vált szellemi mozgalom bocsátotta őket 
útjukra. Lapjainknak, szellemi fórumainknak legyen kellő 
autoritása, és egyháztagjaink büszkén vallhassák meg 
felekezeti hovatartozásukat. Ne egymást győzködve hit
vitázzunk, hanem a külvilágot próbáljuk meggyőzni a 
magunk igazáról. Nekünk nem kell igazolnunk senki 
előtt, hogy sorsunk egybeforrt a nemzetével, a magyar 
protestantizmus egyedülálló adománya, hogy évszá
zadok során az egyén és az Úristen közé a nemzeti ha
gyomány kimozdíthatatlanul beékelődött, és az oly fon
tos ószövetségi, zsidó hagyomány mintájára azt mond
hatjuk, hogy nemzet és protestantizmus sorsközösségben 
élt. Ezért van egyházainknak döntő szerepe a határon túli 
magyarság megmaradásában, anyanyelvűk megtartásá
ban is.

Tisza István mondta egyszer a Protestáns Irodalmi 
Társaság elnökeként: „A protestantizmus az emancipáció 
munkáját művelte az emberi tekintély béklyóival szem
ben; általánossá, demokratikussá kívánta tenni a kultúrát 
és egyúttal nemzetivé tette azt (...)  A reformáció haladás

volt az egész emberiség számára: a szellemi és erkölcsi 
világ magasabb régióiba vitte föl azokat is, akik vele 
dogmatikai szempontból szembekerültek.” Az „emberi 
tekintély béklyóitól való szabadulás” jegyében egyi
künknek sem tanácsos az igazságosztó szerepében 
feltűnnie. Mégis, olykor késhegyig menő vitáink köze
pette érdemes esetleg magunkba nézni, sokszor nem úgy 
cselekszünk-e, mint azok a kissé blaszfém szabadhajdúk, 
akik a XVII. század belháborúiban többször feldúlták 
Erdélyt és a kirabolt nép rimánkodására, hogy „Istent 
ismemek-e?”, nagy röhögések közepette megvonták a 
vállukat és közölték: „Az Úristent a Tiszántúlon hagytuk". 
Az lenne a jó, ha Tiszán innen és Tiszán túl, Zsinaton, 
egyházmegyén, püspökségen, hivatalon, párton innen és 
túl nem különbözőképpen kellene válaszolni a kérdésre, 
hogy Istent ismerünk-e.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A korábban említett példákból is világossá válhatott, 

mennyire változatos a magyar protestáns múlt. Része 
Kossuth Lajos és része Görgey Artúr. Része Ady Endre és 
része Tisza István. Lám, protestáns és protestáns közt 
legendás ellentétek gerjedhettek a múltban, és nyilván -  
hisz miért lenne ez másként -  a jelenben is. Engedjék 
meg, hogy Eötvös József gondolatait idézzem: ”A vallás 
fontossága nem abban áll, hogy bizonyos dolgoktól 
visszaijesszen, hanem  abban, hogy a társaság minden 
osztályának közös pontokat nyújtson, melyeken azok 
találkozzanak, s elválasztva egyéb nézeteik és érdekeik 
által, közösségüket érezzék, hogy így, ha már az összeüt
közést elhárítani nem lehet, legalább a kiegyenlítés le
hetségessé váljék.”. Adja Isten, hogy mai együttlétünk és 
az október 31-i ünnepi istentiszteletek évről évre éreztes
sék közösségünket, és sokféleségünk tudatos megőrzése 
mellett újra és újra megerősítsék összetartozásunk érzé
sét.

50 éve hunyt el „Podi bácsi”

Emlékezés báró Dr. Podmaniczky Pál teológiai professzorra

Olyasvalaki tollából, aki személyesen nem ismerhette, 
de nagy tisztelettel tekint egész életművére és személyére)

Akik ismerték, úgy emlékeznek rá, mint egyszerű 
megjelenésű, félszeg mozgású, szemüvege mögül sze
lídséget és gyermeki bizalmat tükröző kék szemű, okos 
és megfontolt beszédű teológiai professzorra és lelki- 
pásztorra, akinek katedrája előtt 1928 és 1949 között 
ülhettek teológus hallgatók a soproni Teológián.

Podmaniczky Pál régi, felvidéki család sarja volt. Neve 
előtt ékesen díszelgett a bárói cím. Viszont a rangból és a 
családi vagyonból neki már -  mire megszületett -  
legfeljebb csak a teher jutott. A sokak által hálával emle
getett -  jóval későbbi, professzori idejében tett -  
jótetményeit. bizony nem a családjától örökölt gazdag
ságból végezte. Bárói cím ide vagy oda, családja nagyon 
is szegény volt. Szegény annak ellenére, hogy olyan

neves és gazdag elődei lehettek, mint pl. Podmaniczky 
Frigyes (1824-1907), aki bár nem közvetlen őse volt, de 
akinek neve Budapest történetének könyvébe nagy 
betűkkel van beírva, hiszen az ő személye a város 
európai fővárossá történő növekedéséhez n ag y in  
hozzájárult, és aki a Közmunkatanácsnak és a Nemzeti 
Színháznak is kiváló élharcosa volt.

Podmaniczky Pál ebbe a nemes, elszegényedett csa
ládba született bele Óbudán, 1885. március 16-án. Nem 
egészen kétévesen elveszítette édesapját, Podmaniczky 
Ármint. Jószívű özvegy édesanyját pedig lelketlen embe
rek kiforgatják még a csekély megmaradt vagyonából is. 
Pálnak egy kincse maradhatott: evangélikus egyháztag
sága.

Regénybe illően sanyarú gyermeksorsa volt. 
Édesanyja ugyan egy második házasságba is belelépett, 
de az új apa, a gyám sehogy sem tudott a fiúcska
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támaszává válni. Az anyagi gondok miatt tanulmányait 
sem tudja folytatni, így az érettségiig sem juthatott el. 12 
évesen (gyámja fizetésképtelensége miatt) kimaradt a 
gimnáziumból, ahol tehát csak két osztályt végezhetett 
el.

Katolikus édesanyja később a 14 éves fiút elvitte 
Gyulafehérvárra Majláth püspökhöz, hogy katolikus pa
pot neveltessen belőle. A püspök azonban nem tett ele
get az édesanya kérésének, főleg azért, mert észrevette, 
hogy a fiú sem akarja a katolikus papi hivatást választani 
(bár őt még tradícióin és származásán kívül szinte semmi 
sem kötötte az evangélikus egyházhoz).

A gyötrelmes kamaszkor azonban nem semmittevés
sel telik. Pál szorgalmasan olvassa küzdelmes úton meg
szerzett könyveit, amelyeket egyébként szalmazsákban 
rejteget. Önképzés útján rengeteget tanul. A tanulás 
mellett pedig egy másik talentuma is korán kitűnik, 
ahogy ő maga fogalmazza önéletrajzában: „Elég korán 
megjött a bátorságom irodalmi szárnypróbálgatásokra.” 
Egy kis írása már 15 évesen nyomtatásban megjelent, 
címe: „Óda a z  önkényuralom ellen”. 16 éves korában 
Váradi Antal az „Ország-Világ -bari kiadja első 
műfordítását, Goethe „Sebus Joha n n a ”című balladáját. A 
későbbiek folyamán dolgozott a „Pesti Napló "-ba és a 
„Magyar Géniusz”-ba is. Hamar kiütközik nyelvi tehet
sége is. Egész fiatalon beszéli már anyanyelvi szinten a 
holland, a német és a szlovák nyelvet.

És történt még valami. Hadd idézzem őt magát: 
„Ezekbe a sok tekintetben elveszettnek tekinthető 
évekbe esik életemnek első nagy fontosságú fordulata. 
Néhai Horváth Sándor budapesti lelkész 1897 tavaszán 
megkonfirmált, s a konfirmációs oktatás folyamán — ma
gánoktatásban részesültem -  érlelődött meg bennem az 
elhatározás, hogy életemet Istennek szentelem és a lelki
pásztori pályára lépek.”

18 évesen, 1903 augusztusában így bekopogtatott a 
pozsonyi Teológiára, ahol megértésre és befogadásra 
talált. Annak ellenére, hogy csak két gimnáziumi osztályt 
végzett, rendkívüli magántanulónak felvették az 
egyetemre. Hálásan emlékezett meg később D. Baltik 
Frigyesről, a dunán-inneni egyházkerület akkori 
püspökéről, aki felkarolta a kis „bárót”.

Maga a teológus élet egyébként csalódást, visszatet
szést és lelki válságot váltott ki a fiatal 
lelkésznövendékből, hiszen a Teológián akkor éppen a 
liberális irányzat uralkodott, amely lelki életének fun
damentumait ingatta meg. Mégis bekövetkezik életében 
itt egy döntő fordulat, méghozzá Schmidt Károly Jenő  
pozsonyi német lelkész hatására. „Ő nevelt konzervatív 
keresztyén emberré” — vallja. Szívós tanulással harmad
éves korára, 1906 júniusában a pozsonyi líceumban le is 
érettségizik, majd teológiai tanulmányait is — ütőiéivé 
kortársait -  időben befejezi.

Külföldi ösztöndíja is jelentős szerepet töltött be éle
tében. A rostocki egyetemen van tanulmányúton 1907 
őszén: azért itt, mert efelé a konzervatív intézmény felé 
érzett egyedül bizalmat. „Rostockból nagyban és 
egészben úgy távoztam, mint a múlt századbeli német 
reszprisztinácziós theológia híve.” -  skatulyázza be saját 
magát. Nyer még egy lipcsei stipendiumot is, de anyagi 
helyzete miatt oda már nem tud elmenni.

A teológián is érdekli már későbbi profilja, a misszió 
témája, de akkor még jobban foglalkoztatta őt az ótesta- 
mentumi írásmagyarázat és a sémi nyelvészet. Az

„alapviszgálatot” 1908. máricus 2-án tette le, a „szakvizs
gálatot” pedig 1908. október 28-án ugyan csak közepes 
eredménnyel, de ez érthető is, hiszen a korábbi években 
teljesen meg kellett osztania erejét. Lelkésszé 1908. 
október 30-án avatták.

Első állomáshelye Modorban volt, ahol segédlelkész 
lehetett Hollerung Károly pozsony-megyei főesperes 
mellett. Tőle a pontosságot tanulta meg, pl. azt, hogy 
csütörtökre mindig készen legyen a vasárnapi prédikáci
óval. Itt tanult meg tökéletesen szlovákul is.

25 évesen váratlan meghívásra, 1910. január 10-én a 
pozsonyi Teológiai Akadémia magántanára lesz. A teoló
gia minden szakán előadásokat vártak tőle, aminek ő 
eleget tett hallatlan munkával. „Életemen vörös fonalként 
húzódik végig a theológiai tanári kathedrára való törek
vés” -  idézem hitvallását. Ehhez fűzött reményei azonban 
itt még nem teljesülhettek, főleg azért, mert a sok feladat 
miatt nincs alkalma és ideje továbbképezni magát; idejét 
és energiáját szétforgácsolta a sok tanítás. Viszont ekkor 
találkozott Wilder Róberttel, aki a keresztyén diákok 
önkéntes missziójának megalapítója volt, valamint Vidor 
Jánossal is ekkor köt barátságot. Mindkét személy meg
határozó lett életében.

Ismét váratlan esemény mozdítja el helyéről. Előbb a 
pozsonyi magyar-szlovák gyülekezet lelkészének hívják, 
s bár a választáson két szavazattal győzött versenytársával 
szemben, mégis alázatosan visszalépett. Egy másik állást 
később elfogad, és így lesz 1911- július 1. és 1918. 
február 10. között a Pozsony megyei Felsőszeliben lel
kész: „a lelkészi állást elfogadtam abban a reményben, 
hogy a falusi paróckia csöndje több alkalmat fog adni 
stúdiumaim folytatására”. Itt a 2400 fős, lelkes paraszt
gyülekezetben munkássága nyomán igazi ébredés tá
madt, sugárzó szolgálatai nyomán lelki megmozdulás 
indult. Még a magyarság kitelepítése után is hatása alatt 
voltak a második világháború után kedves hívei: sokan 
pl. a Dél-Dunántúlra kerültek, ahol „dupla evangéliku
soknak” hívták őket. Miért? „Mert nem elég, hogy evan
gélikusok, még bibliáznak is.” Felsőszeliben sok dolgot 
megtanult: először azt, hogy minden teológiai munka a 
gyülekezetért van. Másodszor itt vált mélyhitű lelkésszé, 
az igehirdetés és lelkipásztorkodás szerelmesévé. Har
madszor: magyarsága is ez idő tájt tudatosult. Negyed
szer: ekkor kerül baráti viszonyba dr. Szabó Aladárral, a 
magyar belmisszió zászlóbontójával. Ötödször: a teológi
ában A dolf Schlatter tesz rá nagy hatást, szakít addigi 
rostocki irányvonalával, és ettől kezdve a schlatteri isko
lához csatlakozik. Végül pedig: ekkor lett aktív tagja az 
ébredés! mozgalmaknak, úgymint a MEKDSz-nek, a Pro 
Christo-nak, a Bethániának. A Bethániának köszönheti 
élete társát is: Vargha Gyula költő lányát veszi feleségül 
1913. szeptember 17-én. Isten négy gyermekkel áldotta 
meg házasságukat. Hírlett a nagy professzorról, hogy 
gyennekeit milyen mélységes szeretettel és 
egyszerűséggel nevelte; és hogy a legkeményebb fe
gyelmezési eszköze a megbocsátás volt.

A teológiai tanári vizsgát 1917. november 3-án tette le. 
így hívják meg 1918-tól az Eperjesi Teológiai Akadémiára 
tanárnak, az Újszövetségi tanszékre, bár magántanári 
vizsgája igazából a Gyakorlati tanszékre képesítette. Az 
oly nagyon szeretett lelkészi állást még ezért a bizonyta
lan és áldozatokat követelő katedráért is feláldozta, hi
szen ebben az időben nem volt lakása sem, családját 
kénytelen Budapestre vitetni, ő maga pedig az áldatlan
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körülmények között háromszor is súlyos betegségbe 
esik.

1919-ben a cseh megszállás miatt aztán bezárják a Te
ológiát. „Mindjárt az első napokban meg kellett értenünk, 
hogy az eperjesi ősi kollégium fölött megkondult a ha
lálharang” -  emlékezik. Ezután átirányítják Pozsonyba, 
ahol szlovákul kellett előadnia. Ezzel is megbirkózott, 
bár itt végképp érezte, hogy mennyire nincs a helyén. 
Ekkorra ugyanis már teljesen a magyar lelkiség jelle
mezte. Tevékenysége nem véletlen, hogy nem tetszett az 
új államnak. Ismét mennie kell.

Megfáradva mond le mind a lelkészi, mind a tanán 
szolgálatról. 1920-ban apósához költözik Pusztalöbre, 
ahol méhészettel és asztalossággal foglalkozik. Sőt, a 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár egyik bérle
tén is dolgozik.

Budapestre 1920 szeptemberében kerül, és a Bethánia 
Egyesület lelkésze lesz. Elkötelezettje lesz az 
ökumenének. Először fogházlelkész: budapesti ügyész
ségi fogházban, a pestvidéki ügyészségi fogházban, a 
Conti-utcai, a Szerb-utcai, a Jászberényi úti fogházban 
tartott rendkívüli istentiszteleteket. Majd az egyesület 
szervező, kurzustartó és igehirdető szolgálatát végezte. 
Sokan megvádolták, hogy hűtlenné lett egyházához, és 
„elreformátusodott” Podmaniczky tagadta ezt a „vádat”, 
és szavait azzal is bizonyította, hogy egyidejűleg vállalt 
evangélikus „állást” is, amikor is beosztották őt a Deák
téri gyülekezetbe, missziói lelkésznek.

1923 őszétől a Luther Szövetség főtitkára. Raffay püs
pök  ekkor szólítja fel határozottan, hogy lépjen vissza 
teljesen az evangélikus lelkészi szolgálatba. Sőt a püspök 
egyenest egy állást is „kreált” számára: a bányai egyház- 
kerület missziói lelkészi állását neki hozták létre.

Ekkor nyílik lehetősége, hogy elutazhasson Finnor
szágba és Nyugat-Európába: mindenütt a helyi kegyes- 
ségi irányzatokkal ismerkedhetett meg. Konferenciákon 
vehetett részt Hamburgban, Londonban, Svájcban, Hol
landiában. Finnországban pl. először 1924. januárjában 
járt Kaffay püspök kíséretében, úgy mint tolmács. Ek
korra ugyanis már az összes északi nyelvet (finn, norvég, 
svéd, dán) ismerte, értette és kitűnően beszélte. Tagja 
lesz a Christian Endeavor World Union választmányának, 
itthon pedig a Magyarhoni Missziós Egyesületnek.

1924-ben a szarvasi gyülekezet hívja meg lelkészének. 
Nagy tusakodás után utasította ezt vissza, hiszen 
egyértelművé vált számára, hogy élethivatása és lelkiis
merete a tudós munka felé vonzza.

Teológiai doktorátust 1926-ban Debrecenben szerzett. 
Felavatása pedig június 30-án volt. Ekkor kezd el Sopron 
fele kacsingatni, és megpályáz egy állást. Pályázatában ez 
áll: „Ha tagadó lesz is a válasz, nem csüggedek. Alázattal 
veszem el, amit Isten végzett felőlem. Várok, tanulok és 
dolgozom tovább. Tudom, hogy életem útja fel a 
kathedrára vezet, s tudom, hogy az Isten meghatározta 
időben fel is léphetek reá, s hirdethetem a Krisztus 
jövendő szolgáinak azt, ami szívem, elmém betölti.”

A pályázatát elfogadták. 1928. augusztus 11-től a Sop
roni Evangélikus Hittudományi Karon nyilvános tanár 
lett egészen 1949. október 3-án bekövetkezett haláláig. A 
vallástörténeti, bölcseleti és keresztyén neveléstudomá
nyi tanszékre került. Munkásságát teljesen a misszió 
szolgálatába állította, minden általa tanított tárgyat annak 
segédtudományaként kezelte. Szívéhez legközelebb ez a 
tudomány állt, professzori munkája is nagy misszió volt.

' Diákjai egy széles látókörű, 18 nyelvet ismerő pro
fesszort ismerhettek meg, aki a Bibliát csak a szószéken 
használta a gyülekezet nyelvén, máskor csak az eredeti 
nyelveken, héberül és görögül.

Értékei itt bontakozhattak ki teljes egészében. 
Előadásaira mindig pontosan és alaposan készült. Tudo
mányában igazi polihisztor, minden teológiai ágban já
ratos volt. Az 1931-32-es, 1935-36-os és 1940-41-es tanév
ben pedig még plusz feladatot is jelentett számára a dé
káni cím.

Hallgatóival bensőséges lelkipásztori kapcsolatot tar
tott fenn. Teljes emberként kezelte, önmagával 
egyenértékűnek tartotta őket. „Podi bácsi” -  így hívta 
mindenki -  jóságáról regéket beszéltek a teológusok: 
kijárta, hogy a szegény teológusok minden nap kapjanak 
ingyenes ebédet valamelyik soproni kaszárnyában. Úgy 
ismerte hallgatóit, hogy mindig tudta, kinek mire van 
szüksége. Tágszívű imádkozó is volt. Imanaptárában 
minden teológusáért egyenként naponta imádkozott. 
Azon fáradozott, hogy jól képzett lelkészek induljanak 
küldetésbe. Nagy összefoglaló műve nem születhetett 
meg, hiszen minden tudását tanítványainak szórta szét.

Tanította a vallástörténetet, a filozófiatörténetet, a ke
resztyén nevesléstudományt, a missziótörténetet és az 
ezekkel összefüggő tárgyakat. Fő munkái közül csak 
párat emelek ki: „A reformáció neveléstörténeti 
jelentősége”, „Luther és a belmisszió”, „A misszió tudo
mányának vázlata”, „Az evangélium és a nemzeti neve
lés”, „A háborít és a misszió”, „A misszió mai helyzete”, 
„Kína döntő órája”.

A Teológiára való bekerüléséig a misszióval 
újságszerkesztőként is foglalkozott. 1913-1928 között a 
Hajnal című missziós folyóiratot szerkesztette, amelyben 
különböző tárgyú vallástörténeti és missziótörténeti cik
kei jelentek meg. 1924-1928 között a Mustármag című 
hitmélyítő lapot is szerkesztette, valamint átmenetileg a 
Missziói Lapokat is.

Azonban a Teológián sem merül ki a misszióval való 
foglalkozás az elméleti előadásokban, hanem gyakorlat
ban is átülteti a tananyag tartalmát. Kezdeményezi, hogy 
a teológusok alakítsanak meg egy egyesületet, az Evan
gélikus Teológusok Misszió Munkaközösségét, amelynek 
ő maga is tagja. E közösség szervezésében a teológusok 
vetített képes előadásokat tartottak az egész ország 
területén, pl. csak 1936-37 telén 36 előadást. De már 
1929-ből arról kaptunk tudósítást a Teológiáról, hogyan 
terjed az ébredés iránti érdeklődés a teológusok között. 
Podmaniczky professzor ennek elősegítésére többek 
között finn ösztöndíjasokat hoz Sopronba; valamint 
bibliatanulmányozó összejöveteleket tart hetenként a 
lakásán, ahol néha több szobát megtöltöttek az 
érdeklődő hallgatók. Ennek a híres soproni lakásnak volt 
egy másik különlegessége is. Ki volt függesztve a külső 
falára egy, a régi aszódi kastélyon is álló felirat: „Ez csak 
földi szállásunk, örök haza odafönn vár”.

Minden általa tartott alkalomnak, minden 
előadásának a középpontjában Ura állt. „A gondolkodók 
éles logikával keresték, kutatták az igazságot, -  nekünk 
megadatott, hogy ismerjük Jézust, akiben a bölcsesség és 
minden ismeret kincse van elrejtve” (Kol 2,3) -  mondo
gatta számtalan esetben. Jellemző volt pl. rá, hogy az 
előadása írott szövegéhez széljegyzeteket fűzött, ame
lyekkel óvott az emberileg tetszetős, de nem krisztusi 
gondolatoktól. Élete és munkássága centrumát
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Megváltónk töltötte ki. Hallgatói máig emlékeznek 
jellegzetes mozdulatára és „vesszőparipájára”, amint 
felemeli jobb kezét és a Jézus Krisztusban megjelent 
szeretetről ezt mondja: „...az csak növekszik napról- 
napra, óráról-órára...”

Az elmondottak alapján úgy tűnhet, hogy 
Podmaniczky Pál csak a saját szakterületével fogla
latoskodott; de ez téves következtetés. Hogy mennyire 
polihisztor volt, azt rendkívül széles (és nem csak a teo
lógia területén mutatkozó) érdeklődése bizonyítja. Az 
állatokat Assisi Ferenchez hasonlóan szerette és viselke
désüket etnológusként kutatta, többek szerint sokszor 
szinte beszélgetett velük. Fiatal korában festészettel is 
foglalkozott. Bár ezt abbahagyta, de a művészetet egész 
életében értette. Volt egy képkerete, amelybe egymás 
mögé tett be híres reprodukciókat, és azt havonta válto
gatta.

De volt egy ezeknél is nagyobb szerelme, amely már- 
már a misszió iránt érzett örök szerelmet is elérte: a szép- 
irodalom. Áldott munkássága volt ezen a területen is: 
regények, történelmi elbeszélések, fordítások születtek 
meg tollából. Több száz írás került ki kezei alól. Az írást 
szószéknek tekintette. Filemon szolgájáról, Onézimoszról

írt regénye „Megszabadított élet” címen jelent meg. A finn 
parasztprófétáról, Ruotsalainenről egy életregényt írt. 
Amikor a Teológia egyszer pályázatot írt ki 
„Podmaniczky Pál vallásos szépirodalmi munkássága” 
címen, az akkor még csak teológus Reuss András 23 
oldalon 58 szépirodalmi termékét sorolta fel. Csak a leg
értékesebbek közül szemezgetek: „Megnyílt szemek” -  
Novellák a magyar történelem 10 századából; „Vihar” -  
Novellák a XVI.-XVIII. sz.-ból; „Gazsi elindul”, „Az iga”, 
„A két fenyő”; „Amikor a bibliák megszólalnak”; „Nagy 
Sámuel próbája”. Énekfordításai között ott van Énekes
könyvünk talán két legnépszerűbb korálja: a „Szelíd 
szemed, Úr Jézus” és az „Uram, ó add, ha vándorutam” 
kezdetű.

„Podi bácsi” szívós, szelíden küzdő ember volt. A vil
lamosmegállókban is olvasott vagy evangélizált. Mélyen 
pietista alkat volt. De soha nem tévesztette össze a 
missziót az agresszióval. Halálos ágyán a következőt 
kérte az őt körülvevőktől: „Ne azért imádkozzatok, hogy 
gyógyuljak meg, hanem hittel bírjam az utolsó küzdel
met.” így hunyt el 50 esztendeje báró Dr. Podmanidczky 
Pál professzor, 1949- október 3-án.

G abnaiSándor

Ö sz tö n d íjo n  E r la n g e n b e n

Mottó: Még a z  oltalom mögött is oltalom 
(Muchel Péternek)

Itt hívatlanul csak a szél lép át a kapun 

Itt
Csak Isten szól 
Számtalan csatornát épít 
mennytől a földig

Az üres tehénistálló tetejéről 
az üres akolra 
sikolt a fa ereszből 
a vízsugár

Mit csinálsz, kérdezi Isten

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az 
égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé 
teszi; magot ad a magvetőnek 
és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az 
én igém is, amely számból kijön: nem 
tér vissza hozzám üresen, hanem 
véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért 
küldtem.”
(És 55, 10-15)

Uram, mondom én, 
esik, mit 
tehetnék

és válasza zöldellve 
sarjad minden ablakon át. 
(Reiner Kunze)

Mindannyiunk élete Isten erőterében zajlik. Az ő 
jelenléte hajtja át minennapainkat rejtett, titkos módon, 
de mégis olyan egyszerűen, hogy szinte észre sem 
vesszük. Erről szól a mottónak választott ige és annak

kortárs megfogalmazása. Ézsaiás hallgatja az Úr szavát és 
így bomlik ki előtte a természet s benne Isten jelenléte. A 
költő a természet szépségére feledkezik és ebben 
csendül meg számára az Úr hangja. Két különböző út,
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mely ugyanoda visz.
Egyszerű, az élet leghétköznapibb területéről vett ké

pek, melyekben érzékelhetővé válik Isten mindenütt 
jelen valósága.

A Németországban eltöltött időt arra igyekeztünk fel
használni, hogy az ő jelenlétében mindig jelen legyünk. 
Ne a múlt, ne a jövő kösse le a figyelmünket, egyedül az 
ő jelenlétébe való helyezkedés.

Erről szóltak a gyakorlati teológiai előadások, a sze
mináriumok és kurzusok, amiken részt vettünk.

A sokak által ismert Fahr str. 15-ben laktunk, a Martin 
Luther Bund vendégszeretetét élvezve. Együtt örmé
nyekkel, bolgárokkal, lengyelekkel, románokkal, oro
szokkal de megismerkedhettünk görög, indiai, egyip
tomi, kolumbiai, norvég, olasz, amerikai, cseh és szlovák 
fiatalokkal is. Mint teológusok kisebbségben voltunk, 
mivel jövendőbeli tanárok, orvosok, mérnökök, jogászok 
számára is jutott hely.

Az ismerkedéshez és is ismeretszerzéshez nagyszerű 
lehetőséget nyújtottak az évente szervezett kirándulások, 
konferenciák, amiknek keretében mi Brüsszelbe az Eu
rópai Közösség, az EKD (Német Evangélikus Egyházak) 
és a NATO központjába juthattunk el. Mindegyik 
intézményben előadásokat hallgattunk ezek 
működéséről illetve feladataikról, célkitűzéseikről. Az 
utazás különlegességét az adta számunkra, hogy. a 
látogatás néhány nappal Magyarország NATO-hoz való 
csatlakozása előtt történt.

A Szövetség támogatói és tagjai számára éves rendsze
rességgel rendez többnapos gyűléseket, ahol az éppen 
aktuális teológiai kérdésekről, az ökumenéről folytatnak 
megbeszéléseket. így vehettünk részt 1999 januárjában 
Bad Seegebergben az Egyházak Világtanácsának harare-i 
gyűléséről tartott kiértékelő beszámolón.

A Friedrich-Alexander Egyetem és a Luther Márton 
Szövetség jó kapcsolatának köszönhetően minden évben 
egy-egy professzor -  úgynevezett ephorus -  vállalja, 
hogy a külföldről érkezett (sokszor nem is evangélikus) 
diákoknak rendszeres szemináriumokat tart. Ezek célja 
többek közt, hogy az ortodox felekezetű ösztöndíjasok
kal megismertesse az evangélikus tanítást. Az 1998/99-es 
tanévben ezt a posztot Dr. Hermann Bradt töltötte be, 
aki rendszeres teológiával foglalkozó professzor lévén 
Luther Magnificat-ját olvasta és beszélgette velünk végig.

A lehetőségek széles skáláját mutatja, hogy a német 
diákoknak az egyetem mellett számtalan kurzust kínál
nak izgalmasabbnál izgalmasabb témákban. Az evangéli
kus és katolikus egyetemi gyülekezetek által meghirde
tett programok mellett a teológiai hallgatók kísérésére 
egy erre a célra létrehívott, lelkészekből álló közösség is 
számos alkalmat szervezett.

Bevezetés a lelkigondozói beszélgetésbe címmel mi is 
részt vettünk egy kurzuson. Számunkra új és tanulságos 
volt a koncepció. Néhány órás bevezetőben megismer
kedtünk a lelkigondozói beszélgetés legalapvetőbb sza
bályaival: én közlés, aktív hallgatás, visszatükröző kér
désfeltevés stb... Az elméleti alapozást rögtön a gyakor
lati megvalósítás követte. Párosával videokamera elé 
ültünk, (ahol az elhangzott szabályok figyelembe vételé
vel) 20-20 perces beszélgetéseket folytattunk, egyszer a 
lelkigondozó, egyszer pedig a lelkigondozott szerepé
ben. Tennészetesen -  mint lelkigondozott -  mindenki 
csak valós problémáit vethette fel, így lehetett csak iga
zán komoly, „éles” beszélgetéseket folytatni. A

következő fázisban a felvett beszélgetéseket néztük és 
elemeztük végig közösen. Azt figyeltük, hogyan reagál a 
lelkigondozó a gondozott által felvetett problémára, 
hogy sikerül visszatükröznie partnere érzéseit, vezeti-e a 
beszélgetést, sikerül-e segítenie. Rögtön szembesülhetett 
mindenki saját hibáival, sokszor tudat alatti 
lelkigondozói koncepciójával (mert ez mindannyiunknak 
van anélkül, hogy tudnánk róla!) Bámulatos, milyen he
ves reagálást válthat ki egy-egy rosszul feltett 
„lelkigondozói” kérdés, ami mögött nem csak tanács 
rejtőzik, hanem sokszor még az elvárt felelet is. Mostaná
ban a médiában is ezt a fajta kérdésfeltevést tapasztaljuk. 
Szinte eltűntek a nyitott kérdések, az olyanok amikre 
valóban választ várnak, illetve amiknek a megválaszolá
sára időt hagynak.

Hol vannak ma a lelkigondozásban is elengedhetet
len Vitray Tamás-féle kérdések, amik lehetővé teszik a 
kérdezett számára, hogy spontán módon újra elmesélje 
életét és ezáltal újrafogalmazza önmagát, új fényben lássa 
jövőjét?

Erre egy egyszerű — általunk kitalált -  példa:
— Mi a foglalkozása? -  kérdezhetjük így is, vagy pedig

így:
-  Hogyan lesz valakiből táncosnő?
Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat ébresztett ben

nünk az egyetemen ManJ'red Steitz gyakorlati teológiai 
professzor utóda: Martin Nicol, akinél gyülekezetépítést, 
liturgiái előadásokat hallgattunk. Külön ajándék volt 
számunkra, hogy emellett kettőnkkel poimenikáról és 
homiletikáról rendszeresen beszélgetett. Most készülő 
gyakorlati teológiai munkafüzetének idevágó fejezeteiből 
vettünk elő olvasmányokat, ezekről beszámoltunk neki 
illetve megvitattuk őket.

Lehetetlen ezekről az örökre meghatározó 
élményekről néhány m ondatban beszámolni, mégis 
megpróbáljuk röviden a lényeget összefoglalni.

♦ A liturgia területén az egyik legfontosabb felfede
zésünk az volt: mindig azt csináld, amit épp csinálsz. 
Azaz ha imádságot mondasz, akkor imádkozz, de ne 
dogmatizálj, ne pszichologizálj, ne dramatizálj. Amikor 
áldasz, áldj.

♦ Csodálatos felfedezés volt számunkra az is, hogy a 
poimenikában nem  csak a régről ismert terapeutikus és 
kérügmatikus irányzatnak van létjogosultsága. A renge
teg koncepcióból mindenki kiválaszthatja a számára test
hez állót, illetve a szimpatikus jegyekből összeállíthatja a 
saját módszerét. Mert a legszélsőségesebb irányzatoktól 
is lehet tanulni, ha másból nem, a hibákból.

♦ Ami a prédikációt illeti, a képek birodalmát nyitotta 
ki előttünk a professzor, ahol a metafora és hasonlat 
segítségével „tetthellyé” válik a szószék. Olyan szín
hellyé, ahol történik valami. Ahol csatorna nyílik a 
menny és föld között és beszélni, zöldellni, sarjadni kezd 
minden, amihez az égi víz hozzáér.

Dióhéjban ennyit az erlangeni impulzusokról, amikért 
az égi csatornáknak nagyon hálásak vagyunk.

T akács E sz te r  - P erc ze  Sándor
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Bizalmas titkok a lelkészek em ail levelező 
hálózatáról

Maga a rendszer hallatlanul egyszeri!. Nem is egyedülál
ló, hiszen a világ sok pontján, sok összefüggésben használ
ják. Félig-meddig szakneve: levelező lista. Az elektronikus 
levelezésnek az a fonnája ez, amikor valaki küld egy levelet 
egy címre, aztán erről a címről másodpercek alatt tovább
megy az üzenet a listán szereplő összes címre. A mi levelező 
listánk neve: fratemet. Két köre van. A szűkebb körbe - 
"fratemet-lelkészek" - csak a lelkészek kapcsolódnak, míg a 
tágabb körbe - "fratemet-mindenki" - rajtuk kívül az a né
hány nem-lelkész, aki jól viseli a lelkészek társaságát. A lis
tán közel ötven cím szerepel, valószínűleg életemben nem 
írtam és nem kaptam annyi levelet, mint amióta létezik.

Háború, liturgia, zsinati törvény, fizetés és 
M ezőberény

A levelező lista egyik legnagyszerűbb lehetősége az, 
hogy egy időben sokan jutnak olyan információkhoz, me
lyekhez aztán - újra csak egy időben - hozzá lehet szólni. 
Persze van olyan felvetett téma, amihez nem szól hozzá sen
ki, de máskor az értékes hozzászólások olyan sorát olvas
hatjuk, amire talán csak egy konferencia keretében van 
mód.

A levelezésünk egyik első témája volt a délszláv háború 
etikai elemzése. így került elénk, ifj. Hafenscher Károlytól, az 
új liturgiái renddel kapcsolatos anyag megbeszélési lehető
sége. Máskor ugyanígy beszélgethettünk egy keletkező zsi
nati törvényről, a lelkészi fizetések igazságosabbá tételéről 
vagy egy könyvről. Mikor van lehetőség arra, hogy magán
emberként, különösebb hivatalos rendezés nélkül, ennyien 
gondolkozhatunk egy témáról? Ráadásul őszintén. Számom
ra nagy érték volt például, hogy a mezőberényi események
ről közvetlen infonnációkat olvashattam. Itt még egy fontos 
jellemző: nincs pletykálkodás és nincsenek rosszindulatú 
áskálódások. Nem is lehet, mindenki tudja, hogy a vélemé
nyét sokan olvassák. Ez méltóságot ad a véleményeknek, 
álláspontok kifejtésének.

Gyertek Révfülöpre és a napfogyi show-ra!
A Lista persze helyet ad a meghívásoknak. Lelkésziktatás

ra jött a meghívás, utána a beszámoló és a köszöntések. Az 
ember ilyenkor azt érzi, testvérek között van. A fiatal lelké
szek konferenciájára egy kicsit máshogy hatott a személyes 
meghívás fratemeten keresztül, mint a hivatalos. Egyúttal a 
program is jött, szép táblázatban. A kiskőrösiek napfogyi 
show meghívására talán csak ez az egy érdemi válasz jött: 
„Lupi, a Napfogyi Show-n vigyázzatok a zsebesekre! Nyolc
van éven belül nem lesz ilyen jó alkalmuk!”

Taglista
A Lista működtetője, Bogdányi Gábor időnként közli 

azoknak a nevét és címét, akik a leveleket kapják. Bárki be
léphet, csak szólnia kell. Olykor végigolvasom a neveket. Jó, 
ha az ember tudja, kinek küldi a leveleit.

Aztán elgondolkozom azon, hogy vajon mit gondolnak a 
csendben hallgatók. Ugyanis a névsorban sokan eddig még 
egy sort sem írtak. Gondolom, ők olvasnak.

Mások pedig hiányoznak. Vajon miért nem kapcsolód
nak be püspökeink? Azt hiszem, könnyebb úgy kormányoz
ni, ha a vezető ismeri a vezetettek közvetlen véleményét. Ál
lások és döntések, kérések és segítségnyújtás hány helyről 
érkezett tanáccsal oldódhatna meg.

Hányán kapcsolódnának be, de nincs gépük vagy nem 
tudnak bánni vele. Kikerülhetetlen a határ átlépése: számító
gép kell! Ezt a döntést meg kell hozni. Tolla is van minden
kinek.

Érzések és hangulatok
Sokan értenek egyet azzal, hogy a számítógép elszemély- 

telenít. Van ebben igazság. Itt azonban sokszor látom az el
lenkezőjét. Panasz hangzik el: valaki megbántott. Máskor 
öröm: ez meg ez történt két órával ezelőtt, elmondom, örül
jetek velem! Valaki egyszer leközölt egy érzelemlistát, ahogy 
jelölni lehet a gépelt szövegben az érzéseket. Például: ket
tőspont, kötőjel, végzárójel - az öröm kifejezése. Egy fekvő 
arc látszik igy: :-) Van érzésből vagy száz. Fontosabb azon
ban a barátságnak, testvérségnek az a sugárzása, amit érzek 
a megértésben, a bizalomban, az elkeseredés kimondásá
ban, a segítségkérés és segítségnyújtás szavaiban. Ez pedig 
már több, mint egy egyszerű taglista.

Vírus a gépen
Az egyik anyagban számítógépes víms érkezett. Minden

kinek. Akinek volt vírusölője, ki tudta szűrni, akinek nem, 
talán még most is rajta van a gépén és ő adja tovább. Van eb
ben is valami jelképes. Egymás gondolatainak áldott vagy át
kozott vírusával fertőződünk meg. Néhány napja feléledt, 
hogy együtt készülünk a vasárnapi igehirdetésre. A készülé
semben jelen van mintegy ötven ember - szólva vagy hall
gatva.

Csalódások és rem ények
Nagyon nagy lehetőség ez. Még nem élünk vele kellő

képpen. Sok hibát követünk el. Emiatt sokszor csalódás tölt 
el minket. Hogy lehetne jobban csinálni? - kérdezzük egy
mástól. Mégis elindult, beszélünk egymással. Szólunk egy
máshoz. Elrejtett emberek előállnak, írnak, mindenkihez. 
Megismerjük egymást. Közösségbe kerülünk egymással. A 
Szentlélek, új eszközei segítségével, egy számítógép, zsinór, 
modem, telefon segítségével - lelkészek és nem-lelkészek 
közösségét teremtette meg.

K oczor Tamás
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Egzegézis

Az alapige elválaszthatatlan a szövegkörnyezettől. A 
Bethesda tavánál történt gyógyítás (1-15) az első éles 
konfrontáció az egyházi hierarchiával. Jézusnak a gyógyítás 
utáni kijelentése (17) tovább élezi a helyzetet: halálát akarják 
(18). Cselekedete és szava egyaránt botránkoztató.

A kiélezett helyzet központi kérdése Jézus személye. 
Kicsoda ő, aki -  a szombat megszegésével -  túl meri temii 
magát a törvény előírásain és Istennel azonosítja magát?

Jézus válaszának tartalma az Atya és a Fiú kapcsolata. Ez 
a kapcsolat bensőséges, páratlan és kizárólagos. Olyan 
kapcsolat, amelyben Jézusnak az Atyától kapott életadó 
hatalma (21) Jézus személyének páratlan voltát emeli ki. 
Ebből következik, hogy az Atyát és a Fiút egyforma tisztelet 
és hódolat illeti meg (23).

De ki vagy mi igazolja mindezt? Ezzel a kérdéssel már 
alapigénkhez érkezünk el. Jézus elfogadja az általános 
perjogi szabályt: senki sem lehet tanú a saját ügyében (31). 
Másrészt mindig több tanú egybehangzó tanúskodása 
igazolja egy tény valódiságát. A római jíerjog fejlődésének 
harmadik szakaszában, a császári perrend magánjogi 
perekben eljáró bírósági szervezetének bizonyítási 
rendszerében keletkezett a mai köztudatban is élő szólás: 
egy tanú nem tanú (Brósz-Pólay: Római jog). A zsidó 
jogrend ugyanígy járt el (4Móz 35,30; 5 Móz 17,6; 19,15). Ezt 
az elvet Jézus is alkalmazta (Mt 18,16; Jn 8,17), tanítványait is 
kettesével küldte ki (Mk 6,7), és ez volt az ősegyházi 
gyakorlat is (Csel 13,2; 15,39-40). Belső fegyelmük
érdekében az első gyülekezetek is megtartották a két vagy 
három tanú szabályát (2 Kor 13,1; 1 Tim 5,19).

Ennek az elvnek fonnai előírása határozza meg Jézus 
válaszát is, amikor nem tekinti magát saját tanújának, és 
önmaga helyett olyanokat említ, akik megfelelnek a ta
núkkal szemben támasztott elvárásnak: „a tanú olyan 
személy, akinek valamiről közvetlenül szerzett tudomása 
van” (Értelmező Kéziszótár).

Az egyik ilyen tanú Jézus mellett Keresztelő János, aki 
„bizonyságot tett az igazságról” (33), az igazság mellett. Az 
igazság tartalma: egyrészt tagadta, hogy ő lenne a Messiás 
(1,20), másrészt megvallotta Jézus messiási voltát (1,34). 
Keresztelő világító fáklya voltát (35) Jézus is elismeri, 
tanúságtételének különleges értékét több helyen kiemeli az 
evangélium is (1,6-8, 15; 3,27—36). S bár Keresztelő

tanúbizonyságának megvan a maga viszonylagos történelmi 
jelentősége: „hogy ti üdvözöljetek” (Kamer), Jézus mégsem 
emberi tanúságtételre alapozza messiási és istenfiúi 
öntudatát, hanem Istenre (37). Az Atya Jézus melletti 
tanúskodása már bizonyító erejű. Azokban a 
cselekedetekben nyilvánul meg, amelyeket Jézus véghezvitt 
(36; 10,25). Ezek igazolják, hogy valóban az Atya küldte el.

Az emberek tanúságtételét felülmúlja Istené (Mai 2,14; 1 
Sám 12,5). Isten tanúságát szava, kinyilatkoztatása hordozza 
a Törvény tábláiban (2 Móz 31,18; 25,22), a próféták 
üzenetében (Mik 1,2) és testté lett szavában: Jézusban (Jn 
l,14kk; 1 Ján 5,9kk). Az Atya közvetlenül nem hallható és 
látható (37). „Szavának ezért ,testté válva’ kell 
megnyilvánulnia az ember előtt, akinek látnia és hallania 
kell, mielőtt képes lenne hinni. A 37. vers tehát a meg
testesülés szükségességét mondja ki, éspedig az emberi 
megismerés természete alapján” (Farkasfalvy). Ez pedig 
karácsony felé mutat.

Meditáció

Alapigében kulcsszava a martüreó ige, amelynek szótári 
jelentése: tanúnak lenni (tanú-) bizonyságot tenni, 
tanúskodni, bizonyítani, jó bizonyságot tenni. 
Szerencsésebbnek érzem, ha az igét és annak főnévi alakját 
az előbbiek értelmében is a tanúskodni, tanúság jelentéssel 
adjuk vissza. így tesznek a római katolikus fordítások is: „Ha 
én tanúskodnék magamról, tanúságom lenne igaz. De 
másvalaki tesz tanúságot rólam és tudom, hogy igaz a 
tanúsága, amivel rólam tanúskodik” (31-32). A mi 
fordításunk bizonyságtétel kifejezése erőtlenebb. Hitmélyítő 
konferenciák légkörét idézi, amikor a jelenlévők sorban 
felállva hitükről, hitharcaikról és azokban való megállásukról 
vallottak, „bizonyságot tettek”, vagy tették ugyanezt missziói 
céllal mások előtt. Természetesen ennek is mindig igaznak, 
hitelesnek kell lennie. De ezt a mi bizonyságtételünket nem 
lehet sem Keresztelő János, még kevésbé Jézus 
tanúságtételéhez hasonlítani, aki arról szólhatott, amit az 
Atya mellett látott és hallott (3,11 32kk). Neki az Atyától 
közvetlenül szerzett tudomása volt mindenről, mint minden 
liiteles és igaz tanúnak. Jézus mint „szem és fültanú” tehetett 
mindenről vallomást, ezt a mi bizonyságtételünkről nem 
lehet elmondani. És mellette tanúskodott megint csak 
páratlan és egyedülálló módon az Atya is Jézus csodáiban és 
szavaiban, egész életművében.

Hogy senki nem lehet saját tanúja, önmaguk tanú
ságtételére is igaz. Az ember mindig önmagáról beszél, ha 
nincs elég ereje hallgatni -  élcelődik Anatole Francé francia 
író, és ez sajnos sokszor a mi bizonyságtételünkkel 
kapcsolatban is elmondható. Az én hitem, az én szeretetem,
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Egzegézis

Az alapige elválaszthatatlan a szövegkörnyezettől. A 
Bethesda tavánál történt gyógyítás (1-15) az első éles 
konfrontáció az egyházi hierarchiával. Jézusnak a gyógyítás 
utáni kijelentése (17) tovább élezi a helyzetet: halálát akarják 
(18). Cselekedete és szava egyaránt botrankoztató.

A kiélezett helyzet központi kérdése Jézus személye. 
Kicsoda ő, aki — a szombat megszegésével — túl meri tenni 
magát a törvény előírásain és Istennel azonosítja magát?

Jézus válaszának tartalma az Atya és a Fiú kapcsolata. Ez 
a kapcsolat bensőséges, páratlan és kizárólagos. Olyan 
kapcsolat, amelyben Jézusnak az Atyától kapott életadó 
hatalma (21) Jézus személyének páratlan voltát emeli ki. 
Ebből következik, hogy az Atyát és a Fiút egyforma tisztelet 
és hódolat illeti meg (23).

De ki vagy mi igazolja mindezt? Ezzel a kérdéssel már 
alapigénkhez érkezünk el. Jézus elfogadja az általános 
| xajogi szabályt: senki sem lehet tanú a saját ügyében (31). 
Másrészt mindig több tanú egybehangzó tanúskodása 
igazolja egy tény valódiságát. A római perjog fejlődésének 
harmadik szakaszában, a császári perrend magánjogi 
perekben eljáró bírósági szervezetének bizonyítási 
rendszerében keletkezett a mai köztudatban is élő szólás: 
egy tanú nem tanú (Brósz-Pólay: Római jog). A zsidó 
jogrend ugyanígy járt el (4Móz 35,30; 5 Móz 17,6; 19,15). Ezt 
az elvet Jézus is alkalmazta (Mt 18,16; Jn 8,17), tanítványait is 
kettesével küldte ki (Mk 6,7), és ez volt az ősegyházi 
gyakorlat is (Csel 13,2; 15,39—40). Belső fegyelmük 
érdekében az első gyülekezetek is megtartották a két vagy 
három tanú szabályát (2 Kor 13,1; 1 Tim 5,19).

Ennek az elvnek formai előírása határozza meg Jézus 
válaszát is, amikor nem tekinti magát saját tanújának, és 
önmaga helyett olyanokat említ, akik megfelelnek a ta
núkkal szemben támasztott elvárásnak: „a tanú olyan 
személy, akinek valamiről közvetlenül szerzett tudomása 
van” (Értelmező Kéziszótár).

Az egyik ilyen tanú Jézus mellett Keresztelő János, aki 
„bizonyságot tett az igazságról” (33), az igazság mellett. Az 
igazság tartalma: egyrészt tagadta, hogy ő lenne a Messiás 
(1,20), másrészt megvallotta Jézus messiási voltát (1,34). 
Keresztelő világító fáklya voltát (35) Jézus is elismeri, 
tanúságtételének különleges értékét több helyen kiemeli az 
evangélium is (1,6-8, 15; 3,27-36). S bár Keresztelő

tanúbizonyságának megvan a maga viszonylagos történelmi 
jelentősége: „hogy ti üdvözöljetek” (Kamer), Jézus mégsem 
emberi tanúságtételre alapozza messiási és istenfiúi 
öntudatát, hanem Istenre (37). Az Atya Jézus melletti 
tanúskodása már bizonyító erejű. Azokban a 
cselekedetekben nyilvánul meg, amelyeket Jézus véghezvitt 
(36; 10,25). Ezek igazolják, hogy valóban az Atya küldte el.

Az emberek tanúságtételét felülmúlja Istené (Mai 2,14; 1 
Sám 12,5). Isten tanúságát szava, kinyilatkoztatása hordozza 
a Törvény tábláiban (2 Móz 31,18; 25,22), a próféták 
üzenetében (Mik 1,2) és testté lett szavában: Jézusban (Jn 
l,14kk; 1 Ján 5,9kk). Az Atya közvetlenül nem hallható és 
látható (37). „Szavának ezért ,testté válva’ kell
megnyilvánulnia az ember előtt, akinek látnia és hallania 
kell, mielőtt képes lenne hinni. A 37. vers tehát a meg
testesülés szükségességét mondja ki, éspedig az emberi 
megismerés temiészete alapján” (Farkasfalvy). Ez pedig 
karácsony felé mutat.

Meditáció

Alapigében kulcsszava a martüreó ige, amelynek szótári 
jelentése: tanúnak lenni (tanú-) bizonyságot tenni, 
tanúskodni, bizonyítani, jó bizonyságot tenni. 
Szerencsésebbnek érzem, ha az igét és annak főnévi alakját 
az előbbiek értelmében is a tanúskodni, tanúság jelentéssel 
adjuk vissza. így tesznek a római katolikus fordítások is: „Ha 
én tanúskodnék magamról, tanúságom lenne' igaz. De 
másvalaki tesz tanúságot rólam és tudom, hogy igaz a 
tanúsága, amivel rólam tanúskodik” (31-32). A mi 
fordításunk bizonyságtétel kifejezése erőtlenebb. Hitmélyítő 
konferenciák légkörét idézi, amikor a jelenlévők sorban 
felállva hitükről, hitharcaikról és azokban való megállásukról 
vallottak, „bizonyságot tettek”, vagy tették ugyanezt missziói 
céllal mások előtt. Természetesen ennek is mindig igaznak, 
hitelesnek kell lennie. De ezt a mi bizonyságtételünket nem 
lehet sem Keresztelő János, még kevésbé Jézus 
tanúságtételéhez hasonlítani, aki arról szólhatott, amit az 
Atya mellett látott és hallott (3,11 32kk). Neki az Atyától 
közvetlenül szerzett tudomása volt mindenről, mint minden 
hiteles és igaz tanúnak. Jézus mint „szem és fültanú” tehetett 
mindenről vallomást, ezt a mi bizonyságtételünkről nem 
lehet elmondani. És mellette tanúskodott megint csak 
páratlan és egyedülálló módon az Atya is Jézus csodáiban és 
szavaiban, egész életművében.

Hogy senki nem lehet saját tanúja, önmaguk tanú
ságtételére is igaz. Az ember mindig önmagáról beszél, ha 
nincs elég ereje hallgatni -  ékelődik Anatole Francé francia 
író, és ez sajnos sokszor a mi bizonyságtételünkkel 
kapcsolatban is elmondható. Az én hitem, az én szeretetem,
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az én eredményeim példáinak emlegetése mögötti 
büszkeség megelégedettsége elnyomja Azt, akinek mindent 
köszönhetünk. „Kegyes kezeinkkel eltakarunk Téged” -  
vallja Rilke is. „Az Úr engem használt fel arra, hogy 
megtérésének eszköze lehettem” -  mondta valakiről a 
minap, alig leplezhető büszkeséggel egy lelkésztársam, 
eltakarva a Lélek munkáját, akin keresztül ma is Isten 
tanúskodik (Jn 15,26).

Az igehirdetéshez

Ki nekem Jézus? A Vigilia szerkesztősége 1970 de
cemberében ezzel a körkérdéssel fordult -  világnézetre való 
tekintet nélkül -  a magyar szellemi élet jeles képviselőihez, 
mit jelent nekik Jézus. Elég régen már ahhoz, hogy egy új 
lelkésznemzedék számára új lehessen az így feltett örökzöld 
kérdés, és a folyóirat talán sok helyen még előkereshető régi 
száma, az említetteknél gazdagabb válaszok is. Jézus 
személye minden kor emberét foglalkoztatta, és ez a kérdés 
izzott fel Jeruzsálemben is Jézus körül: kicsoda ő?

A válaszok egy része mint történelemfonnáló szemé
lyiséget, az egyetemes emberi kultúra kiemelkedő alakját 
tartja számon. Magyar Imre orvosprofesszor Ha lehántom 
Jézus alakjáról a misztikumot, megmarad a nagyszerű, 
követelésre mindenképpen érdemes ember. Benedek István 
író, pszichológus pozitív példának tartja. Majerszky Klára 
idegsebész szerint Jézus humanista emberideál, amilyennek 
lennünk kellene. Heller Ágnes filozófus: Olyan egyéniség, 
aki magában hordja, megtestesíti az emberiség nembeli 
lényegét. -  Elismerő, szép szavak Jézusról.

Jézus azonban ennél többet igényel. Hiszen Ő több 
ennél. Őt az Atya küldte közénk, Ő Istentől van, mellette 
Isten tanúskodik. Ezért csak a hitem mondhatja meg igazán, 
ki nekem Jézus.

A Vigilia körkérdésére ilyen válaszok is születtek. Vas 
István költő, műfordító: Gyermekkoromban semmit nem 
tudtam Jézustól. Én előbb lettem marxista, mint keresztyén. 
Jézust megismerni aránylag későn kezdtem, huszonkét éves 
koromban. Attól fogva tudom, hogy Jézus élete a 
legnagyobb dolog, ami az emberiséggel történt. Attól fogva 
életem minden fontos eseményében és gondolatában jelen 
volt. Az én szememben mindennek, ami személyiség, Jézus 
személye ad értelmet, jogosultságot, reményt. Én csak azért 
lehetek én, mert Jézus Ő volt. Élni azért nem szégyen az 
embernek, mert Jézus élt. És szenvedni azért nem gyalázat, 
mert Krisztus kínhalált halt. -  Weöres Sándor költő: 
Számomra csak egy ember létezik: Jézus. Jézus létezik, és ő 
létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek. Azért 
írok, mert jobban, pontosabban és általa léteznek. Azért 
írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az 
azonosságot bennem és másokban. -  Tolnay Klári 
színművésznő: A kérdés számomra túlságosan frivolnak 
tűnik. Zavarba hoz: hogyan lehet a választ úgy 
megfogalmazni, hogy pontosan fedje azt, amit őrzök és élek 
magamban. Ezért: csak néhány szót tudok mondani, de 
mögötte világok vannak, vízesések és szakadékok, Északi
sark és Egyenlítő. Jézus a titkom, erőm, bűntudatom, 
kegyelmem és feltámadásom.

Ezért küldte el Isten Jézust. Karácsonykor úgy jelent meg, 
mint egy közülünk, de benne az Atya szólalt meg 
közöttünk, és ő tesz tanúságot Róla. Karácsony küszöbéhez 
közeledve nem kerülhetjük meg a mindig időszerű kérdést: 
Kicsoda nekem Jézus?

ZAszkaliczky P éter

S

4 . vasárnapja

Jn  3,25 30

Egzegézis

A kijelölt igeszakasz első mondata (25. v.) majdhogynem 
felesleges: mintha csak bevezetné a 26. versben foglaltakat. 
A vita, Keresztelő János táborán belül és kívül is, az adott 
összefüggésben (vallási kérdések) úgyszólván magától 
értetődően pattant ki. A 26. versben aztán egyértelművé 
válik a vita kiváltó oka: Jézus és az ő egyre gyarapodó 
tábora. Szerkesztői lépcsőfoknak tűnik ez a vers is: rávezetés 
a 28. vers központi mondanivalójára: "Nem én vagyok a 
Krisztus... "Jánost - aki maga is keresztelt, akinek tanítványai 
voltak és mozgalom épült karakteres személye köré -, nem 
rázza meg, hogy mindenki Jézushoz megy (még akkor sem, 
ha a 22. verssel ellentétben, 4,2 szerint maga Jézus nem 
keresztelt, csak a tanítványai). János nem lesz féltékeny 
statisztikai adatokra, Jézus népszeriíségi mutatóira. Nem 
próbálja - saját népszerűségét, befolyását latba vetve - 
elgáncsolni, ellehetetleníteni őt. Ugyanakkor nem is vonul 
vissza megkeseredve, lehangoltam Nemhogy sértődötten 
ellen-mozgalmat szítana, de folytatja eddigi szolgálatát, a 
Krisztus-missziót (v.ö. 28. v.), melynek az Úr ádventjéről 
hangzó bizonyságtétel volt a nyitánya (v.ö. 1,20 ill. 1,23).

Ha mellékszereplőként ugyan, de ő is részese ennek az 
ádventnek: a "vőlegény barátja" megjelölés (mi násznagyot 
vagy tanút mondanánk), valószínűleg rá vonatkozik.

Jézussal való kapcsolatát illetően Keresztelő János nem 
küszködik identitászavarral. Mellette állva (v.ö. 29-30. v.) 
pontosan tudja, kicsoda, hol a helye, mi a szerepe és a 
küldetése. Dacolva tanítványai féltékenységével, hatalmi, 
vagy legalábbis tekintélyt érintő viták ütközőpontjában, 
szembesülve az értetlenség szinte vádló rákérdezésével - 
hiszen karriert is hajhászhatott volna vallási vonalon (v.ö. 
1,19-28) -, ő hűséges barátja, tanúja marad Jézusnak. Nem 
konkurrens, de nem is csupán útegyengető: partner. Tudja, 
az igazi hatalom honnan ered (v.ö. 27. v.). Éppen ezért, 
Krisztushoz fűződő viszonyában, küldetése tekintetében 
nem alkuszik: Nagyranövő "én"-ek helyett növekedjék a 
Krisztus (v.ö.30. v.)!

A negyedik evangéliumban Keresztelő János jellegzetes 
karaktere talán itt és ebben tűnik fel, és avatja mégis azzá a 
radikális prófétává, akire a szinoptikusok rajza alapján 
gondolni szoktunk. A beteljesülő öröm (29. v.) pedig mintha 
már a közelgő karácsony evangéliumának előhírnöke lenne: 
"Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet..." (Lk 
2,10). Ez a (teljes, nagy) öröm Jézus és tanítványai - az őt 
követők - kapcsolatának örök távlatot ígérő jellemzője, (v.ö. 
15,11; 16,24; 17,13). A rövid epizód üzenete világos: János - 
kellemetlen, kényes helyzetben - újra bizonyságot tesz 
Jézusról.

Az advent 4. vasárnapján igét hirdetőnek sincs egyéb 
feladata.

Gondolatok az igehirdetéshez

János evangélista mintha egy másik Keresztelőt rajzolna 
elénk. Az ő Keresztelője nem az eljövendő harag hírnöke. 
Nem emleget fejszét, pelyvát, olthatatlan tüzet és 
szólólapátot. Jézus barátjaként mutatkozik be, és ujjongó
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örömének ad hangot. Örömre pedig vajmi kevés oka lehet: 
tanítványai vallási vitába keverednek, őt magát 
börtönbüntetés fenyegeti. János mégis ujjongva örül! Viták 
hangzavarában, vádak kereszttüzében, amikor nincs idő 
mérlegelni, de villámgyorsan kell átlátni, átgondolni 
mindent és segítség kellene, ötlet, egy jó válasz - ő meghallja 
Jézus hangját.

Egy csendes hang, mely megszólított...Talán a meg nem 
értettség vagy félreértettség idején, amikor sötét árnyék ült 
életedre, süket csend vett körül vagy zavart a nagyvárosi 
dübörgés... A vőlegény hangja. Jánosnak a sok szó közül ez 
a legfontosabb. Ügyes diplomataként eladhatta volna magát 
mint próféta, Illés vagy akár Krisztus. Ő azonban ott marad, 
ott áll meg, ahol a legtisztábban hallja Jézus hangját: "Semmit 
sem szerezhet a z  ember, ha nem a mennyből adatott meg 
neki."

Ki vagy te? Mit mondasz magadról? - kérdezték tőle. Hol 
állsz? Ki mellett? Mi a célod? Mi a hivatásod, küldetésed? 
Egyes tudósok szerint egyre kevésbé vagyunk képesek 
megválaszolni ezeket a kérdéseket. Erik Erikson 
pszichoanalitikus írja a nyugati világ emberének identi
tászavaráról: az embert az az érzés gyötri, hogy elveszítette 
kapcsolatát saját korával, környezetével és megcsalja 
önmaga benső lényegét. Kiesik kezéből az iránytű. Gonosz 
erők vonzásának enged. Rossz helyre áll, hamis szerepet 
játszik - és fokozatosan eldurvul, érzéketlenné válik vagy 
belebetegszik.

János Jézus mellett megtalálja a helyét. Mintha kezdeti 
erélyessége is enyhülne... Megérti és elfogadja személyének 
és szolgálatának átmeneti szerepét és idejét. Tudja: Több 
öröm van Jézus alázatos szolgálatában, mint a másoktól 
nyert felmagasztalásban. Jézus mellett így talál önmagáin az 
ember. Nem remeg úgy a szíve diagnózisra várva, betegágy 
mellett, szószéken, vagy mint Lutheré, a wonnsi birodalmi 
gyűlés előtt... János szava Jézushoz hív és mellé állít: "Neki 
növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem." Ez emberi 
énünk és életünk legegészségesebb evolúciója.

B ácskai K ároly

K arácson y este  

Jn  7 ,28-29

A szövegről

Ekrakszen -  kradzó: kiált, kiabál, ordít; különösen így 
aorisztoszban: felkiált. Hív, szólít, kijelent: Varga Zs. Ezeket 
tipikusan imperfektumi karakterű jelentésnek mondja;

to hieron -  a pogány szentélyek mellett (pl. Artemisz 
temploma, Acta 19-ben) a jeruzsálemi templom elnevezése, 
annak bármely részére vonatkozóan;

oidate -  oida: ismerni, felismerni, elismerni, törődni 
valakivel. A „ginószkó”-val szemben itt nem a „tudni 
valakiről”, inkább a szoros kapcsolatban kifejeződő „köze 
van valakihez” jelentésben áll. „Nem ismeri Istent = nem akar 
tudni Istenről” (Varga Zs.)

aléthinosz -  igaz, igazi, megbízható. A valóságnak 
megfelelő.

János egyik kedvenc dramaturgiai eszköze, hogy 
evangéliumában Jézus szavait válaszként állítja be azokra a 
megelőző kérdésekre, amelyeket neki valójában nem tettek 
fel közvetlenül (vö.: 4,34; 6,43.). Ezekben a versekben is ez 
történik. A történeti színből -  a jeruzsálemi templomi 
jelenetből -  így egy világos keret lesz, melyről a történet- 
kritika különösebb erőltetése nélkül is jól látható, hogy 
inkább János evangélium-szerkesztésére, mintsem a Jézus
történet történeti hűségére utal. Wie ist es eigentlich 
gewesen? -  „Kezdetben volt az Ige, és bár a világosság 
sötétségben fénylik, a sötétség mégsem fogadta be őt. A 
többi szintén lényeges, de ebből következik” -  mondaná 
János, és ezzel a történeti hűség helyét is kijelölné valahol a 
radikális istengyennekség és Jézus mindig jelen időben 
hangzó szavai között. Ytu ujtÁi úa u U ' dJfyff-kdOők ű %

A perikópa Jézus jelRiajpsának kiúmel^fcygr kezdődik., (T 
Jézus kiáltását sokszor szűkítik feltételezhető kiváltó okánalo 
kérdésére, hiteles emberi magatartásra kiemelésének céljával 
(„Milyen emberi, még kiabál is!”). János szóhasználata 
viszont nem erről győz meg minket. Míg a 2. fejezet 
templomtisztítási történetében arra gondolhatnánk, hogy a 
kufárhadat szelíd és önmérsékletről árulkodó hangon nem 
lehetett volna kiűzni a templomból (pedig a szöveg szerint 
Jézus ott egyszerűen csak „szólt” az árusokhoz), itt a kiáltás 
szó használatát indokolatlanul erősnek érezzük (főképp, ha 
a fentebbiek értelmében a tömeg jelenlétét valóban csak 
dramaturgiai eszköznek tekintjük). Ezzel szemben a „kiáltás” 
szó -  János szerkesztői munkájával együtt még 
hangsúlyosabban -  archaikusabb jelentést hordoz. Jn 1,15;
Rm 8,15; Gál 4,4 értelmében a Lélekkel megajándékozott, 
„inspirált” ember felkiáltását jelentheti. Jézus ezek szerint 
mint az inkamálódott praeegzisztens logosz, messiási 
bemutatkozását kiáltja bele a világba (koszmoszba). 
Proklamációjának hitelesítő ereje nem „származásában”, 
szüleinek vagy lakhelyének ismert voltában van, hanem 
saját szavaiban, melyekben tartalom és forma egyként 
jelentéshordozó szerepet tölt be, vagyis egymást 
igazolhatják.

A történet szereplőinek („néhányan a jeruzsálemiek 
közül”) tévedésére, akik Jézus hiteléről az első módszer, 
vagyis bibliográfiai, történeti úton kívántak 
megbizonyosodni, az itt használt „ismerni” szó is felhívja a 
figyelmet. Az „oida” jelentése ugyanis a „horaó” és az ebből 
képződött „eidon” ige jelentésének közeli „meglátni”, 
„megtapasztalni”, „felismerni” szavakon át vezet a „közeli 
kapcsolat” kifejezéséhez. Az „oida” tehát, mégha 
felhangként is (de a „ginószkó”-val szemben is) hordozza az 
„eidólon”, „látszat” jelentést. Akik tehát úgy gondolták, hogy 
praktikus megismerő-módszerük konzekvens
alkalmazásával Jézusról is kideríthetik a teljes igazságot, azok 
a látszat-tudás útján a látszat-igazságig juthattak csupán. 
Igaznak hitt ismeretük látszatismeret, melyben most „az 
ördög lovagol”, vagyis eredeti jelentésével szemben éppen 
elfedi a valóságot.

Amikor a jemzsálemiek beszélgetése után Jézus 
„hozzájuk fordul”, és „az igaz” nem ismerését állítja róluk, 
gondolkodásuknak az istenismeretben való használhatatlan 
voltát állítja. Nem mintha az istenismeret nem férne bele az 
emberi megismerőképességbe (Jn 1,18-nak a perikopában is 
tükröződő kezdőfeltételével), hanem mert az általuk 
megtalált látszatvalóság az igaznak/valósnak, vagyis az 
Istennek az ellentéte. (Az igazság és valóság 
szétválasztásával a görög-európai kultúrában ekkor még jó 
másfél évezredet várni kell. )
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Karácsony este

Családi ünnep. Sok ember a templomban, köztük ritkán 
látottak. Sok helyütt karácsonyfa is. Van, ahol színes 
égőkkel, lampionokkal, szerpentinnel és csokoládéval, van 
ahol egyetlen tábla lóg egy üres gallyon — rajta felirat: Jézus. 
(Esetleg: Jézus!) Van, hol díszítés, liturgiái változtatások; van, 
hol az ünnepi szavakkal tűnik jobban megfoghatónak az 
alkalmi gyülekezet. („Megfogás”-on rendesen a lelkész 
veibális hatásszándékát értjük, mellyel a megszólítás és a 
fenyegetés közti széles átmenet bármely pontját kifejezheti -  
akár mindkettőt egy aktusban többször is.) Apropó, lelkész. 
Van, akinek negyvenedik karácsonyestéje ugyanazon a 
helyen, van, akinek az első majdnem idegen helyen. Ezzel 
persze a gyülekezet tagjai is így vannak. (Mellesleg, akinek 
kertje van, az sem nagyon ássa fel életében mondjuk 
hatvannál többször.) Karácsony este. Soha meg nem 
ismétlődő alkalom (kairosz), mindig ugyanúgy 
megismétlődő alkalom (casus). Közben némi változás: a 
gyerekek férjhez mennek, halottak a családban, házunk 
elúszik a lombardhitelen, az újságokban látszólag más hírek 
olvashatók, stb...

A karácsonyi csoda

1. Az „Igaz”, aki szereti a z  embert. Jézus az ismeretlen 
„lgaz”-ról beszél, míg utóbbi -  benne -  önmagával 
ajándékozza meg a világot. Jézus önmagáról szólva Istenre 
mutat, Isten Jézusban bemutatkozik. Az Igaz — küldötte 
személyében -  felfedi az Igazság titkát a látszat-igazságban 
élők között. Ez utóbbiak a felfedés folyamatát láthatóan 
igénylik, míg értetlenségük jeleként a küldöttet kivégzik. Ha 
erre az „Igaz” válaszlépéseket tesz, és ez nem a várható 
haraggal történik, ez már csoda.

2. A perikópa lehetőséget kínál az „igazság/valóság” 
önmagában vett és Jézus szavaiban kifejeződő 
megismerhetősége közti különbség reformátori 
felismerésének megfogalmazására. Pl.: „Isten sok mindent 
cselekszik, amit igéjében nem mutat meg nekünk és sok 
mindent akar, amelyről igéjében nem jelzi, hogy 
szándékában áll. ...Nekünk azonban szavára kell figyelnünk, 
s nem kifürkészhetetlen akaratát kutatnunk.” (Luther: A 
szolgai akarat, Sopron, 1996., 99- o./WA 686.)

3. A z igaz megbízható is. Az „aléthinosz” szónak ez a 
jelentése egészen közel lehet az ünnep hangulatához. 
Valami megbízhatónak bizonyulhat akkor, ha bízunk benne 
és nem okoz csalódást, de úgy is, hogy a valósághoz hű. Ez 
esetben nem feltétlenül van hozzá közünk, bár figyelmünk 
perifériáján szerepelhet mint megbízható elem, sőt a 
legmegbízhatóbbként is. Ez utóbbi eset önkritika is lehet 
egyben. Prófétai felismerés Isten hűsége az ember 
hűtlenségével szemben, (vo.: 2Tim 2,13.), mint ahogy 
Istennek a világ rendjében megmutatkozó hűsége is (vö. 
Hós 6,3; Mt 6,25kk.)

B éres Tamás

K arácsony ünnepének  igéje

Jn  1,14-18

1. Egzegézis

Perikópánk a Jn 1,1-18-at magába foglaló Logosz- 
himnusz része, elöljáróban ezért szükségesnek látszik a 
szövegösszefüggésről is szólni. Egyet lehet érteni a kutatók 
többségének azon megállapításával, hogy a szerző mint egy 
már kialakult, istentiszteleti használatban csiszolódott 
himnuszt helyez evangéliuma élére. Magam a fonnatpiténeti 
kutatás óvatos figyelembevételét javaslom, vagyis nem 
sietnék Bultmann-nal kijelenteni, hogy a himnusz Sitz im 
Lebenje egy gnosztikus, Keresztelő' Jánosra is hivatkozó 
gyülekezet volna. Bultmann egyebek mellett 1,6-ra 
hivatkozik, ahol Keresztelő János bemutatása kétségtelenül 
ünnepélyes formában történik. Mások éppen ezt a néhány 
mondatot (1,6-8), továbbá az ugyancsak Keresztelőre 
hivatkozó 1,15-öt tekintik későbbi betoldásnak, mondván 
hogy a 9. vers tartalmilag a 4. verset folytatja, valamint 1,15 
lényegében megismétlődik 1,30-ban, s az utóbbi helyen 
szervesebben illeszkedik környezetébe. (Továbbá 1,14 és 
1,16 is tartalmilag szorosan összetartozik.) Ugyanez a kritikus 
olvasat a prológus függelékének, az evangélista 
kommentárjának tekinti 1,17-18-at. A 17. verset ugyanis 
idegen testnek tartja a szövegben, mondván, hogy Mózes 
itteni említése nincs előkészítve, valamint Jézus neve az 
egész prológusban egyedül itt szerepel..E szerint a 
vélekedés szerint a 18. vers immár az evangélista 
kommentárja a prológushoz, vagyis az átmenetet képzi a 
himnusz és az evangélium között.

Lehet, hogy az említett kísérletek nyomán stilárisan 
gördülékenyebbé válik a szöveg, de hogy egyúttal 
szegényesebbé is lesz, az bizonyos. Véleményem szerint 
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akárcsak zárójelbe 
tegyük egyik vagy másik félmondatot, hiszen a jelenlegi 
szövegösszefüggés igen sokat jelenthet. Példának okáért a 
fent megkérdőjelezett 1,18-at emelem ki, amely nem 
kevesebbet állít Jézusról, az egyszülött Fiúról, mint hogy ő 
egzegetálja az Atyát. Nála jobb egzegétát aligha 
találu nk... (exegeszato)

A Logosz-fogalom hihetetlenül széles teológiai és 
filozófiai holdudvaráról itt most talán nem szükséges szólni, 
csak annyit érdemes megemlíteni, hogy a jánosi 
irodalomban újólag felbukkan. Himnuszunk mellett szerepel 
ugyanis 1 Jn 1,1-ben ("az élet igéje"), valamint Jel 19,13-ban 
is, amely Jézus neveként említi! Mindez pedig belesimul 
abba a preegzisztencia-gondolatba, amely a jánosi irodalmat 
jellemzi. A prológusban felvetett egyik-másik gondolat pedig 
János evangéliumán belül is felbukkan: 1,11 és 13,1 egyaránt 
az "övéi"-ről beszél, s ami még izgalmasabb: 1,18 szerint 
Jézus ül az Atya keblén, 13,25 szerint pedig a szeretett 
tanítvány Jézusén! Mivel pedig- 1,18 értelmében - Jézus 
"egzegetálja" helyesen az Atyát, lehet a szeretett tanítvány 
Jézus hűséges egzegétája...

A himnusz egész szerkezetét tekintve perikópánkat 
annak utolsó nagyobb egységeként kell látnunk. 1,1-3 a 
Logosz időtlenségét és a teremtésben végzett aktív szerepét 
mutatja be, 1,4-9 az élet és a világosság egymástól 
elválaszthatatlan fogalmairól szól, 10-11 a Logosz világba
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érkezéséről tudósít (az itteni aorisztosz-forma jelentős és 
egyszeri történeti fordulatra utal), 14-18 pedig a testtélételről 
és annak következményeiről értekezik. Éppen ez utóbbi 
szakasz mutatja meg a Logosz-teológia különlegességét, ami 
miatt a himnusz koronáját kell ezekben a versekben 
látnunk. Addig ugyanis a hagyományos zsidó bölcsesség
gondolat is eljut (pl. Jézus Sírák fia könyvében), hogy a 
Bölcseség sehol sem talál nyugalmat Izraelen kívül, de az 
inkamádó gondolatáig azonban már nem merészkedik el. 
(E zsidó bölcsességszemlélet a következő négy lépéssel 
szemléltethető: 1. a Bölcsesség a világba érkezik; 2. az "övéi" 
nem fogadják be; 3. otthontalanul bolyong; 4. egy kisebbség 
végül mégiscsak befogadja. E szemléletnek a prológussal 
való rokonsága alighanem önmagáért beszél.) Ez a részleges 
párhuzamosság azonban kifejezi, hogy a jánosi prológus 
mögött nem csak a hellenista Logosz-gondolat, hanem a 
zsidó bölcsességspekuláció is érződik.

Kétségtelenül 1,14 jelenti mind a perikópa, mind az 
egész himnusz szíve-közepét. Ennek inkamádóra utaló 
mondata egyértelműen antignosztikus éllel fogalmazódott 
meg. Ezt a szempontot a mai New Age ismeretében kell 
különösen hangsúlyoznunk. Észre kell venni azonban, 
hogy 1,14 nem ragadható ki az összefüggésből, hanem a 
Logosz "sorsának" csupán egy közbülsp állomását jelenti. A 
Logosz ugyanis Az Atyától, a Vele való közösségből indult 
("az Ige Istennél volt", 1,1), s oda is tér vissza ("az Atya 
kebelén van", 1,18). A Logosz tehát a "magasból" indul, 
egészen "mélyre" száll, majd ismét "magasba", az Atyához jut 
vissza. Ez az ún három lépcsős krisztológia számos 
újszövetségi Krisztus-himnuszt jellemez, pl. Fii 2,6-11: 1. 
"egyenlő Istennel", 2. megüresítette magát (kenózis!), 3. Isten 
mindenek fölé emelte. Az inkamádó és a kenózis ilyen 
összefüggését érdemes végiggondolni. A prológus és az 
evangélium koherendájára utal, hogy említett 3 lépcsős 
krisztológia nemcsak a himnuszban fordul elő, hanem 
magában az evangéliumi törzsben is: "Nem ment fel a 
mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az 
Emberfia" (3,13); "aki felülről jön, az felette van 
mindenkinek..." (3,31); "meglátjáok az Emberfiát felmenni 
oda, ahol előzőleg volt" (6,62). Jézus tehát az Atyától jön és 
az Atyához megy vissza. A kettő között található az 
inkamádó ideje, amely állapot átmenetiségét talán 
mindennél jobban érzékelteti 1,14 "sátorozott közöttünk" 
fordulata. (Közismert, hogy az eszkénószen-nek ez a helyes, 
a képiességet megőrző fordítása!) A "sátorozás" azonban 
nemcsak az ideiglenességet, hanem a szakralitást is kife
jezésre juttatja, vö. az "Isten sátora" képzetek! A 
megdicsőülés hegyi jelenetben is ez ad különleges 
jelentőséget Péter "ötletének", hogy építsenek három sátrat. 
Ő ott megsejtett valamit Isten titokzatos jelenlétéből. Ami 
tehát a transzfigurádó esetében explicitté válik, az implidte 
már jelen van az inkamádóban. A himnusz azon gondolata 
pedig, hogy Jézus az Atyától jött és Őhozzá is megy vissza, 
ismét csak megfogalmazódik 16,28-ban: "Én az Atyától 
jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és 
az Atyához megyek". Az egybeesés alapján az egzegetikai 
vizsgálatok eredménye az lehet, hogy Jézusról, mint a 
világba érkezőről tegyünk tanúságot.

H. Meditáció

Reményik Sándor János evangéliuma tímű versénél 
aligha találunk alkalmasabb meditádós anyagot:

Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,

És összedugják tündöklő fejük 
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájok a Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár 
S természetfölöttin fogantatott:
De fogantatott mégis, született 
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várón ott piheg.( . . . )
De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról,
Nem születésről, nem fogantatásról,
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, - József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem 
Kihull az ő külön történetéből,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízű, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!

János, evangélista, negyedik,
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben 
S a fénytelen örvény fölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
Míg lényéből a szikla-szó kipattan 
S körülrobajlik a zord katlanokban 
Visszhangosan, eget-földet-verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szive:

Kezdetben vala a z  Ige.
S a z  Ige testté lön.

III. Vázlat

Bevezetés. Az igehirdetés jól indítható Reményik 
versének központi gondolatával. (Hasonlóképpen jó 
meditádós és illusztradós anyag lehet Karinthy verse, A z Ige 
így születetté) A  Logosz-elméletek részletezésétől lehetőleg 
kíméljük meg az ünnepi gyülekezetét... Ezzel szemben 
egzegetikai és homiletikai szempontból talán nem hiba, ha - 
a "kisbetűs" - igére való utalással próbáljuk meg közelebb 
hozni a Jézusban testetet öltő - "nagybetűs" - Igét. A mind 
inkább elüzletiesedő karácsonyokkal szemben 
hangsúlyozhatjuk, hogy leginkább az igére szükségünk. 
Biblikus képpel: az előkészületek sok Márta-szolgálata után 
Mária Jézusra figyelésére, igehallgatására kapunk 
lehetőséget a templomban. A jánosi ige pedig különösen is 
lehetőséget kínál arra, hogy karácsony hangulata helyett 
(amely csalóka lehet) karácsony Krisztusát keressük. Kicsit 
blikkfangosabban: most az egyszer ne mi akarjuk karácsonyt 
megtartani, hanem engedjük, hogy karácsony tartson meg 
minket!

Főtéma: A testté lett Igében Isten lehajolt az emberhez.
Kifejtés: miként hajolt le?

1. Emberként. (Nem több és nem kevesebb.)
2. Teljes igazsággal és teljes kegyelemmel.
(A kettő feszültsége és helyes aránya.)
3. A z Atyát láttatva. (Isten "egzegetájaként".)
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Jó, ha az egész igehirdetésen végigighúzódik 1,14 és 1,16 
izgatott örömöt sugárzó többesszáma, hiszen a közénk 
érkező ige - amely övéi között otthonra lelhet - igazi 
közösséget teremthet. A közösségnek ez a perspektívája 
feloldhatja a Reményik által is megfogalmazott feszültséget, 
hogy "János messze áll és egyedül". Az ő üzenetével egészen 
közel lehetünk Jézushoz és közösségbe kerülhetünk 
egymással.

Fabiny Tamás

K arácson y 2. napja

J n  13,34-35

Egzegézis
A jól ismert új parancsolat az utolsó vacsorán, a lábmosás 

után hangzik el, miután Júdás eltávozott. János evangéliuma 
különösen sokszor, így a textusunk előtti versekben is 
hangsúlyozza, hogy Jézus szenvedése nem szerencsétlen 
körülmények összejátszásának következménye, nem az 
emberi gonoszság győzelme, hanem önként vállalt sors, 
küldetés (31k). Ebben nem követhetik az őt elutasító 
„zsidók” (33- v., vö. 8,21kk), de a m égoly' rajongó 
tanítványok is csak később (36kk). A „lelki” evangéliumban 
különösen is nyilvánvaló, hogy Jézusnak és tanítványainak 
története a mindenkori egyháznak szóló üzenet. Az 
egyháznak nem csak mártírokra van szüksége, akik 
egyértelmű választás esetén rögtön az életüket adják (bár 
ennek néhány évtized múlva Péter számára is eljött az ideje, 
21,18k), hanem addig is és mindenkor növekednie kell. E 
növekedésnek pedig legfőbb eszköze az új parancsolat 
szerint az agapé.

Mitől „új” Jézus parancsolata? Semmiképpen sem attól, 
hogy a Tízparancsolatot egy tizenegyedikkel meg akarná 
toldani. Hanem - ugyanúgy mint a szeretet kettős parancs a 
(Mk 12,28-34 pár, amelyet Jánosnak is ismernie kellett) - az 
összesét magában foglalja, és az összes valódi értelmét, célját 
megmutatja.

1 Jn 2,7k alapján azonban világos, hogy valójában régi-új 
parancsolatról van szó. Rudolf Bultmann nagyon helyesen 
mondja: „A hitben ... már eleve döntés született minden 
cselekedetet illetően: a szeretet cselekedeteinek kell 
lenniük. A hit éppen ezért a szeretettel bizonyítja a világtól 
való szabadságát - és a hitnek ez a világ feletti győzelme az 
alapja annak, hogy Isten parancsolatai ‘ nem nehezek’ (ljn  
5,3). Ebben az értelemben nevezzük a szeretet parancsát új 
parancsolatnak is. Az ‘új’ megjelölés ugyanis nem a 
viszonylagos történeti újdonságot jelzi, hiszen az hamarosan 
elmúlna, mint ahogy idejét tekintve réginek is nevezhető ez 
a pamncsolat: nem egy tej parancsolatot írok nektek, hanem  

régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan 
nálatok: ez a régi parancsolat a z  ige, amelyet hallottatok 
(ljn 2,7). Azért nevezzük újnak, mert ez a parancsolat az új, 
vagyis az eszhatológikus egzisztenciában valósul meg: 
Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, am i igaz őbenne 
és tibennetek, hogy múlik a  sötétség, és már fénylik a z  igazi 
világosság (ljn  2,8).” (R. Bultmann: Az Újszövetség teo
lógiája, ford.: Koczó Pál, Osiris, 1998, 348. o.) Hadd tegyem 
hozzá: az „eszhatológikus egzisztencia” alapja Jézusnak az 
evangéliumokban elbeszélt - bár hiányosan és tömörítve

leírt, hiszen minden történetírás ilyen - valóságos története, 
amelynek nincs szüksége „mitológiátlanításra”.

Mindenesetre Jézus parancsa ha másban nem is, az 
indoklásában új: mivel Ő annyira szerette tanítványait, nekik 
is annyira szeretniük kell egymást. A kathósz tehát nem 
csupán alapfokú hasonlítás, hanem magyarázat Az egyház 
növekedéséhez tehát elengedhetetlen a tagok egymás iránti 
- az önfeláldozásig menő - szeretete. (A tanítványok 
rangvitájára gondolva [Mk 10,42-45 pár] nyilvánvaló az 
„áthallás”. ) A Megváltó ezt annyira a tanítványok lelkére 
köti, hogy 15,9-17-ben ebben az irányban részletezi az új 
parancsolatot. Mostani textusunk és imént említett ismétlése 
kapcsán is elmondhatjuk: „a mathétész einai nem csak az 
engedelmességet, hanem a méltóságot is jelöli: az övéi 
‘tanítványként’ szabadok. A parancs ugyanakkor adomány 
is” (R. Bultmann: Das Evangélium des Johannes, 
Vanderhoeck Ruprecht, 1962 (17) 405. o.).

Meditáció — a szószék felé
Polycarpusnak, a hagyomány szerint János apostol 

tanítványának a filippibeliekhez írott levelében -  alig 
néhány évtizeddel a negyedik evangélium után) ezt 
olvashatjuk: „Álljatok erősen..., kövessétek az Úr példáját, 
szilárdan és megingathatatlanul a hitben, az egymás iránti 
testvéri szeretetben, egyesülve az igazságban, szolgáljátok 
egymást az Úr szelídségében, senkit meg ne vessetek. Ha jót 
tehettek, el ne mulasszátok, mert az adakozás megment a 
haláltól. Vessétek alá magatokat egymásnak, legyen 
kifogástalan életfonnátok a pogányok előtt, hogy jó 
tetteitekért dicsérjenek titeket, és ne káromolják az Urat 
köztetek. Jaj annak, aki miatt az Úr nevét káromolják! 
Józanságra tanítsatok mindenkit, amelyben magatok is 
éltek.” (10,1-3) - (Szent Polikárp levele a filippibeliekhez, 
ford. Vanyó László, imApostpli atyák, Ókeresztény írók 3, 
Szent István, 1988, 202. o.).

Igénk kapcsán bizonyára mindnyájunknak eszébe jut a 
Tertullianustól származó híres idézet: „Nézzétek - mondják 
(ti. a pogányok) - mennyire szeretik egymást,” Abban, hogy 
ma mennyire jogos a szembeállítás, remélhetőleg 
segítségünkre van a folytatás, konkretizálás: „Ők ugyanis 
kölcsönös gyűlölködésben élnek. ‘Nézzétek, mennyire kész 
egyik a másikért még a halálra is.’ Ők bizony készebbek 
arra, hogy agyonverje egyik a másikat. Ha pedig ‘testvér1 
szóval illetjük egymást, gondolom, azért feketítenek be 
minket emiatt az emberek, mert náluk minden vérségi 
kötelékből való elnevezés csak valami önző érdekből 
szánnazó képmutatás. Lám, a ti testvéreitek is vagyunk a 
tennészet jogán, amely egyetlen közös anyánk, bár ti 
kevésbé ütitek meg az ember-mértéket, mivel rossz testvérek 
vagytok. Nos, mennyivel több jogon mondják és tekintik a 
keresztények testvérnek azokat, akik elismerik Istenben az 
egyetlen Atyát, akik a szentség egyazon lelkét szívták 
magukba, akik egyazon tudatlanság közös egy méhéből 
csodálkoztak rá az igazság ugyanegy fényességére. Vagy 
azért tekintenek talán kevésbé törvényes testvéreknek 
minket, mert a mi testvériségünkről nem csap lármát 
semmiféle tragédia, avagy mivel akkor is testvérek vagyunk, 
ha családi vagyonra kerül a szó, amely a testvériséget 
rendszerint ebek harmincadjára juttatja közöttetek?” 
(Védőbeszéd, 39,7b-10 ford.: Városi István, in: Tertulliánus 
művei, Óker. írók 12, 128. o.)

Nysszai Gergely a 381-es konstantinápolyi zsinaton, vagy 
nem sokkal utána elmondott beszédében (amikor az egyház 
már hatalmi helyzetben volt), így panaszkodik: „Valaha a 
miénk volt a szeretet, hajdani atyai örökségünk, tanítványai
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által kincsként bízta ránk az Úr, amikor így szólt: Új 
parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást! Ezt az 
örökséget pedig a következő utódok atyáról fiúia örököljék, 
átmentették egészen atyáinkig, ez az üdvtelen nemzedék 
azonban nem őrizte meg. Hogy tűnik el kezeink közül, 
hogy folyik el a szeretet gazdagsága!” (Nüsszai Szent 
Gergely: Beszéd felszentelése évfordulóján, ford.: Vanyó 
László, in: A kappadókiai atyák, Óker. írók 6,1983,779. o .)

Véletlenül sem kell tehát azt gondolni, hogy a testvér- 
szeretetie buzdítás visszalépés lenne a szeretet kettős 
parancsához képest. Bultmann-nak megintcsak igaza van, 
amikor teológiájában így folytatja: „A jánosi szeressétek 
egymást parancsolat természetesen nem korlátozza , s nem 
helyezi érvényen kívül a felebaráti szeretet keresztény 
parancsát. A testvérszeretet követelményét azonban az 
eltávozó Kijelentő az övéi körére hagyja örökül, azokra, akik 
megkapták az ő szeretetét. Ez a követelmény tehát a 
tanítvány! kör törvénye. Mivel a tanítványi kör nem egy záit 
csoport, hanem az eszhatológikus gyülekezet, amelynek az 
a hivatása, hogy bizonyságot tegyen (15,27), ezért a világ 
számára folyamatosan fennáll annak a lehetősége, hogy 
bekerüljön abba a körbe, ahol szeretik egymást. - Ráadásul 
úgy tűnik, hogy az ljn  testvérszeretetről szóló mondatában 
egyáltalán nem csupán a keresztény testvérre gondolt a 
szerző (pl. 3,17) (349- o.).

Már a tizenkettő is tarka közösség: zélóta, pacifista, 
rajongó és kételkedő is található közöttük. Egyesek más 
körülmények között - azaz „a tanítványi kör törvénye” nélkül 
halálos ellenségek lettek volna, mint pl. a vámszedő Máté és 
a zélóta Simon. Jézus nem tett kivételt, nem állított fel 
fokozatokat, illetve „csak” a legfelsőt állította eléjük (15,12- 
14).

W. de Boor lapalji jegyzetben közli az ide vonatkozó 
eligazítást: a. „hasonló gondolkodásúak” közötti szeretet 
könnyebbnek tűnik mint az idegenek vagy az ellenség iránti 
szeretet, mégis különösen nehéz. A „testvér” elé 
önkéntelenül is magas mércét állítunk (hadd tegyem hozzá: 
rendszerint a legmagasabbat), ezért aztán nagyon hamar 
kiábrándulunk belőle . Együttélésük során a tanítványok 
alaposan megismerhetik egymást, egymás hibáit és gyengéit, 
ami állandóan próbára teszi szereteti'] két.(Das Evangélium 
des Johannes, 2. Teil, Wuppeitalér Studienbibel, Evang. 
Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin, 1971, 93. o., 149. jegyzet). 
- Zinzendorf énekének vége: „A világ meglássa/ elhiggye/ 
felismerje (az eredetiben erkennerí) ... , Tanítványaid 
vagyunk” minden korban aktuális. Az egyháznak 
rendszerint „nincs jó sajtója” (nem csupán a 
posztkommunista országokban); a médiumok előszeretettel 
csapnak le, ha az egyházban botrányt szimatolnak.

Az egyház léte tehát csoda. Igen, mert annak ellenére 
mindmáig fennmaradt, hogy a mindenkori tanítványok 
kisebb-nagyobb része nem vagy nem mindig tartotta 
fontosnak a régi-új parancsolat ismeretét.

# #  #
Karácsony ünnepének igéje, Jn 1,14-18 kozmikus 

távlatban mutatja be Jézus Krisztus földre jöttét és művét az 
évi egyszeri templomlátogatóknak is. Karácsony második 
ünnepén a rendszeres templomlátogatók vannak 
többségben. Velük együtt meg kell erősödnünk abban, 
hogy a régi-új parancsolat kortól függetlenül érvényes. Bár 
elcsépelt, olcsó jelszó, hogy karácsony (a kívülállóknak, 
jobb híján) a szeretet ünnepe, az isteni agapé ünnepének az 
egymás iránti agapé ünnepévé (is) kell lennie. Az egyházat 
Jézus Krisztus alapította, ezért létjogosultsága nem függ a 
kívülállók véleményétől. Az alapító Jézus Krisztus azonban a

szeretetet határozta meg egyháza különleges 
ismertetőjeleként, amelyet a kívülállók is teljes joggal 
kérhetnek rajtunk számon.

Szentpétery Péter

Ó é
v  este

Mt 9, 14-17

A textus fele

Mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel ez a 
böjtöléssel kapcsolatos jézusi tanítás. Mátéval majdnem szó 
szerint egyezik Márk változata. Lukács anyaga kicsit bővebb, 
és itt a mháról és foltról, valamit a borról szóló gondolati 
egységet ez a mondat vezeti be: Jézus "mondott nekik egy 
példázatot is." (Lk5,36) Itt, ebben a változatban írástudók és 
farizeusok teszik fel a kérdést a böjtöléssel kapcsolatban. Az 
igeszakasz végén a 39- vers pedig az óborral kapcsolatban 
azt is megjegyzi, hogy sokak szerint az a jó. Alapigénk 
mindhárom evangéliumban közvetlenül Máté ill. Lévi 
elhívása után következő, a kontextus tehát a bűnösökkel 
szolidáris Jézusnak és követőinek "megbolrankoztató" 
magatartása. Ők amiatt és kilógnak a soriról, hogy a böjtölés 
vallási előírását magukra nézve nem tartják kötelezőnek és 
azt szálradon értelmezik.

Ez a períkópa tulajdonképpen "patchwork": az irodalmi 
fonna törésvonalai és a textus nyelvezete arra enged 
következtetni, hogy háromféle gondolati egységet 
különböztethetünk meg a szövegben. Egyrészt a textus 14. 
és 15. verse vitalreszéd-karaktert hordoz, bár a bevezető 
gondolat nem határoz meg konkrét szituációt. Másrészt az 
alapige 15. verse egyben a jövőre vonatkozó kijelentés is, 
így eszhatológikus tartalma van. A harmadik, jól 
megkülönböztethető gondolati egység az apoftegmatikus 
(tömör, velős hasonlat-szem) jézusi útmutatás. Valószínű, 
hogy e tekintetben eredetileg önálló, elkülönülő 
hagyományról lehetett szó. Jézus átveszi ezt a két 
hétköznapi képet, majd pontosítja azokat, és általuk 
nyomatékot ad mondanivalójának. A három hagyomány
anyagból hannónikusan gondolati egységgé komponált 
textus a böjtölés kérdéséből indul ki, és figyelmünket a 
"Jézusi Új" nyomán születő örömre irányítja.

A "konkurens" tanít ványoktól érkező vádat égy kérdés 
fogalmazza meg. A kívülállók megfigyelését tükrözi: Jézus és 
a körülötte csoportosuló tanítványok nem fektetnek kellő 
hangsúlyt a kegyesség gyakorlására. Jézus tanítását a 
Keresztelő János tanítványaitól érkező kérdés nyomán 
mondja el majd. János megtérésre hívta tanítványait, és ez az 
új életfonna aszkézist követelt, hasonlóan a farizeusok 
vallásgyakorlatához. A zsidóságon belül a Makkabeusok 
kora óta szokássá vált a heti kétszeri böjtölés: mindez a 
kegyesség mércéjévé vált. A böjtölés azt jelentette: az ember 
alázattal áll meg Isten előtt, könyörög irgalmáért, törekedik a 
kiengesztelődésre, valamint önuralommal próbálja meg 
elérni a kegyes életvitelt. A böjt és az imádság fontos eleme 
volt annak a várakozásnak, amellyel a zsidóság Isten 
országának eljövetelére készült. (Nem véletlen, hogy 
Máténál a Hegyi beszédben is nagy hangsúlyt kap a böjt és 
imádság helyes gyakorlata.)

Jézus nem borítja fel a böjtölési szokásokat, nem is törli
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el őket: azonban felszabadítja tanítványait az Ő aszkézis 
mentes követésére, arra az életformára, amelynek alapeleme 
az öröm. A Vőlegénnyel való közösség megélésében az 
örökkévalóság előízét érezhetik a tanítványok. A régi kép 
Istenről és népének kapcsolatáról újra megelevenedik, új 
tartalmat kap. A böjt mellőzése a kívülállók, főleg a farizeusi 
irányzat követői számára botránkozást kelthetett. 
Hasonlóképpen vélekedtek Keresztelő János tanítványai is. 
A böjt gyakorlatából kiinduló kérdés és Jézus képszerű, 
egyenes válasza mindenképpen feszültséget kelt.

Máté szándéka valószínűleg a gyülekezet tanítása volt: 
ebben a törekvésében nyilván szerepet játszott a jánosi 
iránytól való elhatárolódás is. Az a gondolat válik egyre 
hangsúlyosabbá, hogy a böjtölés lelki háttere a fontos: az 
igazi kérdés az, hogy milyen lelkülettel gyakorol önuralmat 
az ember, kiért, miért teszi. A böjt elsősorban zsidó
keresztyén gyülekezetekben kapott teret, ez azonban 
mindenképpen a zsidó vallásgyakorlat korrekcióját, 
felülvizsgálatát vonta maga után. A Didaché 8. fejezetének 
első versében azt olvassuk, hogy a keresztyén gyülekezet 
szerdánként és péntekenként böjtölt, ellentétben a zsidó 
közösségekkel, ahol hétfő és csütörtök a böjt ideje.Ez 
egyrészt a kontinuitás megőrzését, másrészt viszont 
elhatárolódást is jelentett. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva 
érdekesnek tűnik az, hogy a Hermász pásztora c. irat szerint 
az igazi böjt nem más, mint köszönet Isten ajándékaiért.

A gyülekezet a böjtöléssel Jézus kereszthalálára emlé
kezik, így a gyász időszakában, amikor a Vőlegény "el
vétetik", belső fegyelemmel éli át Isten áldozatkész sze- 
retetét. Az a tény azonban, hogy Jézus, a Vőlegény jelenléte 
ma is élő valóság, a mindennapi öröm távlatát nyitja meg az 
Őt követők előtt. A menyegző a messiási üdvkorszak 
jelképe: a kegyelem idejének öröme Jézus földrejöttével 
köszönt be. így születhet meg a remény, és ezzel együtt az új 
értékrend, az új, jézusi életfonna. Alapigénk ennek az 
üdvkorszaknak örömét írja le. A vőlegény képe itt nem 
pusztán allegória, de nem is direkt krisztológikus kijelentés: 
a tanítványok örömének forrása az, hogy a Vőlegény jelen 
van, valóságosan -  és végérvényesen. A kérdés egyszerűen 
csak ez: vajon gyászolhat-e akkor a gyülekezet, ha Ő példát 
mutat az ünneplésre?

A Jézus nyomán beköszöntő Új összeegyeztethetetlen a 
régivel. A textus két utolsó verse ezt a gondolatot bontja ki. 
A tanítás, útbaigazítás, amit Jézus ad, a böjtölés 
kérdéskörétől indul el, és most kiszélesedik, hogy a na
gyobb összefüggésekre világítson rá. A kettős "szólás
mondás" gyakorlati életbölcsességet hordoz. Mindkét kép 
egy-egy értelmetlen cselekedetet rajzol meg. Az új posztót 
nem szokás régi, szakadt ruha foltozásához használni: nem 
lesz jó a végeredmény. A régi tömlő pedig már nem alkalmas 
arra, hogy az új bor (az üdv-idő szimbóluma) nagyobb 
feszítő erejét kibírja: kettős kár keletkezik, a tömlő is 
tönkremegy és a bor is odavész. Az új és a régi tehát 
összeférhetetlen egymással. Minden erre irányuló kísérlet 
kudarcra van ítélve.

Az új Jézus prédikációiban Isten országát jelenti. Ezzel 
együtt szabadságot is jelent a fonnák, előírások 
kényszerétől. A farizeusi életszemlélet, de ugyanígy a 
Keresztelő János által képviselt út sem illik össze a jézusival: 
itt két, egymástól teljesen különböző életfolytatásról van szó, 
amelyek összehangolása lehetetlen feladat. A törvény, a 
morál útja az előírt jócselekedetek megvalósítását jelenti. 
Sokszor vezeklés, érdemszerzés, valamint bizonyos kényszer 
áll a hátterében. Az evangélium útja a felszabadító öröm 
megélését hozza: a jócselekedetek az ember hálás válaszai a

meg nem érdemelt kegyelemre. Ehhez kapcsolódik az a 
gondolat is, hogy az igazi megtérés a jézusi Új 
megvalósulása a tanítvány életében: nem a múlt bűneinek 
"szellemjárása", a görcsös teljesítmény-vallásosság, hanem a 
jelenben megélhető Isten országa, annak az örömnek 
előízével, amelyben a Menyegző nagy ünnepén majd 
reménység szerint részünk lehet.

Az igehidetés felé

Az ige óév kontextusában két irányba mutat. Egyrészt 
visszatekinthetünk a hátunk mögött hagyott útra, az 
elköszönő esztendő hónapjaira, napjaira, pillanataira. 
Hálaadással vallhatjuk, hogy a Vőlegény velünk volt -  
ígéretéhez híven, és az Ő örömében, követésében telt /  
telhetett ez az év is, az évezred utolsó (vagy utolsó előtti) 
esztendeje. A kegyelem éve volt az idei is, az üdvösség 
napjaival, a bűnbocsánat újabb és újabb lehetőségeivel. "Az 
Úr kegyelmének esztendeje" ezt az üzenetet hordozza: Isten 
egy egész életen át vezet, hordoz minket — feltétel nélkül, 
csupa szeretetből.

Éppezért a visszatekintés után előre is nézünk: re
ménységgel valljuk, hogy a közelgő újesztendő is a ke
gyelem éve lesz -  mindaddig, amíg nap napot követ Isten 
irgalmasságából. A Vőlegény nem hagy magunkra most 
sem, Vele és általa örömteli lehet a 2000. év is: új kihívá
sokkal, feladatokkal, élményekkel, találkozásokkal, vá
rakozásokkal... Nem számíthatunk ugyan szüntelenül csak 
örömélményekre, hiszen biztosan próbák, nehézségek is 
várnak ránk az úton, de a belső öröm, a jézusi Újból 
számlázó öröm megmarad.

A jézusi megújulás mindig a teljes ember megváltozását 
jelenti, nem vallásos ragtapaszt beteg óemberünkön, vagy új 
anyagból ócska mhára varrt foltot. A keresztyénség nem 
nosztalgikus és kissé szentimentális régiségbolt hangulatát 
kell, hogy keltse: hanem új ánikészlettel feltöltött üzletét - 
az új jézusi "trend" értelmében.

Az új persze nem mindig vonzó. Sokan a régire es
küsznek, a hagyományosra, a már bejáratott, kialakult 
módszerekre, utakra. Minek változtatni, minek újítani? 
Hiszen jó lesz nekünk így ezután is! Óév estéje egy nagy fel
kiáltójellé lehet: újra az Újat! Abban a néhány pillanatban, 
amikor lélegzetvisszafojtva várjuk, hogy az óramutató át
forduljon a 12-esen, talán megfogalmazódhat bennünk egy 
rövid fohász, talán éppen ez a kérés és ez a vállalás: igen, 
szeretném újra az Újat, a jézusit -  ebben az új évben is.

Aki Krisztusban van, új teremtmény az: a régi elmúlt, íme 
új jött létre. (2Kor 5,17) Ennek az újnak, frissnek, élettelinek 
a jelenléte mindannyiunk életében valóság lehet. Belülről 
jézusivá változott emberek megújult gyülekezeteket 
alkotnak, ez pedig az egyház megújulását hozza el: igazi 
láncreakció. A jézusi Uj embervilágunkba történő első 
"betörése" után kétezer évvel ma is az lehet a 
reménységünk, mint két évezred óta minden tanítványé: a 
Vőlegény az öröm, az örömhír megújító üzenetével ma és az 
elközelítő új esztendőben is a "lakodalmas nép"-pel, az Ő 
népével marad.

Varga Gyöngyi
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Mt 7,24-27

I. A textusnak gyakran adják azt a címet, hogy „példázat 
a házépítésről” (Bultmann, Jeremiás), a példázatnak azonban 
nem a ház sorsa a témája, hanem az emberé, aki így vagy 
úgy épített. Mivel még Lk 6,47-49-ben is megtalálható, ezért 
a Logion-forráshoz számítják, s ez azt jelenti, hogy a 
legrégibb evangéliumi anyagok közé tartozik. A perikópa 
Mt-nál a Hegyi Beszéd, Lk-nál a 'Mezei Beszéd1 lezárása, 
mindkét helyen az a mondanivalója, hogy Jézus szavának 
hallgatása semmit sem ér, ha nem követi a cselekvés is.

A szöveghez: 24a: Hangsúlyos Mt-nál, hogy Jézusnak az 
előzőkben („ezeket a beszédeket”) elmondott beszédeiről 
van szó, vagyis a Mt 5-7-ben olvashatókról (a római 
katolikus fordítás kihagyja az „ezeket” szót). A görög mou 
névmást a magyar fordítás Károli Gáspár óta „tőlem”-nek 
hozza, de ezt az egy görög szót ő kétszer és két különböző 
értelemben adja vissza, amikor így fordít: „éntőlem az én 
beszédimet” (latin: qui audit verba mea haec; német 
fordítások: diese meine Rede; angol: these words of mine). 
Azokról a beszédekről van tehát szó, amelyek a perikópát 
megelőzően a Hegyi Beszédben olvashatók. -  24b; 26: A 
hasonlítási pont nem a ház, hanem az okos ember, aki 
kősziklára, illetve a bolond ember, aki homokra épít. A két 
ház, s így az okos és a bolond ember közti különbség a 
jövőben lesz nyilvánvaló („hasonló lesz...”) -  25; 27: A kép 
arra utal, hogy az egyik ház jó helyre, magasra és sziklára 
épült, a másik viszont lent a völgyben, homokra. (Lk két 
egymáshoz közeli házra gondol, amelyeknek az ember által 
készített alapozása más.) A természeti elemek támadásának 
leírása az özönvízre emlékeztet (Bultmann, Jeremiás) vagy 
természeti katasztrófára (Grundmann). A júdeai pusztában a 
növényzet hiánya és a köves talaj miatt a záporok ma is 
hirtelenül, valóságos folyammá áradva zúdulnak le a 
völgyekben, ezért talán nem kell egészen páratlan ese
ményekre gondolni. Az ismert természeti jelenség azonban 
kétségtelenül Isten ítéletére emlékeztet (vö. Ez 13,10-16). -  
27c: a „teljesen elpusztult” ökumenikus és „összedőlt és 
romhalmazzá vált” római katolikus fordítás nem rossz, de 
kifogásolható. Az 1590-es Károli pontos, amikor így fordít 
„nem romlott el” (25), „elromlott és annak romlása lőtt nagy” 
(27), mert a görögben is ugyanaz az igének és a főnévnek a 
gyökere (piptó, ptószisz), s nem csak hétköznapi, fizikai 
romlást jelenthet, hanem véglegeset, eszkatológikusat is. A 
Hegyi Beszéd tehát Isten ítéletére való utalással fejeződik be. 
Nincs reménye annak, aki Jézus szavait hall(gat)ja, de nem 
cselekszi (Eduard Schweizer).

Mt-ban a Hegyi Beszéd végén nem ez a perikópa az 
egyetlen, amely a cselekedetek fontosságáról szól. Az 
embereket beszédükkel megtévesztő hamis próféták 
ismertetőjele, hogy milyen a gyümölcsük, s majd rossz 
fákhoz hasonlóan kivágják őket (7,15-20). Az utolsó íté
letben nem elég majd az Úrra hivatkozni, hiszen a 
cselekedetekről kell számot adni (7,21-23). 7,17-19-ben 
ötször fordul elő a 'gyümölcsöt hozni', 21-22-ben kétszer az 
'Isten akaratát cselekedni' kifejezés. A záró szavaknak ebbe a 
sorába illeszkedik textusunk. Az előzőkkel egyezően 
határozott a cselekvés követelése és a nem-cselekvés 
eszkatológikus következménye. Jellemző az is, hogy az intés 
nem Isten népére, mint egészre vonatkozik, hanem az egyes

emberre, noha Jézus szeme előtt az Isten népe, a gyülekezet, 
a tanítványok serege van, amint erre éppen a hegyi beszéd 
többes szám második személyű megszólítása is emlékeztet.

II. Bonhoeffer tömören adja vissza a textus értelmét:
„Hallottuk a Hegyi Beszédet, talán meg is értettük. Mégis,

ki hallgatta helyesen? Jézus erre a kérdésre válaszol utoljára. 
Nem engedi egyszerűen úgy elmenni hallgatóit, hogy most 
azt csináljanak beszédével, amit akarnak, hogy kikeressék 
belőle azt, ami nekik életük szempontjából értékesnek 
tűnik, aszerint, ahogyan ez a tanítás a "valósághoz" 
viszonyul. Jézus nem szabad rendelkezésre adja szavát 
hallgatóinak, hogy azok kapzsi kezekkel visszaéljenek vele, 
hanem azzal a feltétellel adja nekik, hogy az igének kell 
megtartania fölöttük az egyedüli hatalmat. Emberileg nézve 
számtalan lehetőség van a Hegyi Beszéd értelmezésére és 
magyarázására. Jézus csak egyetlen lehetőséget ismer, 
egyszerűen elmenni és engedelmeskedni. Nem értelmezni, 
felhasználni, hanem tenni, engedelmeskedni. Ez az egyetlen 
útja Jézus szava meghallgatásának. Ismét nem úgy, hogy 
beszélünk a cselekvésről, mint ideális lehetőségről, hanem 
valóban a cselekvéssel kezdjük.

Ez az ige, amelynek igazat adok magam fölött, ez az ige, 
amely az "ismertelek Téged"-ből származik, ez, amely engem 
azonnal cselekvésre, engedelmességre indít, ez a házépítésre 
alkalmas szikla. Jézus örökkévalóságból jövő szavának már 
csak az egyszerű cselekvés felel meg. Jézus szólt, Övé az ige, 
miénk az engedelmesség. Jézus szava egyedül a 
cselekvésben őrzi meg közöttünk tiszteletét, erejét, hatalmát. 
Most végigsöpörhet a vihar a házon, a Jézussal való 
egységet, amelyet szava teremtett, már nem képes többé 
szétszakítani.

A cselekvés mellett csak a nem-cselekvés lehetséges. 
Viszont nincs cselekedni akarás cselekvés nélkül. Aki Jézus 
szavával nem úgy foglalkozik, hogy cselekszi azt, az nem ad 
Jézusnak igazat, NEMet mond a Hegyi Beszédre, nem teszi 
meg szavát. Minden kérdezés, problémázás, magyarázgatás 
-  nem-cselekvés. A gazdag ifjú és Lukács 10-ből az írástudó 
válik itt újból láthatóvá. És bármennyire bizonygatom is a 
hitemet, azt, hogy alapvetően elismerem ezt az igét, Jézus azt 
nem-cselekvésnek nevezi. Az olyan ige azonban, amelyet 
nem akarok tenni, nem házépítésre alkalmas szikla a 
számomra. Itt nincs egység Jézussal. Még sohasem ismert 
engem. Ezért, amikor a vihar most jön, az ige gyorsan elvész 
számomra, akkor tapasztalom meg, hogy soha nem hittem 
benne. Nem Krisztus szava volt nálam, hanem egy olyan 
szó, amelyet kicsavartam a kezéből, és sajátommá tettem 
azzal, hogy elgondolkoztam rajta, de nem cselekedtem. 
Most összeomlik a házam, mert nem Krisztus szaván 
alapszik.” (Követés, 99-100)

Kézenfekvő az összehasonlítás a sokszor előnyben 
részesített páli gondolkodással. Az alap képér 1Kor 3,11 más 
értelemben használja: Jézus Krisztus az egyetlen alap. Az 
emberek között abban van különbség, hogy mit építenek 
erre, s ennek eredménye az ítéletben lesz nyilvánvaló. Pál 
egyrészt óv attól, hogy emberek mondjanak ítéletet egymás 
fölött, másrészt kemény szavakkal inti a gyülekezetét arra, 
hogy ne beszédbeír álljon számukra az Isten országa (lKor 
4,20), ne úgy éljenek, mint a magukéi ( IKor 6,19-20), hanem 
úgy, mint a Lélek temploma (IKor 3,16-17; 6,19). A 
cselekedetek, a tettek szükségességének hangsúlyozásában 
meglepő közelséget láthatunk Pál és Mt között, noha Pálnál 
az alap a megfeszített Jézus Krisztus, Mt-nál viszont Jézus 
beszédeinek cselekvése.

III. Túlzás nélkül m ondhatjuk tehát, hogy textusunk úgy 
állítja elénk a Hegyi Beszédet, mint a keresztyénség

476



alapszabályát. Amit mond Jézus, az az alap. Nem 
hozzáadandó vagy hozzáveendő egyéb dolgokhoz, hiszen 
rajta kívül más nem áll meg..

Olyan keresztyénséghez, olyan igehirdetéshez szoktunk, 
amely előre kínálja a mentséget a tetteket nélkülöző, és a 
felmentést a Jézus követésében gyenge vagy egyenesen 
elbukó életre. Jézus viszont a megállás, a megtaitatás útját 
tálja elénk. Jézus szavainak ereje, Isten igéjének ereje, hogy 
a Hegyi Beszéd szavai (a feltétlen felebaráti szeretetről; nem 
mások elől való elzárkózásról, hanem az egymással való 
megbékélésről; a tisztaságról; nem az ember, hanem Isten 
dicsőségéről; az Atya megelőző és irgalmas szeretetéről; stb.) 
az emberiség legnagyobb hatású, de még mindig nem elég 
nagy hatású szavai. Ha feltételeznénk egy Jézus szavának 
hallgatása és megtartása nélküli világot, akkor olyasmit kel
lene megállapítanunk, amit állítólag Charles de Gaulle 
mondott: a keresztyénség nélkül Európa lebuj marad.

Hogyan alap Jézus szavainak megtartása? Az a szilárd 
alap, hogy mi megtartjuk? Szilárd alap, mert ezt Jézus 
mondja. Az általa meghirdetett életnek van ígérete. S éppen 
a páli gondolatnak megfelelően: mivel Krisztus feltámadott, 
azért nem hiábavaló az emberi cselekvés és fáradozás (lKor 
15,58). Amikor Jézus a Hegyi Beszéd elején 
(boldogmondások) és a következő fejezetek szerint (Mt 8-9; 
11,28-30) is irgalmasan fordul a gyengékhez és elesettekhez, 
az új élet lehetőségét adja. Az új élet azonban új 
cselekedeteket jelent.

Evangélikusokként sem kellene visszariadni attól, hogy 
Jézus szavainak megcselekvését hirdessük. Megtagadása e 
szavaknak, ha csak azt a funkciót szánjuk nekik, hogy 
bűnbánatra indítsanak. Jézus nemcsak bűnbánatot akart, 
hanem elsősorban megtérést, azaz új életet. Azonban még 
bűnt bánni is csak az tud, aki a bűn elleni harcban úgy 
vesztett, hogy harcolt, -  akinek úgy nem sikerült mindenben 
megtennie Jézus szavát, hogy erejét megfeszítve 
megpróbálta. Krisztus szava (pl. a Hegyi Beszédben) nem 
olyan tükör, amely megmutatja, hogy milyennek nem 
sikerül lennem. Sokkal inkább Uninktól kapott program, 
amely megvalósításra vár. IV.

lemondóan: nem megy, -  s még mélyebbre süllyedtek, s 
körülöttük a világ is. Pedig Jézus beszéde program: azért 
mondta el, hogy megtörténjék.

Amikor annyi őrültségre -  mindenféle bűnre és önzésre 
-  rá lehet venni embereket, miért ne lehetne programunk 
Jézus beszéde?!

2. A távlat: Jézus beszédének teljesülése
Jézus beszédének cselekvése egyrészt persze -  ahogyan 

minden etika mondja -  az ember szabad akaratából 
történhet, másrészt azonban következménye van. Ám 
érezzük úgy, hogy tetszésünkre van bízva, de másképpen 
megy tovább a világ, ha megtörténik, s másképpen, ha nem. 
Ennek meglátásához idő szükséges. Majd egyszer ... De van 
következmény. S nem is csak távoli jövőben, hanem már 
most is.

Sok olyan döntés születik, amelynek következménye 
csak később mutatkozik. Gyakran bottal üthetik a tettesek 
nyomát. Gyakran elfogják és megbüntetik őket, de az 
okozott kárt már nem lehet elhárítani. Mert életek mentek rá. 
Olykor hasonló dolgok tudományos érvekre is hivatkozva.

Még a Jézust egyébként követni akaró ember is úgy 
gondolja olykor, hogy egyszer-egyszer, kivételes 
alkalmakkor vagy rendkívüli körülmények esetén, jó 
mentsége van másképpen tenni, mint Ura parancsolja.

Ami nem a kősziklára épül, az előbb vagy utóbb 
elromlik, és nagy lesz a romlása.

3. A garancia: az ajándékozó és megszólító Jézus
Mégsem csak egy törvénnyel, erkölcsi kódexszel,

szabályokkal vagy teljesítendő betűkkel van dolgunk, 
hanem az élő Úrral. Ő azt kívánja tőlünk, amit Ő tett és tesz 
velünk és amit Ő ajándékoz a világnak. Megszólít és keres, 
felráz és megajándékoz. Mivel Ő szól, Ő jár velünk, ezért 
lehet házunkat a kősziklára építeni.

Reuss András

Újév utáni e lső  vasárnap

Mt 18,1-5

IV. Vázlati kísérlet)
Biztos pont az ismeretlen jövőben
Új évszázad kezdetén mindenki a várható kilátásokról, a 

szükséges tennivalókról beszél. Pesszimistán vagy 
optimistán, de nagy önbizalommal. Nem is évszázadról, 
hanem új évezredről beszélnek, mintha tudnának vagy 
tudhatnának valamit. Ezt az újévi indulást különösen is 
jellemzik ezek a hangok. Vannak dolgok, amelyeket 
tudunk, de távolról sem tudunk mindent. Jézus igéje a 
számunkra bizonytalan és ismeretlen jövőre tekintve 
programot, távlatot és garanciát ad.

1. A program: Jézus beszéde?!
Tele van a világ azzal, miként kell(ene) élni. Jótanácsok 

az élet parányi és átfogó kérdéseire. Tele a világ félelemmel, 
hogy mire kell ügyelni, nehogy baj legyen. Környezet, 
nukleáris energia, népesedés robbanása vagy csökkenése, 
élelmezés, igazságosság, éhezés és nyomor. Tömegeket 
befolyásolnak nem racionális, babonás aggodalmak és 
praktikák.

Jézus beszéde program a világnak. így kellene élni 
magunkkal, embertársainkkal és Istennel. Nemcsak annak 
tükre, hogy milyeneknek kellene lennünk, de nem 
vagyunk. Nemcsak bűnbánatra hív, hanem megvalósításra. 
Sokan gyürkőztek neki és példát adtak, -  s megváltozott 
körülöttük és általuk a világ. Még többen legyintettek

Vetélkedő Isten gyerm ekei között

Néhány észrevétel az alapigéről

Tanulságos utánanéznünk az evangélista szerkesztői 
szándékának. Az egész 18. fejezetben olyan jézusi 
mondásokat állít egymás mellé, amelyek mind 
valamiképpen a tanítványi kör, az olvasó számára már a 
keresztyén gyülekezet, belső életrendjét világítja meg. 
Alapigénk ugyan a „mennyek országába” való bejutásról 
beszél, de ez nemcsak a jövő gondja, mint ahogy nem egy 
magyarázó véli (lásd: Luz: Das Ev. nach Mattháus. EKK III. 
12.0), hanem inár itt a földön is ezek között a feltételek 
között érvényesül Isten áldott uralma az egyház életében. 
Nem mintha Máté Isten országa és az egyház közé 
egyenlőségjelet tenne. A „búza és a konkoly" egyedül nála 
található (13,24kk.) példázatában például az egyház olyan 
szántóföld, amelyen Isten munkáján kívül a Gonosz üzelmei 
is nyomot hagynak. Mégis az egyház Isten országlásának 
kiváltképpen való helye, mert ott Jézusról „tanítanak”. 
Valamikor még gyermekkoromban az autóbusz ajtaján egy 
méter magasságban egy vonás volt látható: aki elfért alatta, 
ingyen utazhatott. Igénk tehát nem arról szól, hogy majd 
csak a menyország kapuján lesz egy ilyen vonás. Az
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evangélista éppen azt akarja tudatosítani, hogy az már most 
is ott van mindenütt, ahol Isten munkája teret kér magának.

Érdemes megvizsgálnunk alapigénket szinoptikus 
összehasonlításban is. A mátéi elbeszélésben Márkkal és 
Lukáccsal szemben két ponton van hangsúlybeli eltérés. 
Máténak a tanítványok nem a közöttük megállapítható 
„helyezés”, rangsor iránt érdeklődnek Jézusnál, hanem a z  
Isten országában érvényesülő, „objektívebb” sorrend iránt. 
Ennek megfelelően Jézus nem is a vetélkedést pellengérezi 
ki. A kisgyermek a mátéi elbeszélésben azt a célt szolgálja, 
hogy az Isten uralma körében elérhető nagyság útját 
világítsa meg. A nagyság kérdése ebben az összefüggésben 
Máténál több ízben is szóba kerül (5,19; 11,11; 20,26), de 
Jézus sehol sem nyilatkozik róla elítélően. Ezért is hiányzik a 
„nagyobb” középfok mellől az a görögben genitivusban álló 
szó, akivel vagy amivel az összehasonlítás történik. Ilyen 
esetben a középfok a népnyelvben gyakran a felsőfokot 
helyettesíti (Blass-Debr. 60. §. -  244. §).

Ezek után most már próbáljuk meg kihámozni az alapul 
szolgáló szöveg gondolatmenetét. Mint minden vallásos 
teljesítményre orientált zsidó kegyes, a tanítványok is 
számoltak azzal, hogy Isten ügyének szolgálatában elért 
eredményeik nem egyformák. Ezért szeretnék tudni, ha nem 
is a sorrendet, de a megítélés szempontjait. Ellentétben a 
márki és lukácsi változattal, a tanítványok nem maguk 
között tárgyalják a dolgot, hanem mint példás tanítványok 
magához Jézushoz fordulnak  (18,1). Jézus szemléltető 
oktatás formájában adja meg a választ. Magához szólítva egy 
kisgyenneket -  a kicsinyítő képző ebben az esetben fontos! 
-, és a tanítványi kör középpontjába állítja őt. Míg Márknál 
Jézus oltalmazóan átkarolja, Máté szerint népe életének 
tengelyébe állítja. A gyermek képviseli a minden 
gyülekezetben megtalálható „kicsinyeket” (6. v.!), legyenek 
ezek akár hitükben ingatagok (6.1O.V.0, a gyülekezetből 
elmaradozók (12.v.!) vagy súlyosan vétkezők (15.v.!). (18,2)

A tanítványi feladat azonban a mátéi megfogalmazás 
értelmében túlmegy a „kicsinyek” sorsának szem előtt 
tartásán. Aki Jézushoz tartozik, annak hasonlóvá is kell 
lennie hozzájuk, tehát nekik m aguknak is kicsinnyé kell 
válniuk: „meg kell alázniuk magukat”. Különben nem lehet 
részük Isten szabadító, újjátererntő uralmában. Nehéz volna 
felsorolni, hogy az írásmagyarázat története során mi 
mindent tekintettek példamutatónak a kisgyennekben 
(U.Luz: i.m.III. 13.o.!). A legjobb a gyermekeknek a korabeli 
zsidóságban elfoglalt helyzetéből kiindulni. A rabbinizmus 
felfogása szerint a kiskorú gyermek az asszonyokkal és a 
rabszolgákkal együtt vallási és társadalmi megbecsülés 
szempontjából hátrányos helyzetben voltak (Bili. 607.O. és 
854.o.) (V.ö.: Mt 11,25; 21,16.!). Az alázat tehát ennek 
megfelelően valakinek nem annyira a lelkű létében, mint 
inkább a helyzetében nyilvánul meg. Ezt pedig igyekszünk 
minden áron túlhaladni, kinőni. Jézus száznyolcvan fokos 
fordulatot kér a tanítványtól, valami hasonlót ahhoz, amit 
Nikodémustól (Jn 3,3), hogy egyre inkább kész legyen 
vállalni a kiszolgáltatottságot, a lekicsinylést, a mellőzést. 
Enélkül ugyanis képtelen volna egy szalmaszálat is 
keresztbe tenni a másikon Isten ügyében (18,3-4.v.) Mindez 
azonban csak akkor ér valamit, ha nem marad elmélet, 
hanem élet válik belőle, és nem találjuk rangon alulinak 
„befogadni”, azaz gondjainkba venni minden diszkrimináció 
nélkül azokat is, akik nehéz esetek, akikkel törődni nem sok 
előnyt jelent a magunk számára. Ahol ezt Jézus 
megbízásából vállalják, ott Ő, a feltámadott Úr sem fogja 
idegenül érezni magát (18,5.v.)

Néliáuy szem pont az igehirdetéshez
Alapigénk mindenekelőtt azt sugallja, hogy az eddiginél 

sokkal nagyobb igényűnek kell lennünk önmagunkkal 
szemben, és sokkal nagyobb céloknak kell nekifeszülnünk 
Isten ügyében. Van a szerénységnek egy káros fonnája, 
amikor is háttérbe húzódunk, és elhárítjuk magunktól a 
feladatokat. Isten Lelkének erejével bizonyára többre 
vagyok hivatott, mint amennyire képesnek tartom magam. 
Van Isten akaratának megfelelő, nemes vetélkedő az 
egyházban: az nem baj, ha az ő akaratában elöl akarjuk 
vágni a rendet! Pál még azt is ki meri mondani, hogy „a 
többieknél többet fáradozott az Istennek vele levő kegyelme 
által” (1 Kor 15,10.). Csakhogy ez a verseny valóságos 
teljesítményen alapuljon, és ne nemtelen eszközökkel, a 
munkatárs becsmérlésével és elgáncsolásával folyjék!

Ha valóban Isten szolgálatába akanink szegődni, akkor 
az ő céljait kell szolgálnunk. O pedig, „nem akarja, hogy egy 
is elvesszen a kicsinyek -  a tévelygők, a bukdácsolók, a 
selejtesek, a tehertételek -  közül” (18,14.). Ezéit nekik kell az 
egyházi m unka előterében állniuk, és nem a 
legkiválóbbaknak. Ha az „elit” egyháza akarunk lenni, akkor 
már nem vagyunk Krisztus egyháza! Semmiféle társadalmi 
presztízs nem indokolhatja ezt. A „hulljon a férgese” jelszót 
nem tehetjük munkamódszerünkké. Ebben a kérdésben 
teljesen egyértelmű és világos alternatív életfonnát kell a 
világ elé élnünk. Eszembe jut egy másik fiatalkori élményem 
is. Tanítás után nem egyszer összeverődtünk néhányan, 
hogy rúgjuk a labdát. Ám az alkalmi társaságból két 
hozzávetőlegesen egyforma képességű csapatot kellett 
kialakítani. Hogan oldottuk meg ezt a meglehetősen kényes 
feladatot? Elénk állt hát a két legjobb játékos, akik azután 
felváltva választottak közülünk. Tennészetesen először a 
legjobb játékosok „keltek el”, és a végére maradtak, akik már 
senkinek sem kellettek, s legfeljebb „tölteléknek” 
számíthattak. Az élet legtöbb területén nem is történhet 
másként. Például pályázatok igazságos eldöntésénél csak a 
„győzzön a jobbik” elve érvényesülhet. Ezzel szemben áll a 
jézusi módszer, amelynek lényege nemcsak az, hogy 
személyválogatás nélkül meghív mindenkit a csapatába, 
hanem az, hogy az övéi körének a középpontjába a 
legelesettebbeket állítja, hiszen éppen nekik van leginkább 
szükségük segítségre. Tehát nemhogy nem alkalmaz 
diszkriminációt, hanem mai fogalommal kifejezve pozitív 
diszkrim inációt alkalm az. Jézus népe „másokért élő 
egyház, amely nem önmagával van elfoglalva” -  idézte 
Prőhle Gergely államtitkár Bonhoeffert az idei reformációi 
kulturális esten mondott ünnepi beszédében. Akik tehát az 
egyház életének értelme, a Jézus kicsinyei, mindenekelőtt a 
saját körében lévők, de mindazok is, akik a „jerikhói úton” 
útjába akadnak. „Ezek a Krisztus testének szégyelni való 
tagjai, akiket éppen ezért nagyobb becsben is tartunk” -  
mondja Pál is 1 Kor 12,23-ban.

Tennészetesen az önmaguktól elteltek, a bánni áron 
mások fölé kerekedni vágyók teljesen alkalmatlanok eire a 
tanítványi küldetésre. Ezek a „felfuvalkodott hólyagok” 
nemcsak képtelenek valamit is tenni Isten uralmának 
érvényesítéséért, hanem még mérhetetlen károk okozóivá is 
lesznek. Mert az ilyen a nagyság bűvöletében „biciklista 
típussá” válik, aki miközben felfelé tekint, lefelé tapos. 
Önhittségében önmagán kívül mindenkit irgalmatlanul 
megkritizál. Állandó sértődöttségben él, hiszen véleménye 
szerint nem ismerik el kellő mértékben. Ha sokan vannak 
ilyenek, gyanakvástól és megszólástól lesz mérgezetté a 
légkör, amelytől leginkább a támaszra szonrlók szenvednek. 
Ezért olyan fontos Jézus számára, hogy tanítványai a
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kicsinyek közé tudják lefokozni önmagukat. Egy 
ökumenikus találkozóra bibliatanulmányt kértek tőlem a 
keresztyén élet növekedéséről. Sok vívódás után arra a 
megállapításra kellett jutnom, hogy a növekedés vagy a 
tökéletesedés biblikus értelmében csak egy módon 
képzelhető el: az „alább szállásban” (Jn 3,30.!). Vagyis egyre 
kisebbnek kell látnom és megítélnem magam Isten, 
önmagam és embertársaim színe előtt. Csak az ilyen 
kicsinnyé lett „bajtársak” tudnak segíteni a kicsinyeken 
anélkül, hogy megsértenék őket. Ennek a megalázkodásnak 
pedig nem kell mesterkéltnek lennie, hiszen valóban Isten 
szeretetének kiszolgáltatott gyermeke vagyunk. Ezért „nem 
teszek semmit. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 
(Túrmezei E.: Nem teszek semmit.). Mint a szülők a 
gyámoltalan szülöttüket. Akit így szeretnek, az lehet a 
gyámoltalanok gyámolításának specialistájává.

Ha egy keresztény közösség befogadóképessé válik, 
akkor Jézus is szívesen tartózkodik közöttük, mégha „kerten 
vagy hárman vannak is együtt”(18,20.). Különben nem vállal 
közösséget velük a szívtelenségben, és otthagyja őket. 
Mindig borzongva olvasom a maguk hasznára ügyeskedő 
papok, Eli fiainak történetét. Mesterkedéseik legszömyűbb 
következménye, túl az erkölcsi romláson, az volt, hogy 
„abban az időben ritkaság volt az Úr igéje” (1 Sám 3,1.). 
Nagy baj a betegség, de még nagyobb, ha hiányzik a 
gyógyszer! Nincs hát időszerűbb tennivalónk az év első 
vasárnapján, mint megfordítani a dolgot, és vállalni 
önmagunk és egyházi közegünk „alább szállásának” 
keserves, de ígéretes útját.

id. C serháti Sándor

Víízkereszt ünnepe  

Jn 8,12

A textusról
Nyelvi, nyelvtani szempontból a szöveg nem okoz 

különösebb nehézséget. Azt érdemes megjegyezni ( a háttélben 
levő sémi gondolkodás alapján), hogy a vers második felében 
az akoluthón paitidpium időtlen, ezért azt is jelentheti, hogy "aki 
valaha is követett", "aki most követ", "aki valaha is követni fog"; 
sőt, mivel coniunctivus értelmű is lehet: "aki követni akart, "aki 
szeretne követni" stb. Élthez hozzátartozik még a peripatészé Ls, 
amely így: "járt, "fog járni", "járitát" is lehet.1 Talán még annyit 
érdemes megjegyezni, hogy a görög szöveg az ú rné kétszeres 
tagadása miatt jobb lett volna meghagyni a régi "semmiképpen 
nem" fordítást.2 - Ezek a fordítási lehetőségek nem csupán 
nyelvészeti "bogarászások". Ha belegondolunk, észrevehetjük, 
hogy a szöveg értelmezési lehetőségeit is megmutatják.

Aki az ÚSz Nestle-Aland-féle 27. kritikai kiadás margóján 
található 15 párhuzamos helyre utalást megnézi, az is sok 
segítséget kap a szöveg értelmezéséhez.

Az egzegézishez
A kommentárok megjegyzik, hogy ez a mondat is a 

Lombsátor-iinnep alkalmával elmondott beszédbe tartozik, és 
általában hangsúlyozni, szokták, hogy az alkalmat talán az 
ekkor szokásos ünnepi kivilágítás szolgáltatta. így aztán

1 Természetesen a görög itt meghatározza az időt és a módot. A mai héber 
fordításban ez a fél vers így van: kot-hahólék ’aharé lí ló ’ jilhallék 
bahasékáh....itt is participium van, és ezt egy imperfectum alak követi.
2 Ezt a jelentést a Varga Zsigmond féle ÚSz görög-magyar szótár is kiemeli.

lehetőség nyílik olyan értelmezésre, hogy Jézus arról beszél, 
hogy ő, ezzel összehasonlítva, -bármilyen impozáns is ez a 
kivilágítás-, nemcsak a templomnak, vagy templomudvamak a 
világossága, lianem ennek a z  egész világnak, 
világmindenségnek, vagy ha a mai héber fordítást vesszük,3 
ennek az egész "mai világinak, világkorszaknak a világossága. 
Az utalásokban párhuzamosként jelölt ószövetségi helyek (Ezs 
49,6; 60.1.3) a népek, tehát a lakott világ világosságáról szólnak. - 

Ezt a gondolatmenetet el lehet fogadni, de emellett másra 
is gondolhatunk. Kommentárok és újszövetségi teológiák 
hangsúlyozzák, hogy János evangéliumában jelentős Jézusi 
kijelentés az egó eimi. Ezeket a helyeket érdemes külön-külön is 
megnézni.4 5 Hogy ez jellegzetesen Isten kinyilatkoztatása 
önmagáról, amint Deutero-Ézsaiásnál gyakran megtaláljuk, és. 
hogy ezt János evangéliuma ugyanilyen értelemben használja, 
annak bizonyítéka Jn 18,6 megjegyzése Jézus elfogatásával 
kapcsolatban: "Amikor ezt mondta nekik: én vagyok 
visszatántorodtak, és a földre estek". Persze, több hellyel együtt 
ez a 8. rész is bizonyítja, mert éppen az ilyen kijelentés miatt 
szállnak vitába vele "a zsidók", akik számára az, hogy Jézus 
magára érti, az istenkáromlás. - Textusunkban tehát nagy 
lrangsúly esik erre a kinyilatkoztatásra.

Ezzel kapcsolatban kell értelmeznünk azt, hogy Jézus magát 
a "világ világosságáénak mondja. A Strack-Billerbeck 
kommentárban , és nyomában több kommentárban találjuk azt 
az utalást, hogy a Példabeszédek könyvében több helyen, és 
Zsolt 119,105-ben találunk hasonló jellegű kijelentéseket a 
Tóráról: a Tóra a liívőnek világító mécses, fáklya, amely azt az 
utat világítja meg, amelyen járni kell. Ezt ugyan párhuzamba 
lehet állítani a Lombsátor-ünnep kivilágításával, de Jézus 
kijelentése nem egyszerűen valami fáklyáról, mécsesről szól.

A "világosság" nem egyszerűen "fény"-t jelent itt, hanem a 
maga teljes értelmében veendő, tehát átvitt értelemben is: 
miközben az ember arra gondol, hogy a világosság lehetővé 
teszi a biztos látást, felismerhetővé teszi a környezetet, általában 
biztonságot jelent az embernek, - van a világosságnak egy másik 
értelme is: "belső" látást is ad, lehetővé teszi a különbségtételt a 
jó és rossz között. Nem csak a napnak, vagy a mesterséges 
fénynek a világossága, amely látásunkat segíti, vagy utunkat 
megvilágítja, hanem olyasmi, ami világos látást biztosít az élet 
nagy kérdéseiben.

Ebben az értelemben a világosság azt jelenti, ami jó, szép, 
látható, bizonyos, biztonságos, reménykeltő és tiszta. Ennek az 
értelemnek a kiemeléséhez segít, különösen a János-féle 
iratokban, a "sötétség" megnevezése, ami azt jelenti, ami rossz, 
csúf, átláthatatlan, bizonytalan, félelmetes, vészthozó, bűnös. 
Nem véletlen, hogy ebben a textusban Ls szerepel a világosság 
ellentéteként a sötétség.

Hogy itt a világosságnak nem a fizikai, hanem erről a másik 
értelméről van sző, azt igazolja a folytatás: aki engem követ, nem 
jár sötétségben, hanem övé lesz a z élet világossága. Még ha 
fizikai, biológiai értelemben vesszük Ls az itt szereplő dzóé szót,6 
a világosságnak ez az átvitt értelmére utal. A textus 
összefüggésében azonban itt az "élet"-nek is más, több értelme 
van, mint a biológiai. Jézus szavai nyilván arra az életre 
vonatkoznak, amit ő hoz az embernek, és ami egybefoglalja ezt 
az életet, az örök élettel.

Itt újra gondolnunk kell a már említett nyelvtani 
lehetőségekre:

3 itt az ’ólám szó áll! A görög koszmosz az előbbi értelemre utal.
4 18x fordul elő az evangéliumban: 4,26; 6,20.45.51; 8,12.24.27.58; 
10,7.11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5; 18,5.6.8
5 II. 521 kk lp
6 A Varga Zsigmond-szótár ezt a lehetőséget is említi
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A világ jelenti a teremtett világot, az embervilágot, a 
kozmoszt, "ezt" a világot, és a másikat, az újat.

A Jézus követése nemcsak azokra vonatkozik, akik éppen 
akkor hallották Jézus szavait, hanem mindenkire, aki valaha is 
követte, vagy követi, követni fogja Jézust.

Az egyáltalán nem kifejezi azt, hogy az itt említett világosság 
és a sötétség nem fér össze egymással. Talán érthetjük úgy is, 
hogy Jézus biztat: aki őt követi, az biztos lehet abban, hogy nem 
rossz úton jár, nem fog eltévedni, nem vész el örökre, de úgy is, 
hogy figyelmeztet: Jézust kell követni, nem szabad más úton 
járni, mert a másik a sötétség útja, amely kizárja az élet 
lehetőségét.7

Meditáció
Amikor az ember a világosság szót hallja, vagy olvassa, 

mindkét éltelemre gondol.
Jó, hogy láthatunk. Jó, hogy nappal van. Jó, hogy ha este, 

éjjel az utcák ki vannak világítva. Milyen nehezen tájékozódunk 
a sötétben. Manapság újra sok a félelem, a rettegés a sötétség 
miatt, meit a sötétséget használják fel azok, akik robbantani, 
ölni, rabolni akarnak. Jobb az összejöveteleket, gyűléseket, 
konferenciákat, akár a bibliaórákat és az istentiszteleteket is 
inkább korábban, világosban megtartani, hogy az emberek még 
világosban haza tudjanak menni

Jót jelent a szellem világossága, a világos látás, az élet 
élteimének látása. Eszünkbe jut a "felvilágosodás", amely az 
értelem világosságát propagálta, igaz, hogy gyakran a hittel 
szemben, (ahogyan a "Világosság" dmű folyóirat, vagy iratok is). 
De eszünkbe jut a lát világossága is, az, amikor megértjük Isten 
igéjét olvasva, vagy hallva. Milyen rossz az emberi butaság, vagy 
a gonoszság sötétsége. Milyen rossz annak, aki semmi élteimét 
nem látja az életének. Mi mindent lehet, kell tenni annak ér
dekében, hogy mindenfajta szellemi, lelki sötétség elmúljon.

És: Jézus követése. "Imitatio Christi", megpróbálni Jézust 
utánozni szavainkban, magatartásunkban? Példának 
tekinthetjük őt az Istennek tetsző élet folytatására, az 
emberekhez való viszonyunkban, szavaink, cselekedeteink, 
gondolataink tisztaságában. Azt is jelenti ez, hogy a bűn ellen 
harcolunk, a magunk bűnei ellen, vagy a közéleti bűnök ellen. 
Ez mind lehetséges, jó ha az életnek ezt a harcát folytatjuk. De 
Jézus követése azt is jelenti, hogy a hitben, a benne való liitben 
mindvégig megállunk. Isten igéjére, az evangéliumra figyelünk, 
abból élünk igazán, hogy ez lesz életünk értelme. Jelenti azt is, 
hogy az Isten szeretetének, a bűnbocsánatnak, örök életnek jó 
Iáiét továbbadjuk szavainkkal, cselekedeteinkkel.

Vízkereszt, Epifánia. "Krisztus dicsősége megjelenik a 
világban." Ez az ünnep előbb megvolt az egyházban, mint 
karácsony. De mi a Krisztus dicsősége? Az, amit a tanítványok a 
megdicsőülés hegyén láttak? Keressem, kérjem ezt a látomást én 
is? Éljek abban a reménységben, hogy majd egykor meg fogom 
látni. Igen, ez lehet. Azonban most valami más "világosság"-ban 
van részem Krisztus keresztjét látom. A dicsőség, Isten 
dicsősége a kereszt gyalázatában van elrejtve. Ez a világosság 
tele van kísértéssel. Sokszor vagyunk bizonytalanok Isten felől. 
Nem látjuk Isten szeretetét, nem értjük Isten igazságát. Aztán 
rádöbbenünk: éppen itt van Isten szeretete és igazsága. Az 
epifánia nem a megdicsőülés, hanem az a szeretet és 
megbocsátás, amely a kereszten nyilatkozott meg.

Vízkereszt. A világ Világossága. Az óegyházi evangélium, Mt 
2,1-12, azt mutatja, hogy régtől fogva így értették: a 
"pogányoknak", valójában a népeknek világossága (Ézs 49,6b!). 
így kapcsolódott Vízkereszthez a misszió gondolata: Isten azt 
akarja, hogy az evangélium minden néphez eljusson.

7 ez utóbbi értelmezést sejtteti a revideált Károli-fordítás: aki engem követ,
nem járhat a sötétségben.

A végére maradt az eleje: Én vagyok. Az Ószövetség 1 
kutatója, az Ószövetség értelmének és értelmezésének keresője 
magától értődőén a kinyilatkoztatás titkára gondol. János (akárki 
volt is az evangélium írója), arról tanúskodik, hogy Jézusban 
Isten lett emberré. Luther így érti, hogy Krisztus az 
Ótestamentumban: az "én vagyok" az Isten, a Krisztus, az aki 
szereti az embert, aki megbocsát, aki az élet világosságát készíti 
az embernek, hiszen a világ teremtését is ezzel kezdte: legyen 
világosság!

A prédikáció
Ha hiányosan is, talán sikerült ebben az egy mondatban 

megsejtetni a gondolatok, mondanivalók gazdagságát. A 
Lelkipásztor régebbi számaiban található elékésatők8 ilyen 
vázlatokat közölnek:

Jézus Krisztus a világ Világossága 
Örömet hirdet,
Felragyog a Krisztus,
Örök napunk a Krisztus

A világosság m int létszükséglet 
Létszükséglet a számomra a világ Világossága? 
Bekapcsolódtál-e az áramkörbe?
A világ Világossága megvilágítja bűneidet, de a megtérés 
lehetőségét is
Jézus világosság a "mélyben is"
Az ünnep lényege
Jézus mindenféle sötétség oszlatója

Jézusa világ Világossága
1. Jézus a fényfonás - mindennek a forrása
2. Jéars világossága - követésre serkentő fény
3. Az "élet világossága" - élet másokért

Kinyilatkoztatás
1. A kinyilatkoztatás - mint kozmikus esemény
2. A kinyilatkoztatás - mint az élet mértéke
3. A kinyilatkoztatás - mint személyes valóság

Ez a néhány vázlat is mutatja a variációk lehetőségét 
Kiindulópont lehet az, hogy ez a mondat Jézus kinyilatkoztatása 
arról, hogy ő az egész világ, minden teremtmény világossága, őt 
követve örök életre jutunk.

De ki lehet indulni abból, hogy mire gondol az ember, 
mikor ezt hallja: világosság. Itt lehet néhány szóban beszélni 
arról, hogy akkor, ott a Lombsátor-ünnepen, talán Jézus is 
ilyenfonnán kezdte, de valami egészen másról szólt: arról, hogy 
Isten jelent meg a világban, és hozta el az ő világosságát, az igazi 
világosságot, amely az örök életre vezető utat mutatja meg.

Lehet arról is szólni, hogy Jézus itt az egész világnak, minden 
embernek, a világmindenségnek ad valamit, ami értelmet jelent 
az emberi élet és a kozmosz számára. (Talán az ezredforduló 
közeledtével ezt a témát is elővehetjük.)

A gyülekezettől függően lehet arról is beszélni, hogy Isten 
kinyilatkoztatásának világossága Jézus. Csak akkor 
gondolkozunk, beszélünk igazán Istenről, csak akkor ismerjük 
meg igazán Istent, ha Jézusnál kezdjük.

Nyilván értnél többet és jobbat is találunk, ha még többet 
töprengünk ezen az egyetlen mondaton.

M untag Andor

1960/694 kk Ip Fábri István; 1966/698kk lp Nobik Erzsébet; 1975/750kk 
lp Dr Fabiny Tibor, 1983/702kk lp Győri Gábor
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