
 
A reformáció gondolatvilágának, üzeneteinek tük-röződése Koncz Sándor életművében  Horváth Krisztina  

„Szíved szépanyád öreg imáját dobogja vissza, ajkad dédatyád ősi zsol-tárát zengi el, és kibomlik benned Isten történelmének új, fehér hajna-la.”1  Koncz Sándor (1913–1983) 20. századi református tudós lelkipásztor, tábo-ri lelkész, sárospataki teológiai tanár, egyetemi magántanár, alsóvadászi lelkész, sárospataki levéltáros volt. Tudományos és publicisztikai tevékeny-ségét három nagyobb alkotása mellett (1. Kierkegaard és a világháború utáni teológia, Miskolc, 1938.; 2. Hit és vallás. A magyar református vallás-tudományi theológia kibontakozása és hanyatlása, Debrecen, 1942.; 3. A Filippi levél gyülekezeti magyarázata, amelyet a Református Egyház három éven keresztül folytatásokban 1967 és 1969 között közölt.) jól reprezentálja több kisebb-nagyobb cikke, tanulmánya, amelyek száma körülbelül 200-ra tehető. Sok igehirdetése, tanulmánya, jegyzete kéziratban maradt meg. Ezek feldolgozása jelenleg is zajlik, fő műveinek újraközlése folyamatban van. 1941-től többször behívták katonai, tábori kórházi, tábori lelkészi szolgálatra. 1942-től hitoktató lelkészként dolgozott Marosvásárhelyen, a Magyar Királyi Csaba Királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolá-ban, ahol angol nyelven is tanított. 1947 és 1952 között teológiai tanárként tevékenykedett Sárospatakon. A Sárospataki Református Theologiai Aka-démia megszüntetésével és a Református Kollégium Gimnáziumának álla-mosításával félreállították, 1965-ig Alsóvadászra került lelkésznek. A rá következő években a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Levéltárában Sárospatakon dolgozott, miközben párhuza-mosan számos településen és alkalommal látott el helyettesítő lelkészi szolgálatot. Életére, lelkészi, tanári, tudós-közírói, szervezői magatartására és munkásságára elsődlegesen volt jellemző a töretlen hit. Azon belül is az értelmes hit és cselekvő erkölcs szerves egysége, valamint a teológiai, filo-zófiai megalapozottság, a módszeres, praktikus életszervezés, a hittel és humorral való életszemlélet, amelyről nagyszámú feljegyzés tanúskodik, továbbá a határtalannak tűnő fizikai és szellemi munkabírás. Posztumusz írásait rendszeresen közlik a Zempléni Múzsa, a Napút, a Széphalom folyóiratok, amelyekben a fentiek bizonyságaival találkozha-tunk. Korának politikai, egyházpolitikai rendszere elhallgattatni, elszige-telni próbálta, mégis azt mondhatjuk, hogy a 20. századi magyar reformá-tus egyház története nem teljes életművének ismerete nélkül.  

                                                   
1  KONCZ SÁNDOR: A hit győzelme. A reformáció emlékünnepén a városi templomban 
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Bevezető Az erfurti augusztinuszi eremita kolostor egyik mord cellájában térdepel Isten előtt egy szegény bűnös ember. Élete az igazságot keresi, tudása meg-rendült. Lelke feszülése az új világ hitét építi fel. Precíz volt, mint tudós, érdekes, mint jogász. A legnagyobb univerzális tette a bűn és a kegyelem elismerése volt. Dinamikus személyiség volt. Nála a hit nyugtalan dolog-ként volt jelen. Nem Istenben, hanem Istenért kételkedett. Egész élete Istenért való harc volt. Ezzel a hittel törte össze a középkor gondolatrend-szerét, a pap és a laikus közötti különbségtétellel bezárójelezett egységes kultúréletet és a pápaságban koncentrált egyházat.2 Kimondta, hogy a re-formáció a hívők egyetemes papsága. Mindenkinek van kulcsa az éghez! Visszaadta a vallásos szabadságot. A hívő a hit által mindenekfelett úr, a szeretet által mindenekfelett szolgája. Ezért érthető, hogy mindig halksza-vúbb, alázatosabb, gyengébb volt, mind vádló, de erőteljesebb, mint védő. Inkább adott, mintsem bírált. Emberi nagyságát nehéz felfogni, hitét ne-künk lehetetlen. Ez a szerzetes megrendítette egész világunkat. Ezt írja Luther Mártonról Koncz Sándor lelkipásztor. Azt, hogy a református egyház Magyarországon a 16. század második felében a helvét irányú, vagyis Kálvin szellemi hatásait megtestesítő egy-házzá alakult, Koncz Sándor jórészt Méliusz Juhász Péternek tulajdonítja. 400 évvel ezelőtt a hazai egyháztörténeti folyamatok kulcsembere Méliusz Juhász Péter, az „őrök őre” volt.3 A tiszántúli vidékek és Debrecen püspöke. Innen intézte 1558-tól a magyar református egyház szervezését. Alapvetően Debrecenben élt és munkálkodott, azonban hatása – beleértve a Felvidéket és Erdélyt – az egész Magyarországra kiterjedt. A magyar református egyház az akkori katolicizmussal, a reformáció korabeli luthe-ránizmussal, és oldalhajtásként keletkezett unitárizmussal vívott heves harcokban, a gyakorlati életben érvényesülő ellentmondásokban, elvi vi-tákban született meg. Méliusz korszakalkotó jelentősége, hogy felismerte a gyülekezetekre nézve a buzgó egyháztagok és képzett lelkészek fontosságát. A patrónusok szerepét sem hanyagolta el. A református egyház számára a főrangúak közül pártfogókat keresett, nyert és tartott meg. A támogatások tették lehetővé, hogy könyvei a gyülekezetek számára megjelen-hettek. Elkezdője volt annak a folyamatnak, amely a templomi igehirdetés mellett nem hanyagolta el az irodalmi igehirdetést sem. Felkarolta a végvárakat. Azok tulajdonosainak, parancsnokainak aján-lotta könyveit. Ezeknek és a parancsnokságuk alatt álló katonáik között, valamint uradalmaikhoz tartozó falvakban megszilárdította a református egyház kialakulását, felismerve azt, hogy az egyház akkor erős, ha a vége-ken is az. Méliusz a „magyar Kálvin” – fogalmazott róla Koncz Sándor. Az elmúlt századok alatt, „mintegy tűzben kipróbált lett itt a hit”.4 Ez a méliuszi reformáció öröksége. Az a drága örökség, amely a hitet és haza-szeretetet egybefoglalja. A református vallást és népünk ügyét. Idézi a Mé-
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liuszról kiemelt igét: „Nem hagyja el az Úr az Ő népét, az Ő nagy nevéért.” (1Sám. 12,22.) A 16. században a reformáció áradó folyamatát a Szentlélek munkálta a Szentháromságisten történelemalakító tevékenységében.5 A reformáció lendülete két világháború közötti és a második utáni időszakban a teológi-ában született újjá. A Magyar Református Egyház újreformátori teológiája az ősi, a múltbeli reformációnak a jelenlegi forradalmi érvényesülése. Az újreformátori teológiánk kialakulására és létezésére az elmúlt évti-zedekben – Koncz Sándor véleménye szerint a mánkban – döntő hatású Barth teológiája. A vele foglalkozó magyar irodalom könyvtárnyi. Teológiai kutatásunk – Barth Károly gondolatainak hazánkban való úttörésével és a Szentíráson alapuló tájékozódással – folyamatosan kiszélesedett és elmé-lyült. Az alábbiakban Koncz Sándor lelkipásztor az újreformátori teológia kialakulásáról és tanításáról szóló gondolatait osztjuk meg. Más irányok felől indult teológusaink eljutottak a kijelentésnek a re-formációban felismert, de az eltelt századokban lényeges pontokon fele-désbe merült igazságaihoz. A korábban kifejlődött teológiai iskolákban felvértezettek, a dialektikusok és az önálló fejlődésűek együttesen kötöttek ki a reformációban megépített partoknál. Az irányzatot az ige teológiája elnevezéssel illették. Az egyházban ez lett a legfontosabb irányzat a kijelen-tés új megértése miatt. Hazánkban hatására fellendült és fejlődött a teoló-giai munka. Egyházon belül mélyülő munka kísérte, míg egyházon kívül az eleven érdeklődés. Továbbfejlődését Isten ígéreteiben adott biztatások biztosítják. A teológia egyházunkban gyülekezeteinkre tekint. Ennek az iránynak az a célja, hogy Istennek tetsző értelmességgel valósítsák meg hitben járó cselekedeteinket. Az újreformátori teológia a hittel foglalkozik, az igehirde-tés gyakorlati szükséglete hozta létre. Szellemi irányzat, és mint teológiai irány, mozgalommá vált. A reformáció egyik központi igazsága szerint a kijelentés titkainak megközelítésére a hit az egyetlen Istentől ajándékba kapott emberi képes-ség. Az ige a gyülekezet engedelmességén érvényesül, a teológiai fáradozás az igehirdetésért van. A bibliamagyarázatok, a tudományos, építő exegézisek nyomtatásban megjelent sokaságában óriásit fejlődött az újreformátori teológiában az igehirdetés ügyének fontossága. Bizonyítja ezt a Szentírás valamennyi könyvét magyarázó és az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinat 400. év-fordulója alkalmából megjelent A Szentírás magyarázata című jubileumi kommentár. Ezzel a nagyarányú művel az egyház a maga megújítására törekedett. A reformátori teológiában különösen megbecsült az európai, ezen be-lül a hazai református reformáció. Annyira megnőtt a reformációval való rokonszenvezés, hogy itthon és külföldön egyaránt „nappal, éjjel és örökké az eredeti szövegek tanulmányozása” volt az egyik kitüntető foglalatosság.6 Akkori egyházi lapok: A Református Egyház 1949-től, Az Út 1948 és 1956 között és 1957-től a Reformátusok Lapja ennek a teológiának a kife-
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jezői. Alig van olyan teológiai, egyházi téma, amely fel ne merülne benne. Egyházunk egész működését átöleli. Reformátori, mivel a reformáció örök-ségére épül. Új, mivel újra a kijelentés üzenete az egyetlen alap, melyben a teológia időszerűen kifejthető. A reformáció örökségének a továbbfejlődé-se, a kijelentés üzenetjellege és a teológia időszerűsége.7 Földi viszonyaink között az Isten által ajándékozott továbbfejlődésen a teológiának egyhá-zunkban emberek által végzett továbbfejlesztését érti. A reformáció öröksége szervesen kapcsolódik az újreformátori teoló-gia, a reformációban Isten által megkezdett folyamathoz. „A reformátor atyák öröksége, a magyar kálvinizmus öröksége kötelezi a mai egyházi nemzedéket. A reformátori örökséget nem adjuk fel”- idézi Bartha Tibort,8 majd Victor János gondolatával folytatja. „A reformáció újra felfedezte és visszahozta az Istenhez való viszonyban azt az eredeti megoldást, mely a Jézus Krisztusban megjelent kegyelemnek hit által való elfogadásában rejlik.”9 Összegezve tehát a reformáció örökségében a reformáció mai érvé-nyessége értékelendő. Az újreformátori teológia a reformációban hangsúlyozott bibliai gon-dolkodás szívós keresztülvitele. Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Sriptura. Egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a hit az Írás alap-ján késztetnek Isten dicsőségének szolgálatára. A reformáció előtti időkhöz hasonlatosan az első világháború előtti másfél évszázad nagy részében a Bibliától való eltávolodás teológiája volt jellemző. A reformáció öröksége a Bibliára való visszatalálás teológiája. Isten egyedül a bibliai kijelentésből érthető meg. Az ember önmagától, a történelemből, a természetből stb. nem képes az Istent felfogni. Kizárólag abból tudhatunk Róla, amit Maga Isten tudat velünk, méghozzá a testté lett Krisztusban, a Bibliában adott Igében. Egyedül Isten az elindító hatalma a kijelentés e közlésének. Önköz-lésben önmagát személyként jeleníti ki. Istennek a Krisztusban adott kije-lentése által, az Igében, a személyes Isten uralma alatt kerülünk be Krisz-tus teljes váltságművébe. Az egyházban mi tagok, a Jézus Krisztussal együtt adott Szentlélek által Istenhez kötötten szolgák és Neki szolgáló egyház vagyunk. Ez a szolgáló egyház nagy figyelmet szentel szolgálatának betölté-se céljából a Szentlélek adományainak. Ugyanis Isten és Krisztus uralma a Szentlélek adományaiban jelenik meg. A reformáció és annak örökségét értékelő teológia végeredményben a Szentháromságistenről szóló teológia, amely a hit egyszerű alaptételein nyugszik. Az Úr teremt, megvált, gondot visel. Ez a teológia nem az ész bizonyítható dolga, hanem a hit döntésének a világa. Isten adománya a reformációnak értelemmel felfogható történeti ke-rete. A reformáció kifejezetten az egyház reformációja. Az újkor sokféle szellemi áramlatát a reformációból származtatják. Mint például az idealiz-must, romanticizmust, liberalizmust. Az újreformátori teológia szerint a reformációnak tulajdonított újkori szellemi mozgalmak a reneszánsz hu-manizmusból erednek. Az ortodoxiával szemben – ami tanná merevítette a reformációt – rá kell mutatni, hogy a reformáció mindenestől a teljes egy-
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9  VICTOR JÁNOS: Az egyház reformációja. In: Református Egyház, 1949. október 15. 

Idézi: KONCZ, 1979. 



 A reformáció üzenetei Koncz Sándor életművében     75 

 

házi tan és gyakorlat reformációja. Annyira, hogy az újreformátori teológi-ában a reformáció örökös gyakorlat. Hiszen a reformáció az egyházban szünet nélküli, állandó teológiai törekvés. A reformáció a Szentlélek mun-kájával a Krisztus testének a megújítása, megújulása. Hangsúlyozni kell, hogy ezen a földön Krisztus teste mindig emberi viszonylatok között él. Az emberi viszonylatokban az egyház kincse, Isten dicsőségének és kegyelmé-nek az evangéliuma. Isten ezt az egyetlen, kincses mondanivalót élesztette újra. A történeti reformáció újjáélesztése nem lehet cél, és hagyományos reformátusság sem lehet. Isten nem állítja vissza. Ha csupán a tradíciót akarnánk élesztgetni, akkor olyan keret újraélesztésére tennénk sikertelen kísérletet, amelyet Isten nem tesz meg. Amit Ő megtesz az az, hogy a re-formációban megtalált igazi kincset nem az akkori, hanem a jelenkori tör-téneti keretben adja. A mostani történeti keret éppúgy Isten műve, mint ahogyan a reformációé volt. A reformáció újreformátori szemléletében kiemelendő, hogy Isten lelke a reformációval közös talapzatra a mába he-lyez minket. A talapzat megegyezik az őskeresztyénség fundamentumával. Ebből következik, hogy Isten mai egyházának újreformátori teológiájában a reformáció kora iránti történeti érdeklődés azért van, hogy a reformáció történeti helyzetében kiragyogó Jézus Krisztus, ma, az egyház jelenlegi történeti helyzetében fényesedjék. Azért szükséges a reformáció eredeti iratainak és egyben történetének tanulmányozása, hogy érleljen meg ben-nünk a Szentlélekisten igéje iránti ragaszkodásunkban felfokozott és mára átdolgozott magatartást. Az újreformátori teológiában a megújuló keresztyénség az apostoli korszak egyházához való visszatérés. Azt tartják követendőnek a reformá-cióból, hogy az abban leegyszerűsödött egyház, az evangélium gazdag tar-talmával, a mában leegyszerűsödő keretben éljen. Ez az egyszerű keret hitvallásos, nem szegényes és nem szánalmas. „Az egyházi hitvallás Isten-nek, Jézus Krisztusban a Szentlélek által egyszer s mindenkorra kijelentett s hitelesen egyedül a Szentírásban tanúsított Igéjéből nyert hitismeret, melyet Jézus Krisztus egyetemes egyházának egyik része egy sajátos törté-neti helyzetben közmegegyezéssel megállapít, elfogad és jobb okulásig a Szentírás tekintélye alatt mérvadónak nyilvánít.”10 A hitvallással rendelke-ző református reformáció lényegi tanítása, hogy egyedül Jézus Krisztus testében, az egyházban lehetséges a reformáció eredeti céljának megfelelő minősítése, a reformáció történetének evangéliumi értékelése. Hitvallása-ink megbecsülése az egyház Jézus Krisztusban alapozott folytonosságának és a Benne élő egyház önmagával létező azonosságának megbecsülése. A Jézus Krisztusban végbemenő megszentelődésre való törekvés a megbecsü-lés. Az Isten dicsőségére szánt cselekvés a megszentelődés. A nagy paran-csolat szerint Istennek az tetszik, hogy szeressük Őt és vele együtt az em-bert. „A hitvallásosság, mint a testet ellátó vérerek, mögöttesként táplálják az egyház biblicitását.”11 A reformáció örökségét az újreformátori teológiában nem automati-kusan vesszük, hanem érvényességében és érvényesülésében követjük. A történeti keretek átvétele lehetetlen, mert azóta rengeteget változott a vi-lág. A reformáció örökségének tekintjük az örök evangéliumnak történeti 
                                                   
10  Hitvallásaink. Bp., 1954. 83. p. Idézi: KONCZ, 1979. 
11  KONCZ, 1979. 266. p. 
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keretben végbemenő érvényesülését. Örökségünk ezáltal a bibliai realiz-mus, a pozitív biblicitás. Akkor teljesítjük felismert küldetésünket, amikor Isten üzenetjellegű parancsának az egyház a hitvallási és bibliai ismeretek időszerűségében engedelmeskedik. Az újreformátori teológia keresi a Bibliában a kijelentés üzenetét. Ez-zel kapcsolatban törekszünk egyrészt az egész Biblia kijelentésbeli üzene-tének, mint tartóoszlopnak a megfogalmazására, másrészt a teljes üzenet érvénye alatt az egyes textusok üzenetének megtalálására. Az újreformátori teológia arra a kérdésre, hogy mi az egész Biblia teljes kijelentés-történetének üzenete, kijelentés-történeti állásponttal felel. Másképpen ezt üdvtörténetnek nevezzük. Ez a teológia komolyan veszi a kijelentés-történet bibliai tényeit. Jézus Krisztus a bibliai kijelentés-történet és a Bibliából kilépő üdvtörténet középpontja. Ő egyben valamennyi egyházi munka centruma. Istennek az az üdvakarata, hogy az üdvösség, mint foly-tonosság, üdvvonalként Krisztus testében tovább történjék az egyház va-lamennyi gyakorlati és elvi megnyilvánulásában, a helyi gyülekezetekben, amelyek az egyházat alkotják. Továbbá a helyi gyülekezetet alkotó gyüleke-zeti tagokban is. Ez egészen addig történik, amíg az idők végén, az eschatonban Krisztus vissza nem jön. Akkor beköszönt Isten nyilvánvaló dicsőségének fül nem hallott, szem nem látott véget nem érő uralma. Ak-kor lesz Isten minden mindenekben. Belső teológiai megújulással a Szent-lélek világosít fel arról, hogy a mindenséget, a világot, az Írást, önmagunkat eschatológiai látókörrel üdvtörténeti összefüggésben vizsgáljuk. Idézi Bartha Tibort a következőképpen: „Isten megváltó szándékának és üdvözí-tő tervének távlatában helyezzük el valamennyi problémánkat.”12 A Biblia a Genezistől az Apokalipszisig azt tanúsítja, hogy Isten nem csak teremt, hanem testet is ölt. Isten így történetté teszi az utolsó időkig Krisztus testét, az egyház korszakát. A világ és az ember Isten munkájának az eredménye. Isten kinyilvánítja akaratát a világ rendeltetése és az ember küldetése vonatkozásában. Ennek lényege, hogy az Isten képét hordozó ember a világban a saját újjászületése, a megváltás révén, bűnei ellenére az idők folyamán szövetségben maradjon Istennel. Isten kegyelmi szövetségé-ben biztosítja az Ő kegyelméről Jézus Krisztus által a bűnös embert. A bűnös ember hite által frigyre lép a vele megengesztelődött Istennel. Isten lehetőséget ad a Szentlélek munkálkodása által kegyelmének megragadá-sához. Isten ezt a szövetséget felajánlja az embereknek.13 A szövetségi teo-lógia lényege, hogy nem csak Isten és ember között, hanem ember és em-ber között is szövetséget teremt.14 Isten kegyelmi szövetségében a bibliai kijelentés – megfelelően a hitvallásainkban rögzített igazságok értelmezé-sének – a reformációban üzenet. Az emberi okoskodással szemben rá kell mutatni arra, hogy Jézus Krisztusban, testben megjelent Isten. „Az újra felfedezett Bibliának ez a kijelentése egyben Istennek ránk alkalmazott üzenete.”15 Nekünk szóló üzenet a teológia és az igehirdetés megteremtődő 
                                                   
12  BARTHA TIBOR: Lelkészi továbbképző csendesnapok Berekfürdőn. In: Református 

Egyház, 1951. augusztus 15. 17. p. Idézi: KONCZ, 1979. 266. p. 
13  Victor János: Református Egyház, 1956. május 15. 236. p. Idézi: KONCZ, 1979. 266. p. 
14  PÁKOZDY LÁSZLÓ: Isten szövetsége. In: Református Egyház, 1953. október 1. 16. p. 

Idézi: KONCZ, 1979. 266. p. 
15  KONCZ, 1979. 266. p. 
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egységében. Nem a vallás a megfelelő eszköz a kijelentés üzenetének felfo-gásához, hanem egyedül a Jézus Krisztusban megkapaszkodó hit. A Biblia textusait, egészét hitünkben a Szentlélek belső bizonyságtétele avatja szá-munkra kijelentéssé. A hit különleges csoda. Az újreformátori teológia időszerűségét azzal magyarázza, hogy mivel a jelen a múlttal és a jövővel az örökkévalósághoz tartozik, ezért a jelenben az örök időszerűség mai időszerűség. Időszerűsége abban áll, hogy egyházi tudomány és a teológia elindul a szolgálat útján.  Sola fide (egyedül hit által) Az akkor 400 évvel ezelőtti reformációt felidézve egy jelképes eseményt leíró viharos éjszakáról mesél Koncz Sándor. Ezen a sűrű, viharos éjszakán két ember utazott egy kocsin. Egy nagyothalló és egy teljesen egészséges. A folytonos villámlás félelmet gerjesztett, de ebből a félelemből később cso-dálat születetett. Egy villám a két utas közé csapott le. Az egészséges em-bert agyonütötte, a nagyothallónak visszaadta a hallását. A reformáció hatását ezzel a példával szimbolizálja a lelkipásztor. „Az embereknek azt a csoportját, amelyik önelégülten egészségesnek hitte magát, földhöz vágta és lesújtotta. Azt a csoportját ellenben, amelyik tudta magáról, hogy beteg, amelyik érezte, hogy szeretne hallani, de nem tud, s amelyik hitte, hogy hallani fog, ha Isten azt akarja”, az ige annak a nagy igazságnak a birtokába juttatta, hogy a reformáció a hit győzelme.16 Ez a hit győzi le a világot és győzi le az embert. „A reformáció Isten ré-széről az égből a földre nyúló alkotás. Emberi oldalról szemlélve egy nem mindennapi küzdelem a hitért és egyben hatalmas, tömény lelkierő. A reformáció az égi erők földi „centruma”. Luther forradalma azt jelenti Koncz Sándor szerint, hogy az ég a hit-ben újra a földön van. Kálvin arról tanít, hogy az Istennek egyeduralma van a világ felett a kegyelem és az ítélet által. Isten alkotása a reformációban tehát magát a hitet tette meg a világ kérlelhetetlen törvényszékévé. A világ úgy jelentkezik Istennel szemben, mint az ember akarata, a rossz története. A hit ezzel szemben a világban zajló rossznak komoly arcú, megveszteget-hetetlen, erős szándékú ítélő bírája. A reformátorok élete ezért sugároz fényt. Ők nem olyan tett nélküli hősök, mint azok a lendület nélküli forra-dalmárok, akik azt hiszik, hogy úttörői egy új korszaknak, pedig csak sá-padt, élettelen rabjai egy sorvadó, fonnyadó álomvilágnak. A reformátorok alkotó művészek. Esetükben a kritikához tett is párosul, amelyek együtte-sen adják az alkotás tüzét és ennek parazsán megég a világ – fogalmaz. Amennyiben a hit legyőzi a világot, úgy legyőzi a történelmet is. A re-formáció számára a korabeli vallás jelentette a történelmet. A reformáció nem új egyházat, hanem új vallást szeretett volna az egyházban. A reformá-torok fellázadtak az egyházban képviselt, lelket börtönben tartó vallás el-len. Magához az egyházhoz nem voltak hűtlenek. A vallás helyére a lélek szabadságát visszaadó hitet helyezték. A reformáció segíteni akart az egyházon, miközben vereséget szenve-dett. Az egyház mint anya a történelemben megvesszőzte a reformációt. Kiváló hasonlat erre a lelkipásztor által idézett Anatole France egyik regé-nyéből egy gyermek története, aki iskolából jövet hazafelé minden utcai 
                                                   
16  KONCZ, 1935. 32. p. 
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szegényt segítő szívvel hazavitt, amiért az anyja jól elfenekelte. Így tett az egyház is, mint anya, a reformációval, ami a történelemben ellenreformá-cióként mutatkozott meg. A hitet azonban sosem lehetett elhallgattatni, megfélemlíteni. „Ha nehéz vihar dúlt a sötét tengeren, lebukott a víz alá, de élt; vagy felrepült, mint a fehér sirály, de csattogott, zengett és énekelt.”17 A hit legyőzi a világot és benne a történetet. Legnagyobb kihívás a ma ember-ének az, hogy a hit legyőzze az embert. A reformáció egy örökké forgó, erős gépezet, egy folytonos igénnyé nőtt szándék. A reformáció átírja a történe-tet, amelyre ismét egy példát hoz. Egy erős erkölcsű, történelmi gyökerek-kel nem rendelkező polgári származású férfi beszélgetett egy komoly, tör-ténelmi gyökerekkel bíró elsatnyult főúrral. Vitatkozás kerekedett, és a főúr a polgár szemére vetette, hogy az a nemzet múltjában nem rendelkezik gyökerekkel. A polgár erre azt felelte, hogy a másik csak egy utód, de őbelő-le ős lesz. Erre mondja Koncz Sándor, hogy a reformáció hite úgy formálja át a történetet, hogy azt a keményszívű, elkorcsosodott, adakozásra képte-len református ivadékot, akibe csak hálni jár a múlt református öntudata, a jelenben református ősökké teszi a református jövő számára. Mihelyst megvizsgáljuk, hogy mi az ősei vagyunk az utánunk következő református-ságnak, rájövünk, hogy a reformáció több mint puszta történelmi tény. Ez Isten ránk irányított hatalma az Ő igéjében. Bizonyságot kell tennünk az emberi életet és történetet átformáló Isten mellett. Isten nem kívánja tő-lünk a lehetetlent, azt elvégzi Ő maga. De kívánja a lehetőt és a megtehetőt. Luther úgy fogalmaz, hogy mi csak hisszük, hogy mi hiszünk. E hit a lehetetlenre vonatkozik. A teremtés kapuját az nyitja meg előttünk, ha tesszük, amit megtehetünk. Koncz Sándor a reformáció emlékünnepén azt hangsúlyozta, hogy az új élet sóvárgásában tengődő magyar református egyház élő, kálvinista jezsuitizmust kíván meg híveitől. Olyan kálvinizmust, amely tiszta tud maradni és olyan jezsuitizmust, amely tisztaságával céltu-datosan képes híveket hódítani Isten számára. Summázásként a következő megállapítást tette. A reformációra múlt-ként tekintve Isten ragyogó eredménye. A jelenben szemlélve fekete szé-gyenünk – mondta, jövőként tekintve rá pedig Isten végleges diadala. A kapott hittől lelkünk gyarapszik, a kicsattanó lelkesedéstől életünk meg-tisztul. 1946 tavaszán a kitelepített magyarok hazahozatala céljából a lelki-pásztor többedmagával a német vidéket járta. Egy fiatal, 14 éves erdélyi unitárius fiú kereste meg, aki megtudta róla, hogy magyar református lel-kész. Elmondta, hogy gyermek leventeként katonai alakulattal került Né-metországba. Mivel Erdélyben akkor zajlott a konfirmáció, ezért szerényen megkérte a lelkipásztort, hogy konfirmálja meg, hogy részesülhessen az első úrvacsorából. Koncz Sándor jelezte, hogy csak református módon tudja kérését teljesíteni. A fiú beleegyezett, így a lelkipásztor előzetesen néhány órát tartott neki. Lélekindítónak nevezte, hogy magyar református lelkészként egy német evangélikus templomban az erdélyi unitárius székely ifjút a kiosztott első úrvacsorával, egyszerű ünnepséggel igyekezett a hitben erősíteni. Osztott úrvacsorát a hírhedt Bergen-Belsen-i koncentrációs táborban is, ahol az Úrhoz a mélységek mélységéből fohászkodtak. Így írt erről: A tábor 
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1945. április 9-én szabadult fel a fasiszta borzalom alól. A rá következő na-pokban a felszabadító parancsnokság angolul és németül tudó református lelkészt keresett. „Ahogy bevittek engem a táborba, a pokol rémsége tárult elém.” 40 ezren lehettek benne élet, halál között. Mindenütt csontra, bőrre lesoványodott, fekvő, fetrengő betegek. Megmutatták egy helyen a 10 ezerre becsült holtestet, temetetlenül, kiszáradva. Hosszú sorokban, méter magasan úgy rakták össze őket, mint erdőn a kivágott fákat.18 Magyarokra bukkan-tunk. Református magyarok öten kérték, adjak nekik úrvacsorát. Egy faba-rakk végéhez gurított, felfordított korhadó hordó lett az úrasztala, aminél megrendítőbb úrasztalát sohasem láttam. Gyenge éneklésű, de belső mélysé-gű istentiszteletünket 35-40 kg-ra lefogyott bámészkodó éhezők vették körül. E halálgyárban kiáltottunk az Úrhoz irgalomért. Az új élet csírája, hogy már itt a földön megismerjük a bűneinktől meg-váltó Istent. Isten kinyitja előttünk a csodák titkát, a megbékéltető végső célt, a feltámadást.19 Az egyedül hit által elvét időnként a reformáció alapjának is nevezik. Kizárólag hit által lehet az enyém az örök élet. Ez állt Luther és a reformáto-rok tanításainak fókuszában. A hit általi megigazulás és a Krisztusban való hit általi üdvözülés ma is a protestáns keresztyénség központi tana. Ezek alapján kizárólag hit által nyerhetjük el a megigazulást, bármilyen jó csele-kedet hozzáadása és szükségessége nélkül.20 Az üdvözítő hit tehát nem saját cselekedete az embernek, hanem Isten adománya és a Szentlélek munkája. Olvashatunk erről a Heidelbergi kátéban is, a 21. kérdés-feleletben. Azért van szükség a hitre, hogy az üdvösségben személyesen részesüljünk, mert ez a megtartatás útja.21 A hit a feltámadással kezdődik. Mindenkire az a sors vár, hogy él, majd meghal. Azt azonban, hogy Jézus élt, meghalt, majd feltámadott, az ige jele-níti meg. A hit számára a feltámadás ténye a döntő. A feltámadás óriási cso-dáját csak hinni lehet. Hinni csak nagy dolgokat, döntő eseményeket érde-mes. Aki engedelmesen meghal, mint az Úr, az diadalmasan, hasonló módon feltámad.22 A feltámadás legyőzhetetlen hatalom. Hitünk húsvéti igazsága.23 Ereje maga a Krisztus. A feltámadás erő, magaslat, a földön zajló életünk vigyázó-ja. A feltámadás szavában benne van a fel szócska, amely a lefelé húzó erők-kel szemben tetterős üdvbizonyosság. Öröm, amely az élet megmaradására nézve lebírhatatlan reménység. A halálon való győzelem oszlopa. A feltá-madásnál nincs nagyobb, teljesebb öröm. 
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Koncz Sándor a Húsvéti vigasztalás című írásában, ahogy a címben is fogalmaz, a vigasztalás fontosságára hívta fel a figyelmet. Tőle megszokott módon történetekkel, hasonlatokkal illusztrálta a vigasztalás lényegessé-gét. A keresztyén vigasztalás változatai valamilyen formában mind a hús-vétra épülnek, amely jelenünkre és jövőnkre is kiterjed.24 A húsvétból meg-tanulható a vigasztalás, amit az örök élet reménysége ad nekünk. Ezt a reménységet meg kell ragadnunk. Hitünknek évezredeken átszálló öröksé-ge az az öröm, hogy az Úr feltámadott és az a húsvéti vigasztalás, hogy nekünk is életet adott. A nagy reformátor, Kálvin nagyon sok segítséget nyújt számos írásá-ban a húsvéti hittel kapcsolatban. A húsvét a Szentháromság Isten műve. A Jób könyvéről szóló prédikációiban azt írja, hogy az igaz hit nem abból fakad, hogy Isten a földből gyümölcsöt és bort enged teremni, hanem na-ponként arra hív el, hogy minden kétség nélkül legyek bizonyos múlandó testemnek az utolsó napon való feltámadásáról.25 „A legnagyobb képtelen-ség volna az, hogy a maga templomaivá szentelt testek a feltámadás remé-nye nélkül rothadjanak el.” Mózes I. könyvének magyarázatában olvashat-juk, hogy a régiek a balzsamozással az eljövendő halhatatlanságot akarták szimbolizálni. A Krisztus feltámadásának ereje mindenkire érvényes. A Szentlélek garantálja, hogy a megígért üdvösség nem vonható vissza és az Úr az övéit hűségesen oltalmazza. Azonban a keresztyének között sok az ismeret- és hitbeli bizonytalan-ság a Szentlélek Isten valóságát illetően. A Szentlélek működésére gyűlnek össze különböző felfogású, ellentétes személyiségű emberek, hogy együtt könyörögjenek. A Szentlélek megnyilatkozik a hívő ember életkörülményei között.26 A gyülekezeti és az egyéni imádság a Szentlélektől van. Igazán imádkozni ott lehet, ahol Ő jelen van. „Ahol sokan imádkoznak egyszerre, ott megmozdul a hely.” Megmozdul valami, helyesebben valaki. Az egyház üdvösségre hívó igehirdetéseivel mozdul, mert kell az örök élet, kell az üdvösség. Csak az lehet derűs, aki tudja, hogy Isten megbocsátotta bűneinket. A bűnös ember ezért lehet optimista. „Egyedül az tudja, hogy bűnös, aki bocsánatot nyert.”27 Az Istenbe vetett hit és a Krisztusban megtapasztalt kegyelem okán a bocsánatot nyert bűnös ember optimista módon szemléli a világ eseményeit, a hit szemével néz mindent. „A hívő ember az öröm misszionáriusa. Nem zöld képű, sivalkodó, lehorgasztott fejű, s bánatos arcú keresztyén, aki minden nap élete romjain ül, hanem örömmondó, aki az építő szolgálat komoly, vigasztaló erőivel jár-kel ebben a világban.” „A Krisztussal való eggyé-oltatás révén, annak a különleges kegyelmi adománynak a falai, amit hitnek nevezünk, Istenre épülnek.”28 Az egyéni hitünk lehet gyenge, de a keresztyén anyaszentegyház együttes hite kőszik-la. Hitünk kőszikla falai még akkor is a menny felé mutatnak, amikor testi életünk rommá válik. Az igazi valuta, a fogyó élet fölötti aranytartalék Is-
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ten. Hitünk alapján vannak értékes lelki örökségeink. A keresztyén neve-léshez tartozik a hitben való neveltetés, növekedés. Örököljük az örökkéva-lóságot. A halál nem megsemmisülés. Az Istenben elrejtett emberi halál az élet kiteljesedésének küszöbe. Isten örökké megtart az örökkévalóságban.  Sola Scriptura (egyedül a Szentírás) Az alsóvadászi gyülekezet, ahol Koncz Sándor 1965-ig szolgált, a reformá-ció korában alakult. Temploma legrégibb része a 15. század végéről való. Egyik tanulmányában29 röviden leírta a helyi gyülekezet történelmi előz-ményeit, és azt, hogy a Biblia használatának hagyományaival a családoknál nem igen találkozott. Az utóbbi évtizedekben terjedt el, hogy az egyház Bibliát adományoz házasságkötéseknél és konfirmáció alkalmából. Sajáto-sabb hagyománya volt akkoriban a régi imádságos könyvek használatának. A lelkipásztor, vagyis ő, maga a Bibliát maga pasztorálására napon-kénti olvasásra használta. A Biblia használatát a gyülekezetben a téli szom-bat esti, bibliaismertetési tanfolyamnak nevezhető istentiszteleti forma próbálta népszerűsíteni, ahol 5 év alatt Ézsaiás könyvéig jutottak el. Az üdvtörténeti bibliai szemléletmódot igyekezett elsajátíttatni a gyülekezet-ben. A gyülekezet közvéleménye inkább a tradicionális istentiszteleti for-mákhoz ragaszkodott, nem tartotta elsőrendű egyházi életformának a bib-liakört. A bibliakör nem tudott elmélyülni és bővülni. Ennek oka az ébredés hiánya volt és a maradiságnak az a formája, hogy „régen sem volt”. Az évenkénti Biblia-vasárnapot a Biblia népszerűsítésére, templomi kiállítások által próbálta felhasználni. E bemutatókat mindig előadások kísérték. Ennek ellenére még a presbitérium valamennyi tagjánál sem sike-rült elérnie a rendszeres bibliaolvasást. Napi, házi áhítatszerű bibliaolvasás – tudtával – csak az ő családjában volt. Törekedett arra, hogy időszerű kapcsoló pontokat találjon, elsősorban az illusztrálás területén. A Biblia használatának meglátása szerint legfőbb akadálya a nagyará-nyú szekularizációs folyamat volt. Megfogalmazása által mozgalmas életbe kerültek bele. Az egyház tradicionális keretei még tartották magukat, de az új egyházi-gyülekezeti típus még nem született meg. Ezért Isten igéje, a Biblia is csak ezután kerülhet jobban az élet központjába az újjászülető gyülekezeten át – írta. A Bibliát nem lehet szórakozásból és kíváncsiságból olvasni. Szükség-ből kell olvasni, ahogy enni is azért eszünk, mert éhesek vagyunk. A Biblia táplálék.30 „Éhes lélekkel fordultam a Biblia felé.” Kijelentést szól, okos és bölcs könyv. Régi idők elmúlt történetei által a jelenben ad tanácsot. A Biblia az élet könyve. Krisztus az én megváltóm. És ez nem máshonnan derül ki, hanem a Bibliából. A Biblia minden hívőé. Minden keresztyénnel összetartozunk. Az evangélium örök életre gyógyít.31 
                                                   
29  KONCZ SÁNDOR: Adatok a helyi gyülekezet részéről ahhoz a tanulmányhoz, mely „Mik 

a leghatásosabb módok, melyek által a Biblia használata a helyi gyülekezet lelki életét 
elmélyíti?” Alsóvadász, 1958. május 6. –Sárospataki Református Kollégium Tudomá-
nyos Gyűjteményei. Nagykönyvtár Kézirattára. (továbbiakban: SRKNk.) Analekta 
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31  KONCZ SÁNDOR: Úrvacsoraosztások. In: Reformátusok Lapja, 1982. augusztus 8. 



82  Egyháztörténeti Szemle XIX/2 (2018) 
Anno 97 évvel ezelőtt a teológia hátraarcot csinált az addigi másfél százados irányzatnak, amely szerint addig az evangéliumból csak a józan-ságot ismerte el. Csak az számított a Szentírásból, ami megfelel a szép okosság magasztos mértékének.32 Ez a teológiai racionalizmus korszaka volt. Ez a józanság azonban megbukott. A józan evangélium nem azt jelen-ti, hogy ésszerű az evangélium, hanem azt, hogy akikhez szól, kijózanod-nak. Azért szólítja meg az embert, hogy az életet válasszuk a halál helyett és Krisztus mellett döntsünk. Isten nagyon józanul a váltságban jelölte meg a szabadítás egyetlen lehetőségét. A Szentírásban sok helyen olvasható:  legyetek józanok. A valóság talajára állítja életünket. Isten beszéde annyira józan, értelmes és világos, hogy később életünk szenvedélyesebb időszaká-ban is abból élünk, amikor Isten szól hozzánk. Ez az evangélium. Megtanít a helyes arányérzékre. Isten tudja, hogy az emberhez emberi módon be-szélhet, ezért szolgálatába állítja az egész világot. A földrajzi események, megtért emberek, történelmi helyzetek mind Isten értelmes beszéde. Ez azt jelenti, hogy emberi körülményektől független evangélium nincs. Az evan-gélium világa nem légüres tér. Az evangélium józansága abban áll, hogy ahhoz az emberhez szól, aki bűnbánatra figyelmeztető fájdalmaival, gyarló örömeivel együtt ember. Az evangéliumot emberi körülményektől függet-lenül szolgálni tehát nem lehet. Hitvallásunk ezen józansága miatt nevezik a református hit csodálatos világát felvilágosodottnak. Az evangélium örökkévaló módon, tökéletesen üzen, hogy ma is érvényes minden vonat-kozásában. Ugyanakkor fegyelmez. Nem mindegy, mit mondok belőle. Korlátoz és magyaráz. A hit akkor önt formát, amikor társul hozzá az él-ményszerű tanulás. A reformáció ideje óta nem volt olyan korszak, amelyik Isten igéjét a maga konkrét parancsszerűségében annyira komolyan vette volna, mint éppen a mi időnk – olvashatjuk Koncz Sándortól. Az egyház felismerte, hogy teológia nélkül nem élhet. Közben a teológia is rájött, hogy neki csak az egyházban lehet élettere. Az egyházat a maga igazi feladatainak végzésé-re Isten Szentlelke újjászüli, és ez az újjászületés érződik a teológián is. A teológia egyetlen és egyben kizárólagos forrása egyedül a Szentírás lehet. Az a teológia, amelyik a Szentírásban adott kijelentésre épül, igen sok pon-ton korrigálja az eddigi rossz egyházi gyakorlatot. A teológiai vizsgálódás középpontjába a keresztség kérdése is beke-rült. Az egyházi közvéleményben nagy port kavartak (a lelkipásztor idejé-ben) azok a kérdések, amelyek a teológiai kutatás terén a felnőtt és gyer-mek keresztség problémája köré összpontosultak. Sárospatakon az akkoriban lezajlott II. Lelkészi Továbbképző Tanfolyamon is sokat vitatott kérdés volt a keresztség akkori egyházi gyakorlata. Ezért a keresztségről szóló bibliai tanítás összefoglalásra került az egyházi közvélemény tájékoz-tatása érdekében. A keresztség Isten munkája, ahol Isten cselekszik. A keresztség szent-sége egyedül Isten szabad tettén alapszik, nem pedig egyházi gyakorlaton, avagy az emberen. Mindennek az alapja Krisztus halála és feltámadása. Az Ő váltsághalála nélkül nincs keresztség. (I. Kor. 1:13: A keresztség a Krisz-tus keresztjében való részvétel.) Döntő tényező – mondta –, hogy Krisztus értünk halt meg. Ezért megkereszteltnek lenni Nála egyenlő azzal, hogy 
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 A reformáció üzenetei Koncz Sándor életművében     83 

 

meghalni az Ő népéért és meg is elevenedni érte. Krisztus ugyanis az ér-tünk való halálra keresztelkedett meg. A vízzel való megkeresztelés a Szent-lélekkel való megkereszteltetést tanúsítja. Ahol a Szentlélek létrehozza a maga saját akaratából az egyházat, csak ott van keresztség. A keresztség szentségét tehát csak az egyházban lehet kiszolgálni, az egyház konkrét, helyi, élő gyülekezetében. A keresztség Isten szabad tette, a keresztséget így már elnyertük. Isten akarata az egész világot megkeresztelte. Nem volt szükség az emberek megelőlegezett hitére Krisztus halálához és feltámadá-sához, éppúgy Krisztus váltsághalála teljességgel elegendő az egyházba való felvételhez is. Ez utóbbi sem az emberek hitének a feltétele. A keresztelés is megtörténhet a mi aktivitásunk nélkül, de a kereszteltnél fennálló hit hiá-nya tönkreteheti a keresztelés hatását. Missziói keresztségről beszélt, ahol az egyháznak jogában áll bárkit soraiba felvenni. A Szentléleknek van ereje a hitet megtapasztaltatni az újonnan befogadott egyénnel. Nem a mi személyes döntésünk alapján nyerünk felvételt, hanem a kollektív kegyelem alapján. A keresztség az embert hozzákapcsolja a kegyelmi szövetséghez, amely által megújul. „A Krisztusban adott egyetlen megmentési lehetőség ábrázolása a kereszt-ség.”33 A keresztség egyben üdvtény, hogy Krisztus bennünket megváltott. Újjászületés. Az egyedül a Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedüli ihle-tett és hiteles szava. A keresztyén tanítás egyetlen forrása. A Szentírásról szóló tant a reformáció centrális dogmává tette. Kimondta, hogy ez a for-mális princípiuma a protestantizmusnak, hitünk és cselekedeteink egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. A reformátusság vallja a Szentírás Istentől ihle-tettségét és abszolút tekintélyét, csalatkozhatatlanságát. „A Szentírás ige.” Nem paragrafusok alkotta törvénykönyv, amely bármilyen kérdésre kódexszerű választ ad az egyház mai helyzetében.34 És mivel ige, ezért élet is. A Szentírás az egyházat a maga mivoltában mutatja meg. Az apostoli kor történeti, egyházi élete minta. Megmutatkozik benne az Ótestamentum egyházi ősképe és az Újtestamentum egyházi előképe, emberi, gyülekezeti, földi alakban. Az egyháznak az őskeresztyéni gyüleke-zeti formája kisközösségi forma volt, amelynek nincs intézményesült for-mája. Ebben a kisközösségi megnyilvánulásban a hangsúly a nem látható dolgokon van. Az egyház a Krisztusban élő szentek örökkévaló közössége, az egyház a Krisztus dicsőséges teste. Ez a háttér adja az egyház nagy belső egységét, amelynek a látható gyülekezetek csak árnyékai. A láthatatlan egyház a megdicsőült Krisztus. A látható egyház a bűnös ember egyháza. Az a bűnös ember tartozhat a látható egyházba, aki hisz Krisztus láthatatlan egyházá-ban. A földi egyház a láthatatlan egyház igényeit szüntelenül megújuló, reformációs engedelmességben éli át és valósítja meg. Ez ad alapot az egy-ház minden gyakorlati tevékenységének (igehirdetés, misszió stb.), ame-lyekre konkrét tanácsok nem minden esetben találhatóak a Szentírásban. 
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Sola gratia (egyedül kegyelemből) Az üdvözülés csak és kizárólag kegyelem által lehetséges. Függetlenül az emberi érdemtől vagy jócselekedettől. A megváltás egy olyan ajándék Is-tentől Jézus szeretete által, amiért az ember nem tett semmit. „A feltámadás ereje arra tanít meg, hogy a földön lombját hullató éle-tünket Isten körülvette a kegyelem melegével.” Tisztán látja bűneinket, halálunkat, mégis Krisztusért beépít az örökzöld világba.35 Akár a történelmet szemléljük, akár saját életünket, magatartásunkat az határozza meg, hogy ünnepeljük-e magunkban a világkormányzó és irányító erőt, vagy pedig Istenben látjuk meg, hogy a világ kormányzását Ő intézi a mi érdekünkben, éppúgy, mint lelkünk megváltását. Isten szeretete azért olyan nagy és ellenállhatatlan, mert erre Istent nem kényszeríti senki és semmi. Jótetszéséből és kegyelméből vállalta, hogy emberi testbe beleöl-tözteti az emberhez lehajló kegyelmét és irgalmát.36 Ő a megígért és eljött Megváltó. Isten jött gyermekként, hogy ábrázolja, mi is Isten gyermekei lehetünk. Azért lett fiatalember és felnőtt férfi is, hogy emlékeztessen, nem a kortól, hanem a hittől függ egyedül az, hogy Isten gyermekei lehessünk.  Solus Christus (egyedül Krisztus) Ma már valamennyi keresztyén egyház legfontosabb munkájának az evan-gelizációt tartja, és nincs fontosabb dolog annál, hogy az emberek eljussa-nak Jézus Krisztus igaz megismerésére. Az Egyházak Világtanácsát is az foglalkoztatta, hogy hogyan lehet tudatosítani a megromlott emberi szívek számára, hogy egyedül csak Krisztusra szorulunk rá.37 Valamennyi egyházi mozgalom, összejövetel, tudományos munka, bizonyságtevés, lelki újjáépí-tés, gazdasági segítés, nem volt más, mint ébresztés. Minden felekezet, egyház tanulva figyelte az e téren jelentkező módszereket, az ébresztés nagy szolgálatát. Az evangelizáció bibliai, elvi tételei le vannak írva a Szent-írásban. Tudjuk, hogy kit kell kárhoztatni és Kiről kell bizonyságot tenni. Azt is tudjuk, hogy rászorulunk a kegyelemre. A tudás mellett hisszük, hogy mindez Jézus Krisztuson keresztül történik. A kérdések emberi ho-gyanját ugyanakkor olyannyira nem könnyű megtalálni, hogy az egész protestáns világ ezen a teológiai kérdésen gondolkodott akkoriban, amikor Koncz Sándor az Evangelizálni kell című írását papírra vetette. A londoni protestánsok összejöttek a baptista templomban az anglikán cantenbury érsek elnöklete alatt és kidolgozták London evangelizációs hadjáratát. Az ausztráliai keresztyének olyan rádiótornyot építettek, ami sugározza a ritkán lakott ausztráliai puszták felé az evangelizációs programot. Említést tett többek között még a francia protestánsok elnökéről is, Marc Boegner-ről, aki hivatalosan meghirdette a katolikus egyházat elhagyott franciák evangelizálását. Az afrikaiak nagyszámú megtérése, a missziói területeken felállt fiatal egyházak, megkeresztelkedő japánok ezrei, a Krisztust megtalált amerikai-ak, európaiak mind azt mutatták már akkor, hogy a világon színre, fajra való tekintet nélkül csak egy komoly közösség lehetséges, a keresztyének 
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testvériessége és szeretete. Isten csodát tesz az emberi szívekben, kibo-csájtja lelkét a világra. Krisztus kell! – írta. Jézus Krisztus kulcs, amely nyit és zár. Kinyitja a mennyek országát. Bezárja a bűnt és a halált. Magába fogadja az embert és megnyitja az Is-tent. Az ég kapuja Ő.38 A lelkipásztor írásában gyönyörűen fogalmaz Krisz-tusról és munkájáról (amelyet most, jelen írás terjedelmi korlátai miatt nem áll módunkban részletezni). Kútnak is nevezi. Krisztus bűnvallásunk, bűnbánatunk mélyre forgásában magasra emel bennünket. Krisztus vált-ságművében kedvesek vagyunk Istennek. Emberré létele a mi emberré létünknek az útja. Krisztus út. Testté lett, hogy ragaszkodjuk a testben való élethez, és hogy szeressük az embert. Tudtul adta, hogy a megbékélés ideje elérkezett, és a szemrehányások korszaka lejárt. Egymáshoz való viszo-nyunkban el kell osztanunk Istennek Krisztusban rögzített szeretetét. „Az elosztott szeretet alkalmai – az örökkévalóság előrehullajtott szirmai.” Krisztus örökkévaló és jelenlévő. „Jézus Krisztus tegnap, ma és mind-örökké ugyanaz.” (Zsid. 13,8.) Teljessége emberi nézőpontból felmérhetet-len. Isteni teljességét a Biblia változatosan mutatja be. Az újszövetségi levelek bizonyságot tesznek, hitet adnak, meggyőződést sugároznak, be-nyomást közvetítenek az eléggé túl nem méretezhető Krisztus nagyságáról és az egyetemes egyház helyi gyülekezeteiről.39 A lelkipásztor minderről gondolatait négy csoportban foglalta össze:  1. Az üdvtörténeti Krisztus Jézus történeti személy. Erről sokat lehet olvasni az evangéliumokban. Az evangéliumokat a történeti Jézusról szóló tanítás jellemzi. A levelekben az üdvtörténeti Krisztus jelenítődik meg. Ez utóbbinak lényege, hogy Jézus földi megjelenése Krisztusnak nem egyetlen megjelenési formája, több, mint történeti Jézus. Mennyei múlttal rendelkezik, jelen van Isten taná-csában, a teremtésben. Krisztus a kőszikla, amelyből a zsidók a pusztában ittak. Égi teste is van, hiszen dicsőséges testben az Atya jobbján ül. A megdicsőült égi testben jön majd vissza. Krisztus egyetemes és univerzá-lis. Korszakokat ölel át és foglal össze. Földi megjelenését visszajövetelé-vel, a teremtés előtti időt a teremtés utánival. Az időszámítás meghatáro-zása szerint az evangéliumokban 1-től 33-ig szerepel a történelemben. A levelek szerint a történetalkotásban is benne van. A levelek azt mondják – magyarázza, hogy Isten beszéde szerint benne van mindenben. A Magyar Református Egyház teológiai fejlődésében és a teológiának a világhoz való viszonyában is.  2. A szóteriológiai Krisztus A megfeszített úr a bűn végzetét megtörte, az egyetlen szabadító hatalom pedig az Ő feltámadása. Ezek által lett az üdvtörténeti Krisztus szóterioló-giai Krisztus. A szóteriológiai Krisztus a hit lényegét a keresztre és annak diadalára helyezte. A váltság az egész világ és az egyéni élet lényege. Krisztus szerepe, hogy a történelem minden eseményét a teremtés vona-láról a váltság vonalára helyezte.  
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3. A reális Krisztus A levelek a gyakorlati életben a nagyon is reális Krisztust is bemutatják. Ez a reális igehirdetés azon a tényen nyugszik, hogy az Apostolok Csele-kedeteiben a történeti Jézus helyére belép a történeti egyház. Az egyház megfoghatatlan fogalom lenne, ha ez nem a konkrét gyülekezet lenne a földön. Ahogy a mennyei Krisztus testetöltése a földön a történeti Jézus, úgy a földi egyház a mennybe ment Krisztus testetöltése. „A földi egyház a szolgálatokban megalázkodott Krisztus teste.”40 A konkrét Krisztus a re-formátus egyházban a szolgáló egyház látomásáért folytatott harcokban rajzolódik ki. Az újszövetségi levelekben Krisztust a harcok tényei és mo-tívumai fémjelezték. Az egyik a zsidóságnak, Isten népének a problémája, a másik a pogányságé. Az őskeresztyén gyülekezetek harcban álltak a zsi-dóságban szublimált törvényeskedő élettel és a pogányságban kifejeződő kultúrtörténeti büszkeséggel. Ezek a gyülekezetek Krisztust szerették vol-na hűségesen prédikálni és szolgálni. Ez a gyökere annak a teológiai fel-ismerésnek, hogy semmilyen kultúrformával nincs összeötvözve Isten or-szága. Mivel a keresztyénségnek nincs abszolút formája, lehetséges az igazi ökumené. Nem az irányokhoz, korhoz, emberekhez kötött keresz-tyénség a lényeges, hanem az ezekben vagy ezek ellenére szóhoz jutó Krisztus. Az egyház gyülekezetei, tagjai a sákramentumokban, az élettel való bizonyságtételben, a megszentelt életért folytatott harcban mutatják be Krisztust. Krisztus a béke embere.  4. A doxológiai41 Krisztus A Krisztus doxológia azzal a misszióval kezdődik, amely kontinenseket lép át. Az Atya jobbján ül, Isten dicsőségéért jött a földre és azért fog vissza-jönni is. Ezért tesz meg mindent az emberért. A Krisztus doxológia lénye-ge Isten Benne megjelent szeretete. Isten annyira szeret bennünket, hogy értünk a Krisztust adta. Krisztus pedig annyira szereti az Istent, hogy a váltság nagy művének befejezése után „feleslegessé” tette önmagát. Mivel egész megváltói munkája arra irányult, hogy minden Isten dicsőségébe olvadjon be. A világban megalázkodott, az egyházban szolgai Krisztus az örökké királyi Úr!  Az egyedül Krisztus elve azt jelenti, hogy a közvetítő Isten és ember között egyedül Krisztus. Rajta kívül senki más által nem lehetséges a megváltás. Az Úr a láthatatlan világon túl, mindenekfelett él. Hasonlíthatatlan tekintélye tündököl a gyülekezet előtt.42 Földi életében Krisztus hozzánk alkalmazkodott. Most Isten jobbján ül. Tevékenykedik, esedezik értünk. Ő egyben főpap és király. Személyének titkát az Ábrahám történetében emlí-tett Melkisédek (1Móz. 14,18–20.) személye, papi, királyi tisztsége tükrözi. A titokzatos Melkisédek abban történeti példa, hogy elsőbb Ábrahámnál, aki a hívők atyja. Ez a főpapság azáltal magasabb rendű a mi egyetemes papságunknál is, hogy az örökkévaló törzsbe olt be.43 Mindnyájan papok vagyunk, de főpap csak egy van. Ő képes engesztelést szerezni számunkra és eleget tenni Isten törvényének. Ő jár értünk közben és Ő vált meg ben-
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nünket. A bűnös emberekhez, hozzánk ilyen tiszta, nem sértő, el nem ítélő, szent, ártatlan, javunkat akaró főpap illik. Általa mehetünk Istenhez mi, halandó földi emberek. Krisztus által lehetünk örök életűek és Isten előtt kedvesek. Az igazság és a békesség királya (Zsid. 7,2) is egyben. Királyi tekintélyének, főpapi tisztének, isteni személyének azzal nyújtunk tisztes-séget, ha Neki engedelmeskedve és Őt szolgálva, embertársaink javára élünk. Szentnek, ártatlannak, bűn nélkülinek ellentmondó valóságos éle-tünkben azzal lehetünk az ígéret birtokosai, ha elköteleződünk az igazsá-gosságra és békességre, naponként odaszánjuk magunkat az Ő követésére. A Biblia azért tárja elénk a mennybement Krisztus dicsőségét, hogy ma-gasztos személyéhez illő követőiként éljünk. Úgy ment fel előttünk járva az utat a mennybe nekünk helyet készíteni, hogy velünk maradt a földön is. Krisztus velünk van Szentlelke jóra segítő hatalmával. Együtt küzd gyüle-kezetével, hogy mi a földön Istenhez járulhassunk. Felmagasztaltatása magasztos életre tanít. „Más fundamentumot senki sem vethet, mint amely vettetett…A te-remtés titkos műhelyébe számunkra csak egyetlen ablak nyílik: Jézus Krisztus. Ez az egyetlen név lett a múlt prélodiuma és dicsősége. Ő lett az egyén zsengéje, a lélek fundamentuma, a szellem kormányosa, a célok, nagy készületek ihletője, az eszmék prófétája, a tikok prédikátora, az imád-kozók főpapja.”44 Akaratot kovácsolt, melyhez terveket eszközölt. A tervek-hez eszközöket adott kölcsön. A kölcsön kamatává háládatos életet tett, és mivel a váltót Ő írta alá, ezért a törlesztés áldozata és a visszafizetés hőse is Ő lett. Minden kezdet, amely valaha volt, nem más, mint az Istennek a saját rovására való ajándékozási szerződés kötése velünk. „Én minden napon tiveletek vagyok.” Ez az élet törzse, a mindenkori jelen. Életünk kezdete, amikor Ő velünk kezd lenni. Koncz Sándor a gondo-latok kohójának nevezte Krisztust. Ő mindig azt jelenti, hogy azonnal tedd meg, azonnal kezd el, most ne habozz, most ne irigykedj, most ne kétel-kedj. Életünk nagy fordulásai a rögtön osztályába tartozhatnak. A tüstént kategóriája az élet lehetősége. Jézus minden nap első órája, minden óra első perce.  Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség) Az anyaszentegyház mindig modern volt abban, hogy a természettudo-mány eredményeit beengedte iskoláiba. Mindezt tette azért, mert a termé-szettudományi eredmények Isten nagyságát bizonyítják a hit számára. A természettudomány fejlődése által felfedezett természeti törvényeket Isten adta. A természettudomány azt a hiedelmet osztotta, hogy csak az létezik, ami az emberi tapasztalat és felfogóképesség határain belül van. Ezeket a határokat a maga tudományos gőgjében nagynak és szélesnek tartotta, amibe bele tudta tenni az egész világegyetemet.45 A tudósokhoz illő szak-szerű és becsületes kutatás azonban meggyőzte őket arról, hogy a termé-szettudománynak is szellemi alapjai vannak. A mai világban még belátha-tatlan szellemi forradalmat jelentenek a természettudomány eredményei, 
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ugyanis nincs két világ. Nincs vallásos és tapasztalati világ. Csak egy világ, a titokzatos és örökkévaló mindenség létezik. A csodákkal és a hit alapjai-val teljes, fenséges teremtettség. A természettudomány nem pótolhatja a Bibliát. A mai természettu-dománynak számolnia kell a Teremtővel. Nem juttat el a kijelentéshez, de tapasztalatilag nagy segédeszköz lehet a láthatatlan világ valóságáról szóló bizonyságtételhez. Ma ez a tudomány abba a korszakába lépett, ahol a hívőket és azok világnézetét, bizonyságtételét erősíti. Istennek a világi tu-dományon keresztül dolgozó gondviselése látható abban, hogy lassan nem lesz „világi” tudomány. Minden a legmagasabb értelemben felfogott teoló-gia részévé válik. Egyedül Istennek jár minden dicsőség. A megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment végbe. Az Ő munkája Jézus elégséges bűnhődése bűneinkért a kereszten és az is, hogy mi hiszünk Jézusnak ezen tettében. Ezt a hitet az ember szívében a Szentlélek munkálja ki. Alsóvadászon Isten kegyelméből a gyülekezet egyik testvére 100. szü-letésnapját ünnepelte. Ez reménységet ad, hogy az Úr akaratával lehet a földön az emberi kor határáig élni. A kivételes alkalomhoz illő igehirdetés textusa a református himnusszá lett 90. zsoltár első verse volt a Koncz Sándor vezette istentiszteleten. Az Úr hajlékunk nekünk nemzedékről nemzedékre. Első hajlék a földön a testünk. Akkor méltó hajlék az Úrhoz, ha olyan, mint az erszény, amelyben aranypénz van. Idő nem rágja, rozsda nem marja. Második hajlék a földön a házunk, portánk, annak tája, a ha-zánk. Lakásunk, házunk tája, portánk akkor hajlékunk, ha az Úr őriző pász-torunk.46 Harmadik hajlékunk a földön a templom és a hozzá kapcsolódó második templom a temető. E két földi hajlék jelentősége, hogy Isten ösz-szeköti a nemzedékeket, átívelve a földi időt és az örökkévalóságot. Az örökkévalóság a mi igazi hajlékunk. Ez a valóság azért örök, mert ehhez a hajlékhoz tartozik már e földön is Krisztusban élő lélek. Egyedül Istené a dicsőség.  Predesztináció Az eleve elrendelés titkát a logika tagadása veszi körül. Isten az embereket már a teremtés gondolatának felvetése előtt két táborra osztotta. Az egyik tábort az örökkévalóság felé úgy indította el, hogy ők az üdvösség részesei lesznek, míg a másik tábor kimaradt ebből a csodából. A csodákat megér-teni nem lehet, csak elfogadni, mint ezt is. Az eleve elrendelés szabja meg, hogy milyenek vagyunk mi, mint örökkévaló egzisztencia.47 Isten választ minket, nem mi Őt. A predesztináció a hívők tudománya. Róla a hit mond el egyedül csak hívőknek hihető igazságokat. Az értelem számára ez megérthetetlenül ér-telmetlen, ezért tudomány és igazság ebben a vonatkozásban csupán úgy érthető, ha ezeket a fogalmakat megüresítjük a logikai, értelmi kigondolt-ság minden formájától. Erről az érthetetlen értelmetlenségről úgy beszé-lünk, mint hatalmas valóságról, aminek a mi összes kifejezésünk csak jel-
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képe lehet. A földi élet minden látszata mögött húzódik meg az örökkévaló-ság valamennyi realitása. „Bármennyire is valóságos bűnös nyomorúsá-gom, mégis reálisabb az a megtisztult, megigazult, kegyelembe oltott egyé-niségem, amivé örökkévaló egzisztenciám tesz állandóan formálódó, újjáteremtődő földi emberségemben.” Az Írás alapján Isten saját dicsőségének megmutatása felé halad a te-remtett világ dolgai között. A teremtés törvényszerűsége nem az egyforma-ság sablonjaiban, hanem a különbség és ellentét csodáiban jelenik meg. Isten a teremtést a különbség ellentétes rendszerével építi. Kinek és miért tehetnénk szemrehányást, mert az egyik tárgy élettelen, a másik pedig virágba boruló fa, és hoz még számos példát. A mi logikánk hibája, hogy a rendszert csak bizonyos módon tudjuk elképzelni. Hiába gondolkodunk rajta, a teremtés különbségekben megmutatkozó csodáit csak arra az okra lehet visszavezetni, ami magának a teremtésnek is az oka egyben, ez pedig Isten jótetszése. Mert Istennek úgy tetszik. „Miért?”- tette fel a kérdést. „Az Ő dicsőségére!” Isten sok minden mellett az Ő dicsőségére embert is te-remtett. Az ellene lázadó embert kibékíti önmagával, de nem mindenkit, csak azokat, akiket „beolt Krisztusba”, az Ő dicsőségének látására. Mert senki sem mehet az Atyához csak Ő általa. Az eleve elrendelés arra való elkészítés, hogy szemtől szembe valóságosan lássuk az Istent. Ez az üdvös-ség. Ezzel szemben a kárhozat az állandó vakság, érzéketlenség Isten dicső-sége iránt. „Isten saját dicsőségét teremti, ez az egész világmindenség létjo-gosultságának a magyarázata. Minden Isten dicsőségét mutatja, még a bűn is, mert rászorul a kegyelemre. A sátán is az Ő dicsőségének az eszköze, mert bármikor megtörheti. Tehát az eleve elrendelés teremtés. A teremtés csodáját kell megérteni ahhoz, hogy az eleve elrendelést is megérthessük. Ha hisszük a teremtés csodáját, akkor hisszük az eleve elrendelés valóságát is. Az eleve elrendelésben Isten üdvösségre teremtő tényét csodáljuk, üd-vösségünk sorsára ható teremtést. A teremtő és gondviselő tevékenység és a predesztináció között éles határ van. Az ítéletben Isten el fogja pusztítani, amiről addig gondot viselt. Az ítéletet egyedül a „Krisztusba beoltott üdvö-zült seregek” élik túl. A kegyelemből kiesett lelkek ugyancsak gondviselése alatt állnak. Éles különbség van a predesztináció és a fatalizmus között is. A fatalizmus emberének élete önmagára determinált. „Életformája passzív megadás. Horizontja a tehetetlenség. Nyomora a vegetálás. Akarata harcta-lan. Érzésvilága megfagyott.” A predesztináció embere az üdvösség lelki gyermeke. „Istenre determinált”, ezért aktív. Hálából áldozat egész élete Istennek. Feladataival tisztában van. „A predesztináció legnagyobb csodája az, hogy nem hihetek a saját kárhozatomban.”  Záró gondolatok A református egyház nincs birtokában semmilyen olyan isteni kijelentés-nek, amelyet más keresztyén egyházak számára Isten ne adott volna. Mivel azonban a református egyház kontinuitásban van az őskeresztyénekkel, az apostolokkal, Izraellel, ezért Isten kegyelméből a legmélyebb, legtisztább bepillantást a kijelentés világába a református egyházi sajátosság nyújtja. Kálvin születésének 450. évfordulóját 1959-ben ünnepelték. Ez az év egyben az Institutio végleges szövege kiadásának, a franciaországi reformá-tus egyház első zsinatának, a genfi egyetem alapításának, valamint a fran-cia református hitvallás elfogadásának 400. évfordulója. 1966-ban a Máso-



90  Egyháztörténeti Szemle XIX/2 (2018) 
dik Helvét Hitvallásra, azt megelőzően 1963-ban a Heidelbergi Kátéra, még korábban, 1960-ban a skóciai hitvallás és a skót „Reformációs Parlament-re”, 1961-ben pedig a holland és a belga hitvallások 400 éves jubileumára emlékezhettünk. 1967-ben a magyar református egyház első zsinatának négy évszázados fordulóját ünnepeltük.48 A felhozott példákat még tovább lehetne folytatni, de már az említettek is elegek a református tradíció szem-léléséhez. A református hit központja az Istennek szentelt élet és Isten jelenlé-tének mély megértése a Szentlélek munkáján keresztül. A reformálódás, a reformáció csak Isten igéje szerint történhet. Azt a kijelentést, amit az egész egyháznak adott Isten, a református, a reformáció közvetíti legvilágo-sabb felfogásban. E gondolatokat elemző igazságokat kettős aspektusban mutatja be. A reformáció történeti értékelése az egyik, és a másik a mai gyakorlati érvényesülése. Történeti szükségesség volt és ma is az a reformált egyház. Isten úgy rendelte, hogy a hitből való megigazulás egyetemessége reformálja az egy-házat.49 A reformáció az Istentől kapott, apostoli kornak megfelelő egysze-rű egyházhoz való visszatérést jelenti. A reformáció félreértelmezése, ha azt gondoljuk, hogy mindez az emberi szellem lázadása az abszolút hatalmú római egyház ellen. Ebből következik, hogy Jézus Krisztus egyháza tehát nem református, de az igazi egyház mindig Isten igéje szerint reformált az időben. Az üdvösséghez egyedül a szent iratokban foglaltakra van szükség. A Biblia autoritását önmagában hordja. Nem függ külső, egyházszervezeti tekintélytől. Isten rendelése alapján a lutheri reformációt követnie kellett Kálvinnal „a második reformációnak”. Luther és a nem tőle származó, de részben őt követő torzulások, főként a csak befelé forduló irányzatok nega-tívak voltak a „kifelé lévő” világ irányába. A szervezkedő, reformált egyház-nak Kálvin genfi egyháza „modellként” kínálkozott. Az egyház azért református, mert állandóan reformálni kell. A refor-máció szükséges kontinuitás. Krisztus egyháza református, ha Isten igéje szerint él, mivel ami Isten igéje szerint való, az református. Ebben a folya-matban az irányadó az, hogy a felekezetben, ami egyház, az egyház evangé-liumi maradjon. Az egyház forradalmisága abban fejeződik ki, hogy a tár-sadalomban annak javára él. A keresztyén élet az igehirdetési vasárnapoknak az alkalmazása. A mindennapokban Isten törvény-előírás, Krisztus hétköznapi példa. A mennyei üdvösségre szóló Isteni elhívás útbaigazítás annak földi gyakorlá-sa felé. Arra a személyközi kapcsolatra, amely a keresztyénséget a jó és rossz közötti választás lehetőségében fogja fel. A református reformáció feladata és küldetése ökumenikus korszakunkban az az egyetemes, aposto-li, bibliai hozzájárulás, amelyben Isten jelenlétét a szekuláris ember a Neki szentelt életben éli meg. A reformált egyházban történeti tény a reformá-ció. A reformálódó egyházban örök igény. 
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Végezetül Luther hitvallása Imádságos könyvecskéjéből az Atya Is-tenben: „Hiszek az Atya Istenben, égnek és földnek alkotójában. Ezért: (…) Mivel nem kételkedem Benne és csak Benne bízom, így vagyok én minden bizonnyal gyermeke, szolgája és örökkévalóan örököse – és énvelem az történik, amit hiszek.”50 
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