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Csendben Isten előtt

A TEXTUS FOGSÁGÁBAN
Tisztában vagyok vele, hogy olyan kérdést érintek, ame

lyet „jobb elkerülni” . Azt is tudom, hogy mindaz, amit elmon
dok, félreértésre adhat okot. Mégis elmondom. Elmondom 
azért, mert egyre jobban látom: azért olyan elvontak, a mai 
ember problémái mellett elsuhanok, az emberiség nagy kérdé
sei felé legfeljebb „integetők” prédikációink, mert sok lelké
szünk nem tud kiszabadulni a „textus fogságából” .

Mi ez a fogság? Az, hogy nagyon gyakran a textusok — 
amelyekről prédikálunk — bálványainkká lettek, amelyek előtt 
hódolunk és pedig rabszolgai „mozdulatokkal” . Úgy gondol
juk, éppen akkor vagyunk „igazi lutheránus prédikátorok” , 
ha mindenek fölé helyezzük a „textus-szerűség”-et. Sok lel
készbe belevésődtek szinte kitörölhetetlenül Thurneysen sza
vai: „az igehirdetés hűséges, egyszerű ismétlése a bibliai üze
netnek” . Ezért szükséges, hogy „betűzzük, sillabizáljuk, vizs
gáljuk meg a Bibliának minden szavát” . Ezeket a mondatokat 
sokszor úgy értelmezzük, hogy nemcsak a prédikációra való 
készüléskor „betűzzük és sillabizáljuk” a textust, hanem a 
szószéken is. Ráirányítjuk a figyelmet a szövegre. Ismételget
jük szavait, kifejezéseit abban a hitben, hogy ezáltal biztosít
juk a textushoz való hűséget. Egyesek hosszú időt töltenek el 
azzal — sokszor még szószéken is —, hogy elmondják: az a 
bizonyos szó, amely a textusban van: hogy szerepel a német, 
angol, francia vagy szlovák nyelvben. És folyik-folyik a rágó- 
dás a szón, a textuson, sokszor nyelvtani fordulatokon, abban 
a hiedelemben, hogy „most azután igazán textusszerűek va
gyunk” . Közben vége is van az igehirdetésnek és a figyelmes 
igehallgató meg is állapíthatja: „a lelkész ügyesen dolgozta fel 
a textust.”

Ne essék félreértés, magam is elengedhetetlenül fontosnak 
tartom az eredeti szöveg értelmének pontos tisztázását, a filoló
giai, grammatikai, exegetikai munkát. Annak lehetőség sze
rinti kikutatását, hogy ott és akkor, amikor a szöveg leíratott, 
mit jelentett. Ennek elhagyására senkit sem biztatok. Mégis 
úgy látom, hogy a szövegnek ez a kultusza nem sajátosan evan-
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gélikus vagy még világosabban: éppen nem  evangélikus (noha 
azt hisszük, hogy ez a viszonyulás a szöveghez a ,,leg” -evan- 
gélikusabb).

Ha a sajátosan evangélikus magatartást vagy értékelést ke
ressük a Biblia szövegével vagy éppen magával a Bibliával 
kapcsolatban, Luthernak egy nagyon jellegzetes megállapítását 
kell szem előtt tartanunk: „Ez a könyv a jászolbölcső és a 
pólya, amelyben Krisztus fe k szik . . . jóllehet a pólya silány és 
szegényes, de drága kincs a Krisztus, aki benne van.” Más szó
val nem maga a szöveg az Ige (Krisztus), hanem az csak olyan 
jászolbölcső, amely magába rejti Krisztust. És most ki fogom 
élezni: mi sokszor azt hisszük, hogy a „jászolbölcső” elemzése, 
a bölcső fájának, alakjának, színének „kritikai vizsgálata” által 
lesz az igehirdetés „igazi igehirdetés” -sé, közben pedig a szö
veg elnyom ja Krisztust! De még egy Luthertől hallott másik 
álláspontot is ki kell emelnünk. E szerint az minősül „szent
írásnak” , ami „Krisztust hirdeti” . V agyis: Krisztus, Krisztus, 
Krisztus és nem a szöveg, szöveg, szöveg. A z  evangélikus ige
hirdetés nem szöveg (textus) magyarázás, hanem Krisztus- 
prédikálás.

Krisztus pedig nem maradt a jászolban, hanem „kinőtt” 
abból. Belement az élet „sűrűjébe” . Szembesült (konfrontáló
dott!) az ember és az emberi társadalom problémáival és szol
gált abban: evangélimával, életével, halálával és feltámadásá
val. Igazi „lakása” az utca volt, ahol emberekkel, sírókkal és 
örvendezőkkel, éhesekkel és jóllakottakkal, betegekkel és 
egészségesekkel találkozott. Számukra tényleges megoldás volt: 
élet, kenyér, gyógyulás, bűnbocsánat és üdvösség.

A  textus arra jó, hogy annak „pólyá” -jában megtaláljuk 
Krisztust és az igehirdetésben ö t  magát adjuk az embereknek. 
Tudjuk, hogy ez csak úgy lehetséges, ha maga a Szentlélek 
dolgozik a prédikációban. De ezt kérhetjük és kérnünk kell!

Viszont ha elérünk odáig, hogy megszabadulunk a textus 
szövegének bálványosításától és felismerjük, hogy nekünk 
Krisztust és nem  a „szöveg” -et kell prédikálnunk, akkor bát
rabban fogunk „kilépni” a textusból és pedig Krisztussal 
együtt az élet forgatagába. Ebben az esetben nem fogjuk olyan 
sokat takargatni magunkat a „textus” -sal és annak „kötött- 
ségé” -vel, amikor az az igény hangzik felénk, hogy szélesebb 
skálában konfrontáljuk igehirdetéseinket a mai nagy kérdé
sekkel. Akkor a saját bátortalanságunkat, nem fogjuk a „tex
tusszerűség” követelményével fedezni és kevesebbet fogjuk
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emlegetni, hogy „erről és erről nem beszélhetek, mert nincs 
benn a szövegben” . A z  lehet, hogy pl. az „atom veszély” nincs 
benne a szövegben, meg a „társadalmi igazságtalanság” kife
jezést is hiába keressük, de a szövegben kétségtelenül benne 
van az élő Krisztus, aki itt és most találkozik a hirdetett igén 
keresztül azzal az emberrel, akit „atom veszély” fenyeget és 
akinek „társadalmi igazságosságra” van szüksége.

A  textus fogsága —  bármennyire „szent” fogságnak lát
szik —  tényleges és negatív jellegű fogság. De még ebből a 
fogságból is meg tud szabadítani bennünket az a Krisztus, 
akiről egyszer ez a bizonyságtétel hangzott el: „Ü gy beszél, 
mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók” .

D. Káldy Zoltán
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Tanulmányok

A lutheránus egyház reagálása 
a mai római katolikus egyházra és teológiára

Dr. KENT S. KNUTSON az előadás tartásakor teológiai 
professzor és a dubuque-i Wartburg Theological Seminary 
elnöke, jelenleg az Amerikai Lutheránus Egyház (ALC) 
újonnan megválasztott püspöke, és a Lutheránus Világ- 
szövetség új Tanulmányi és Tanácsadó Bizottságának elnöke. 
Ezt az előadást az LVSz nagygyűlésén, Evianban, 1969. jú
lius 15-én tartotta. Lásd D. Káldy Zoltán püspök értékelését 
a Lelkipásztor 1969 novemberi számában 644kk. lapokon. V. 
ö. az „Ökumenikus realitások” című hozzászólást a Fórum
rovatban.

Lutheránusok és római katolikusok ma olyan módon találkoz
nak egymással, amilyenre nincs párhuzam felekezetközi történe
tünkben. Ez a változás a Második Vatikáni Zsinat megnyitásától, 
1962 októberétől datálható.

A lutheránusok és a római katolikusok ma olyan világban 
találkoznak, amely drámai módon különbözik már a közvetlen 
megelőző nemzedék világától is. Nemcsak azzal a kérdéssel kell 
szembenéznünk, hogy hogyan használjuk ki az egymáshoz való 
viszony új lehetőségeit, hanem azzal a kérdéssel is, hogy mint 
Jézus Krisztus egyháza, hogyan maradhatunk fenn a nyugati vi
lágban.

A  Lutheránus Világszövetség Negyedik Nagygyűlése Helsinki
ben, 1963-ban jött össze, mielőtt a Második Vatikáni Zsinat első 
dokumentuma megjelent. Világkonferenciái szinten tehát ez az első 
alkalom, hogy lutheránusokhoz és katolikusokhoz szóljunk a köz
benső esztendők jelentős eseményeiről, és megállapítsuk ezeknek a 
hatását a világba való küldetésünkre.

A  jelenlegi helyzet egy sajnálatos tényt, de ugyanakkor a jó 
reménység lehetőségét is rejti magában.

Elszakadtunk egymástól. Mi ugyanazt az Urat valljuk, ugyan
azokat az egyetemes hitvallásokat hisszük, a keresztséget Isten 
szent sakramentumaként ismerjük el és fogadjuk el, a szent úr
vacsorát azzal a hittel ünnepeljük, hogy Krisztus testét és vérét 
esszük és isszuk, az egyházi hivatal szükségességét tanítjuk és gya
koroljuk, örülünk annak, hogy az egyházhoz, mint Krisztus testé
hez tartozunk, ugyanazt a bűnbocsánatot kapjuk, ugyanannak a
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Qzentírásnak a tekintélyét fogadjuk el, ugyanannak a Szentlélek- 
ek a vezetését kérjük imádságban, és reméljük, hogy Isten teljes- 

n-öre viszi a világot. Mindezek ellenére el vagyunk választva egy
mástól. A  szakadék, amelyet nemegyszer félreértések okoztak, és 
néha ellenségeskedések is növeltek, mélyen és szélesen tátong kö
zöttünk. Mégis van reményünk arra, hogy ez az elkülönülés le- 
győzhető.

Hosszú történelem terhe nehezedik ránk egy kritikus korszak 
feszültségével együtt. Mégis meg vagyunk győződve arról, hogy az 
új megértés korszaka virradt ránk, amely új kapcsolatok lehetősé
gét ígéri.

Elkülönülésünk története közel fél évezrede kezdődött. Egy 
fiatal egyetemi hallgató viharba kerül. Villám csap le, és ő ijedté
ben felkiált: „Segíts meg, Szent Anna, szerzetes leszek!” így kez
dődik Luther számára az az életpálya, amely megrázta az egyházat, 
és olyan erőket hívott létre, amelyek mind a mai napig örömet és 
szomorúságot okoznak nekünk. Az evangélium tisztaságának kere
sése és felfedezése, az egyházi reform elindítására való törekvése, 
kiközösítése az egyházból, az igazság és egyetemesség igényével 
fellépő hitvallások kidolgozása hazája keresztyén gyülekezetei szá
mára végül is egy külön egyház szervezéséhez vezetett, amelyet 
sajnálatos módon lutheránus egyháznak neveztek el.

Kérlelhetetlenül haladt tovább a történelem —  a Tridenti Zsi
nat, amely megszilárdította a különbségeket, az ellenreformáció' 
vállalkozása, a teológiai különbségek, hagyományok és szokások 
meghatározása és kiélezése, sőt még a vérontás is.

Ezután élte át a lutheránus és a katolikus egyház a nyugati 
világ közös történetét —  a modern tudomány felemelkedését, az új 
világ kifejlődését, a nagy missziói mozgalmat, nemzeteink iparoso
dását és háborúkat —  sokféle leigázó és felszabadító háborút. De 
mindkét egyház a maga külön útját járta. Az évszázadok folya
mán mindkettő átélt sivár és termékeny időket, növekedést, vissza
esést és megújulást, csak éppen az elkülönülés áthidalását nem.

A  reménység jelei tűntek fel, amikor mindkét egyház a 20. 
századba lépett. A  16. századi reformációból született egyházak 
azon fáradoztak, hogy új kapcsolatokat teremtsenek egymás között, 
és létrehozzák az ökumenikus mozgalmat, amely magába foglalta a 
nagy keleti egyházat is. A  római katolikus egyház azonban elzár
kózott.

A történet második fejezete akkor kezdődik, amikor a római 
katolikus egyház atyái összegyűltek Rómában a Szent Péter bazili
kában a Második Vatikáni Zsinatra. Hosszú idő telt el 1520-tól 
1962-ig. Isten nem fog ugyanennyi időt adni a második fejezet lezá
rásához. „Ezen a gyűlésen” —  mondja a zsinat —  „a Szentlélek 
vezetésével szeretnénk megvizsgálni, hogyan kell megújulnunk, 
hogy Krisztus evangéliumához minél hívebbek legyünk. Azon fo
gunk fáradozni, hogy a mi időnk emberének Isten igazságát tel
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jességében és tisztán nyújtsuk, hogy megértsék és örömmel helye
seljék.” Krisztus szeretete szorongatta őket, hogy különösen azokra 
gondoljanak, „akik nélkülözik a hathatós segítséget ahhoz, hogy 
emberhez méltó életet éljenek”.

A  gyűlés a Szent Péter bazilikában a következő négy év alatt 
többet ért el, mint amit terveztek, vagy amit csak meg is álmodtak. 
Válaszul XXIII. János pápának arra a felhívására, hogy nyissák ki 
az egyház ablakait, a zsinat a hit és az élet sok területét tanulmá
nyozta. Alapos és nyílt vitában új irányt mutattak egyházuk és a 
keresztyénség számára. Ez a zsinat olyan kihívást jelent, amelyre 
nincs példa történetünkben, és amelynek a jelentősége csak egy 
ellenséges világ kihívásához hasonlítható.

I .

A  Második Vatikáni Zsinat

Reagálásunk erre a zsinatra különbözik attól, amellyel a re
formáció óta tartott két zsinatot fogadtuk. Örülünk ennek a zsinat
nak, és hálát adunk érte Istennek. Ezt a zsinatot úgy értelmezzük, 
mint az ellenreformáció végét. Egyházaink ahelyett, hogy hadakoz
nának egymás ellen, most azon fáradoznak, hogy erősítsék egy
mást, és utakat találjanak egymás elismerésére és kapcsolataik ki
építésére. Ezt a zsinatot úgy értelmezzük, hogy nemcsak vége egy 
korszaknak, hanem kezdete is egy új korszaknak, amelyben a római 
katolikus egyház új módon vesz részt a keresztyénség megbékélé
sének keresésében. Ezt a zsinatot úgy értelmezzük, mint valami 
dinamikus erőt, amely megújulást indít el az egyházban, a hitben, 
az istentiszteletben, a tanítás tisztaságában, az egyház kormányzá
sában, a világi életben és a világmisszióban. Ezt a zsinatot úgy ér
telmezzük, hogy az egyház szerepének az új meghatározását jelenti 
a modern világban, amikor azonosítja magát az egész emberiség 
gondjával, és elfogadja a változás tényét és ennek hatását az egy
ház életére és gondolkodására.

A  zsinat tizenhat dokumentumot alkotott, amelyek a kutatás 
termékeny talaja lesznek évekre menően. Nem tudjuk valamennyit 
kommentálni. Sok hidat építettek az elkülönülés mélységei fölé. 
Öt közülük különösen jelentős.

1. Az egyház fogalma
Az egyházról szóló tanítás átfogó kifejtése a zsinat legjelentő

sebb teljesítménye. Világosan szól hozzánk, amikor az egyházat 
bibliai nyelven Isten népeként írja le, és meghalljuk belőle az ön
korrekció és önkritika hangját, amely az úton levő egyházat jel
lemzi. Az egyház dinamikus ereje nem a szervezetében vagy veze
tésében, hanem emberi érdemen túl magában Istenben rejlik. Az 
egyház közösségi jellegének ezt a hangsúlyozását, amely az egyhá-

134



atyák és a reformáció gondolkodására egyaránt emlékeztet, 
örömmel üdvözöljük. Minden hivő „egyetemes papsága” bibliai fo
galmának használatánál úgy tűnik, mintha mi magunk beszél
nénk. Az egyetemes felhívás megszentelődésre, valamint a küzdő 
egyház és a győzelmes egyház viszonyának hangsúlyozása önvizs
gálatra indít bennünket is.

2. A  Szentírás és a hagyomány
A Szentírás és a hagyomány viszonyának tárgyalása különösen 

érdekes számunkra. Nem titok az, hogy zavart minket az a beszéd
mód, amely azt mondta, hogy a kinyilatkoztatásnak két forrása 
van, amelyek mintha egymás mellett állnának. Az a világosság, 
amellyel a zsinat Jézusról mint az Igéről beszél, Izráel történetéről, 
a hit engedelmességéről, amellyel az ember teljesen és szabadon 
átadja magát Istennek, ennek az igének az átültetéséről az írott 
igében, amelyet a Szentlélek ihletett, és az ige tiszta hirdetéséről, 
amelyet ugyanaz a Lélek ihlet: lényegesen hozzásegít bennünket a 
mai római katolikus tanítás megértéséhez. A  Szentírás olvasására 
való elkötelezés, amely érvényes minden hivőre, de különösen az 
ige hirdetőire, azt a benyomást kelti, mintha saját reformációnkat 
hallanánk életre kelni.

A  hagyomány katolikus jelentése nem ilyen világos számunkra. 
Tudjuk, hogy nem mindig ismertük fel az írás és a hagyomány 
bonyolult viszonyát, és megtanultuk más keresztyén testvérekkel 
együtt a Hit és Egyházszervezet konferenciáin, hogy ezt mélyebbre 
hatolva vizsgáljuk.

3. Az istentisztelet
Az istentisztelet és különböző formáinak megújulása nem szo

rítkozott a római katolikus egyházra, sem a Vatikáni Zsinatra. 
Örülünk annak, hogy a zsinat olyan sok figyelmet szentelt az isten- 
tiszteletnek. Feltűnő vonás annak hangsúlyozása, hogy a Szent
írásnak kimagasló szerepe van a liturgiában. A  prédikáció felele
venítése az istentiszteletben azon a teológiai alapon, hogy Krisztus 
nemcsak a szentségekben van jelen, hanem „igéjében is, mivel Ö 
maga az, aki szól, amikor felolvassák a Szentírást az egyházban” 
—  emlékeztet arra, ahogyan a mi nyelvünkön „kegyelmi eszközök
ről” beszélünk, és a katolikus tanítás megértésének új távlatait 
nyitja meg számunkra. A  hívők egyetemes papságát ismét hang
súlyozzák azzal a követeléssel, hogy a hivő tudatosan, aktívan és 
hasznosan vegyen részt az istentiszteletben. Az anyanyelv haszná
lata, a gyülekezeti éneklés kiterjesztése és a személyes áhítatok 
ajánlása egyházaink népét olyan közel hozza egymáshoz, mint még 
soha. Csalódás számunkra, hogy a magánmisék kérdésével nem fog
lalkoztak világosabban, és hogy a laikusoknak még mindig nem 
engedélyezik a kelyhet, rendkívüli esetektől eltekintve.
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4. Más egyházakhoz való viszony.
Rendkívül jelentős előrelépés az, hogy a zsinat elismerte „egy, 

házi közösségek” létét a katolikus egyházon kívül. Reméljük, hogy 
ez utat nyitott a következő lépésre —  annak teljes elismerésére 
hogy mi igazi egyház vagyunk. A  zsinat megerősíti a reformáció
nak és a 20. századi ökumenikus mozgalomnak azt az alapelvét is 
hogy a megújulás és a reform lényeges követelmény az egyház lát
ható egységének visszanyerése szempontjából. Annak a hangnak a 
megütése, hogy ,mindkét fél hibás” , jelzi azt az új atmoszférát, 
amelyben egymáshoz való viszonyunkban mozgunk. Sajnáljuk, 
hogy a katolikus egyház még mindig szükségesnek tartja hangoz
tatni, „hogy egyedül Krisztus katolikus egyháza, mint az üdvösség 
mindent átfogó eszköze által érhető el az üdvösség eszközeinek tel
jessége”.

5. Az egyház szerepe a világban
Jelentős következményekkel jár az, hogy a zsinat az egyház 

szolgáló szerepéről beszél. Mi, akik itt Evianban összegyülekeztünk, 
hogy ezt a témát: „Elküldettünk a világba” megvitassuk, sokat 
tanulhatunk belőle. A  „Vallásszabadságról szóló nyilatkozat” egye
dülálló és drámai jelentőségű a protestánsok számára. Olyan kérdé
seket és szempontokat tisztáz, amelyek minket évszázadok óta ve
zettek. A pozitív beállítottság a világgal szemben jó ellenszere an
nak a negatívizmusnak, amely néha nálunk is jelentkezik. Az em
beri élet társadalmi jellege, amelyet a zsinat hangsúlyoz, korrek- 
tivuma annak a szélsőséges individualizmusnak, amelyet néha 
lutheránusok között ápolnak.

Sok kérdés nyitva maradt, de a közös megértés szilárd bázisát 
a Második Vatikáni Zsinat világosan kijelentette ezeken a ponto
kon.

II.

A zsinat utáni teológia és egyház

A Második Vatikáni Zsinat óta nem telt el öt év. Ez az idő nem 
elég ahhoz, hogy világos ítéletet mondjunk a zsinati döntések teljes 
hatékonyságáról. Mégsem elhamarkodott az a megállapítás, hogy 
máris nagyon messzemenően befolyásolta a katolikus egyház életét 
és gondolkodását. A  megújulás az istentiszteleti életben volt a leg
kiemelkedőbb és legátfogóbb. A  laikus mozgalmak vitalitása, lépé
sek az egyházi vezetés demokratizálására, módszerváltozások és 
hangsúlyáthelyezések a nevelésben, változás sok szerzetes rendben 
és erősödő kapcsolatok más keresztyénekkel és a szekuláris világ
gal: mindez hozzájárult ahhoz, hogy kialakult a katolikus egyház 
dinamikus képe.

Két ellenmozgalom is világosan jelentkezik a rendezett meg-
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múlással szemben. Némelyek nagy türlemetlenséget mutatnak 
azzal, hogy élesen kihívják az egyházi kormányzatot, és szervezik 
az úgynevezett „földalatti egyházat” . Még mindig erős az ellenál
lás is a megújulással szemben, a világ sok részén ugyanúgy, mint 
magában a Vatikánban is. A  papjelöltek és a szerzetesjelöltek szá
mának csökkenése, a nyugtalanság néhol papok között, sok fiatal 
lemorzsolódása és az egyház nyílt kritizálása világszerte világosan 
mutatja az eltérő reagálást a változás ütemére a római katolikus 
egyházon belül.

1. A  bibliamagyarázat fejlődése
A  visszatérés a bibliai nyelv használatához a Második Vatikáni 

Zsinat tanácskozásain jelentős előrelépés volt a katolikusok és más 
keresztyének közötti érintkezés tisztázása felé. Folytatódott és nö
vekedett a katolikus egyházban az érdeklődés a bibliai kutatás 
iránt. A  történetkutatás eszközeinek felhasználása a bibliai kuta
tásban, a bibliai könyvek keletkezéséről szóló különböző elméletek 
figyelembe vétele és a bibliai gondolkozás belső fejlődésének elem
zése nagyobb mértékben lehetővé tette a megértést a lutheránusok 
és a katolikusok között. Bibliakutatók felismerték, hogy törekvéseik 
kölcsönösen segítik egymást, és egyre többször vezetnek közös ered
ményekre. E zsinat utáni évek meglepő vonása az, hogy lutheránus 
és katolikus tudósok egymástól függetlenül jutottak azonos vég
eredményre bibliai szövegek magyarázatánál. Bár vannak még 
véleménykülönbségek a bibliai tudomány némely területén, a disz
kusszió színképe mégis ugyanolyan széles a katolikus egyházban, 
mint a lutheránus egyházban.

A bibliai kutatás egyik legfontosabb (ökumenikus) segítsége 
az, hogy felismerte a Biblián belüli gondolkozás különbségeinek 
jelentőségét. A Biblia szerzői az egy evangéliumot különböző nyel
veken, különböző hangsúllyal és szemszögből hirdetik. Ebből vilá
gosan következik az, hogy a hitnek sokféle hiteles kifejező formája 
lehetséges, amelyek híven tükrözik a különböző bibliai bizonyság- 
tételeket a Jézus Krisztusban adott egy igazságról. Ha ez a helyzet, 
akkor annak elismerése, hogy más keresztyén hagyományokban is 
megvan az érvényes, sőt mély betekintés a kinyilatkoztatásba, nem
csak lehetséges, hanem közvetlen követelménye is a Szentírás te
kintélye iránti hűségnek. A  lutheránusokat sokszor a páli gondol
kodással és kifejezésmóddal hozták kapcsolatba. A  lutheránusok
nak el kell fogadniuk, hogy keresztyén közösségek a jánosi vagy a 
mátéi vagy a péteri teológiával ugyanolyan igazán biblikusak, mint 
Pál.

2. Fejlődés a teológiában
Mindig voltak teológiai iskolák minden egyházban. A  teológiai 

kutatás területe ezért mindig tágabb volt, mint az egyház hivatalos 
tanítása. A katolikus rendszeres teológiát azonban jellemezte a
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múltban a ragaszkodás az abszolút skolasztikus kategóriákhoz, ami 
a középkori gondolkodás velejárója. A  lutheránus teológia is gyak
ran hajlott a skolasztika felé, mégpedig a reformáció utáni időkben. 
Az eszmecsere a tudósok kétféle közössége között nehéz, sőt néha 
lehetetlen volt. Ma a helyzet egészen más. A  múlthoz képest minő
ségi különbséget mutat a mai teológusok munkája. A  múltban a 
filozófiai alapok szilárdak voltak, a használt nyelv is világos és 
meghatározható. Ma a nyelv olyan cseppfolyós, és a filozófiában a 
pluralizmus olyan korlátlan, és ezért a választási lehetőségek olyan 
sokfélék, hogy a teológiai gondolkozás kitört megszokott formái
ból, és új kifejezési formákra tért át. Ez egyszerre megnehezíti az 
eszmecserét, de ugyanakkor minden teológiai munkát ugyanabba 
a síkba állít, amelyen növekvő mértékben tudatosulnak a közös 
problémák. Űj dialógus-viszony alakult ki így a teológusok között, 
amely előnyös mindenki számára.

A  lutheránus egyházban a teológiai szemináriumok hallgatói 
számára magától értetődő, hogy római katolikus teológusok köny
veit ugyanúgy olvassák, mint saját felekezetű teológusokat. Kiváló 
katolikus teológusok, mint Kari Rahner és Hans Küng Németor
szágból, E. Schillebeeckx Hollandiából, Yves Congar Franciaország
ból és George Tavard az Egyesült Államokból és sokan mások na
gyon ismertté lettek a lutheránusok között. Katolikus tudósok ké
szek voltak arra, hogy hitüket olyan nyelven fejezzék ki, amely a 
lutheránusok számára nemcsak elfogadható, hanem vonzó is. Kato
likus gondolkodók készek voltak arra is, hogy olyan messzemenően 
foglalkozzanak a spekulatív teológiával, mint a legradikálisabb 
protestáns teológusok. Az Isten fogalmáról, az egyetemes üdvösség 
értelmezéséről, a keresztyén és nem keresztyén gondolkozás viszo
nyáról, az ateizmus elemzéséről és a vele folytatandó dialógusról 
hasonló módon folyik a legújabb eszmélkedés lutheránus és kato
likus körökben egyaránt.

A  lutheránusokat különösen érdekelte annak az Űj Katekiz
musnak a kiadása és széles népszerűsége, amelyet a katolikus egy
ház alkotott Hollandiában. Alig lehet kétség aziránt, hogy a kato
likus egyházban a teológiai gondolkodás túllépett a zsinaton az 
olyan területeken, mint a szentségek, az egyház, az egyházi tekin
tély, a Szentírás és a hagyomány viszonya és az egyházi hivatal 
szerepe és feladata. Ez fejlődés azt mutatja, hogy a lutheránus és 
katolikus gondolkodás egymás felé tartó pályán mozog, amely ben
nünket közelebb hoz egymáshoz, mint azt a döntő teológiai állás- 
foglalások mutatnák.

Aggasztó volt számunkra a pápai enciklikák teológiai iránya. 
Az 1965-ben kiadott „Mysterium fidei” az úrvacsorában a reálpre- 
zencia misztériumának megvitatását a transszubsztanciáció kifeje
zésére korlátozza, ahogyan azt a Tridenti Zsinat meghatározta. Ezt 
ellentétben levőnek látjuk sokak véleményével a katolikus egyház
ban, és ez akadályozza az eucharisztia teológiának eredményes tisz
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tázását is. Az 1968-ban kiadott „Humanae vitae” enciklika a házas
ságról és a születésszabályozásról való nézeteit a természeti tör
vényre alapítja, azzal az igénnyel, hogy ennek magyarázatára az 
egyház tanítói tekintélye illetékes. Az enciklika arra is figyelmezrtet, 
hogy e magyarázat hivő elfogadása szükséges az ember örök üd
vössége szempontjából. Ügy tűnik, hogy ez sem tart lépést a jelen
legi katolikus gondolkozás nagy részével.

A  vegyesházasságról szóló legújabb motu proprio a házasság 
érvényességéről és a katolikus fél katolikus gyermeknevelésre való 
kötelezettségéről olyan nézetet vall, amely nemcsak a mi számunkra 
sértő, hanem eltér sok katolikus teológus tanításától is.

3. A  közvetlen dialógus

Igen nagy jelentőségű volt, hogy gomba módra szaporodtak a 
kapcsolatok katolikus és lutheránus teológusok között hivatalos és 
nemhivatalos szinten egyaránt már a Második Vatikáni Zsinat 
előtt. A Lutheránus Világszövetség Minneapolisban 1957-ben meg
alapította az Ökumenikus Kutatóintézetet, amelynek később a 
franciaországi Strasbourg lett a székhelye. Azóta ez az intézmény 
a katolikus teológia kutatására és a katolikus teológusokkal való 
dialógusra koncentrálódott. A  VI. Pál pápa által támogatott öku
menikus intézmény Jeruzsálem közelében sokféle hagyomány teo
lógusát fogja összehozni dialógusra. Sok más típusú intézmény és 
kutatóközpont keletkezett a világon mindenfelé.

Katolikusok és lutheránusok hivatalos nemzetközi dialógusra 
is vállalkoztak. Ennek eredményei még nem nyilvánosak. Az 
Egyesült Államokban például nagyon termékeny munka folyik a 
hivatalos dialógusban. Lutheránus és katolikus teológusok öt év 
alatt a problémák egész sorát vizsgálták meg. Megjelentették esz
mecseréjük eredményeit a Nicénumról, a keresztségről és az 
eucharisztiáról, mint áldozatról. Meglepő példái ezek annak a előre
lépésnek, amely lehetséges a mi korunkban. A  miseáldozat kezdet
től fogva kritikus probléma volt két egyházunk viszonyában. Ez a 
dialógus mutatja, hogy lutheránusok számára elfogadható a mise 
katolikus értelmezése, ha ezt korunk nyelvén közlik, és némely 
félremagyarázástól megtisztítják. Katolikusok is el tudják fogadni 
a reálprezencia lutheránus értelmezését.

Az Egyesült Államokban dolgozó csoport hamarosan nyilvá
nosságra fogja hozni munkájának eredményeit az egyházi hivatal
ról, amelyet sokáig megoldhatatlan kérdésnek tekintettek. Ez meg 
fogja mutatni, hogy a katolikus számára lehetséges, hogy a luthe
ránus egyházi hivatalt érvényes hivatalnak fogadja el jelenlegi 
szervezettsége szerint. Ennek jelentős következményei vannak. Ha 
a katolikusok el tudják fogadni a lutheránusok szentségeit és egy
házi hivatalát, akkor ebből az következik, hogy a lutheránus egy
házat is el tudják fogadni igazi és teljes egyháznak.
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é. Laikusok részvétele
Az elmúlt években sok kapcsolat létesült két egyházunk népe 

között. Házi csoportösszejöveteleken, csendesnapokon és különböző 
tanulmányi konferenciákon úgy találkoztak a laikusok, hogy ab
ból maradandó barátságok születtek. A  közös bibliatanulmányozás, 
eszmecsere a keresztyén életről, és a részvétel a modern világ élet- 
problémáiban sok lutheránust és katolikust arra indított, hogy 
egymást egészen elismerjék.

Kollégiumi hallgatók nemcsak hallgatták a más felekezetű 
tanárokat, hanem együtt tanulmányozták a hit kérdéseit konfe
renciákon és kis csoportokban, ami arra az eredményre vezetett, 
hogy nem látják értelmét annak, hogy továbbra is fenntartsák a 
külön felekezeti közösségeket. Dubuque-ban az én szemináriumom, 
a Wartburg Theoolgical Seminary, továbbá az Aquinas Institute 
(dominikánus szeminárium) és a Dubuque Seminary (presbyteriá- 
nus teológiai főiskola), Teológiai Főiskolai Szövetséget alapított, 
amely kölcsönösen szabadon cseréli tanárait és hallgatóit. A  kö
vetkező évben lutheránus és katolikus hallgatók a bibliai beveze
tést közös tanfolyamon fogják hallgatni.

Laikus és lelkészek együttműködése különleges terveken to
vábbi lehetőségeket nyit a megértés elmélyülésére. 1967-ben a ró
mai katolikus egyház részvétele a reformáció 450 éves jubileumán 
meglepő példája annak az új készségnek, hogy felülvizsgálják 
azokat az ügyeket, amelyek a múltban sérelmet okoztak. A  közös 
vállalkozások a szociális igazságtalanság enyhítésére, a magán és 
a köznevelés problémáinak megoldására, a kölcsönös segítség- 
nyújtás fenyegető üldözéssel szemben és sok további eset is régi 
előítéleteket irtott ki, és új bizalmat teremtett. Az együttmenete- 
lés a faji megkülönböztetés ellen tiltakozó tüntetéseken új öku
menikus módszerré vált!

A  két egyház valóságos élete és teológiája túlment mind
azon, amire a lutheránus egyház hivatalos álláspontja, vagy akár 
a Vatikáni Zsinat is számított.

III.

A  jövő

A  jövő sok ígéretet és sok munkát tartogat katolikusok és 
lutheránusok számára egyaránt. Hiszem, hogy egymáshoz közeledő 
pályán haladunk. Ha a történelem időt enged, tovább fogunk kö
zeledni egymáshoz. Célunk nem lehet kevesebb, mint az újra
egyesülés. Egyedül Isten tudja, hány nemzedéknek kell még le
tűnnie, mire legyőzzük a megmaradt akadályokat. Bizonyára sok 
függ a hittől és az energiától, amellyel vállaljuk a mi nemze
dékünk feladatait. Néhány éve megkezdett munkánkat tovább kell 
folytatnunk, és ki kell terjesztenünk. Katolikusoknak és lutherá-
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nusoknak úgy kell megújulniuk, hogy közben tartják a hűséget az 
evangélium iránt és a folytonosságot a múlttal.

A lutheránusoknak el kell fogadniuk azt a kihívást, amelyet 
a Második Vatikáni Zsinat által teremtett tények jelentenek. A  
magunk köreiben nem látom azt a dinamikus megújulást, amelyet 
a katolikusok között tapasztalunk. Nem vagyok biztos abban, hogy 
elkötelezően döntöttünk az újraegyesülés célkitűzése mellett. Aktí
vak voltunk az ökumenikus munkában, és sokban hozzájárultunk. 
Ezt is folytatnunk kell, és ki kell szélesítenünk, hogy magába fog
lalja az úgynevezett harmadik világot, amellyel alig vagy egyálta
lában nem volt kapcsolatunk.

A teológiai program hosszú, és nem lehet itt végig ismertetni. 
Feltétlenül megköveteli a komoly elmélyülést a katolikus hagyo
mány átfogó jellegébe, a sokkal jobb fogékonyságot és megértést 
a katolikus kegyesség iránt, és nagyobb megbecsülést a szimbó
lumok használatával szemben a katolikus gondolkodásban. Még 
az olyan problémák is, mint a pápaság, lényegesen enyhülnek 
szimbolikus értékük felismerése esetén. A  lutheránusok sokszor na
gyon betűhöz kötöttek a tanítás és az élet megítélésében.

De még több alapvető kérdés maradt nyitva. Enged-e nekünk 
a történelem elegendő időt? Amit itt körül vonalaztunk, az mind 
abból a feltevésből indul ki, hogy a fő probléma a múltban rejlik, 
és hogy múltunkat valamiképpen „vissza kell csinálnunk”, hogy 
együtt élhessünk a jelenben. Feltételeztük, hogy a történelem 
prófétai módon halad előre, vagyis hogy az egyik korszak világos 
folytatólagossággal követi a másikat, és hogy a történelem minden 
fejlődési fokozata világosan az előzőből nő ki. Meg kell fontol
nunk azt az alapvető kérdést, hogy nem élünk-e olyan apokalipti
kus korban, amelyben Isten ugrásszerűen dob minket előre, és arra 
hív fel, hogy sok ponton szakítsunk múltunkkal. A  megújulás ta
lán nem a meglevő reformját jelenti, hanem sokkal inkább radi
kális elszakadást a jelentől, úgyhogy a keresztyén élet új típusai 
alakulnak ki, amelyeknek nincsenek párhuzamuk a közvetlen 
múltban. Nem tételezhetjük fel többé, hogy a keresztyén hit ural
kodó kifejezésformája a nyugati világban található. Isten a gyer- 
lyatartóját más helyekre teheti át, amelyek gyökeresen eltérő 
kultúrához igazodnak. Ha egészen az elmúlt történelemhez ragasz
kodunk, akkor a történelem túlmehet rajtunk.

Nem lehet kétség az iránt, hogy világunkban olyan nagy prob
lémákkal nézünk szembe, amelyek jelentéktelenné teszik a finom 
teológiai distinkciók luxusát. Ha komolyan vesszük, hogy „elkül
dettünk a világba”, akor átnézve gazdagságunk, felesleges hagyo
mányaink és kultúránk felett, a valóságos világra kell tekinte
nünk, amelyben Isten most cselekvésre hív minket.

Fő problémánk nem a múltunk, hanem küldetésünk a jelen
való világba. Röviden három kritikus kérdést vetünk még fel ezzel 
kapcsolatban.
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1. A  világ népessége
Ha nem történik előre nem látható radikális irányváltozás a 

történelem menetében, akkor nyilvánvaló, hogy a világ lakossága 
ismét megkétszereződik a következő 35 év alatt. Szakemberek azt 
mondják, hogy bolygónk energiatartaléka nem elegendő e népes
ség élelmezésére, ruházására és elszállásolására. Úgy mondják, tö
meges éhínség kezdődik 1975-ben, és ezt követik a társadalmi za
vargások, az életszínvonal gyors süllyedése és olyan kijózanodás 
amely túlmegy mindazon, amit a modern világban, még háborús 
időket is beleszámítva, átéltünk. Túlélheti-e az egyház ezt a nem
zedéket? Az erkölcsi értékek milyen átértékelése szükséges ahhoz, 
hogy megbirkózzunk ezzel a széteső világgal. Ez valóban olyan 
nagyságrendű probléma, hogy nem tehetünk kevesebbet, mint azt, 
hogy együtt szolgáljunk ebben a világban.

2. Az ifjúság kultúrája

Az is nyilvánvaló, hogy a világ ifjúsága olyan értékrendszert 
teremt, amely lényegesen eltér attól, ami jelenleg a keresztyénség- 
ben uralkodik. Az Aquarius (Vízözön) korszaka közeledik. Nem ré
gen a Vatikán falain belül tanúja voltam egy elbűvölő beszélgetés
nek a „Hair” (haj) című Broadway musical-ról, amely lebilincselte 
a fiatalabb nemzedéket, és olyan szabadságértelmezést és ember
képet demonstrál, amely bizonyára egészen más jellegű keresztyén 
közösséget fog létrehozni a következő két nemzedékben. Az ifjú
ság kultúrája nem ismer felekezeti korlátokat. Nem tud azonosulni 
a múlt problémáival, amely minket annyira fogva tart a mai egy
házban. Egyre kevesebb a „katolikus” és a „lutheránus” ifjúság. 
Sokkal inkább jelentkezik egy életszerűen beszélő és néha zavaros 
ifjúság, aki radikális engedelmességet követel a keresztyén életben, 
és aki kérdőre vonja a szervezett egyházak kényelmességét. Tud
juk-e gyermekeink számára úgy készíteni az utat, hogy megtart
sák a hitet az egyházon belül?

3. A  nemzetközi rendezetlenség
Az is nyilvánvalónak látszik, hogy nem tételezhetjük fel, hogy 

a jelenlegi erőegyensúly maradandó lesz a világban. A  megosztott
ság Kelet és Nyugat között, amely a mi korunkat meghatározta, és 
az ökumenikus mozgalmak kialakulása már nem lesz többé az a 
fő politikai küzdőtér, amelyen küldetésünket teljesítjük. A  jövő 
valószínűleg nem a fehér emberé és nem az ipari országoké lesz. 
Más fajok kultúrája érvényesülhet majd, és a fő politikai problé
ma a tehetős és a nincstelen nemzetek közötti szakadék lesz. A  
keresztyén egyházat azonosítják a Nyugattal és a fehér emberrel. 
A  változás a nemzetközi színpadon olyan lényegesen fogja érin
teni a misszió jellegét, hogy nem tehetünk kevesebbet, mint azt, 
hogy együtt vállaljuk.
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Az új erőegyensúly kialakítása súlyos nemzetközi nyugtalan
ságokat és a háborúk számának megnövekedését vonhatja maga 
után. Mivel az egyház régóta azonosult a fennálló rend védelmé
vel egészen odáig menően, hogy emberanyagot szállított a hábo
rúba más népek ellen, akiknek egyházai szintén szállították az 
emberanyagot, ez olyan méretű problémává lett, hogy a keresz- 
tyénségnek egyöntetűen szembe kell néznie vele, ha megoldást 
akar találni rá. Képesek vagyunk erre?

Az ilyen kérdések felé kell fordítanunk figyelmünket, ugyan
úgy, mint a már elénk tett programra. Nem várhatunk sokáig.

A  keresztyénség következő nagy zsinata nem lehet „katolikus” 
vagy „lutheránus”. Ha világkonferenciák egyáltalában lehetsége
sek lesznek ezután az ilyenfajta világunkban, akkor azokba bele 
kell foglalni a nagy római katolikus egyházat, amelynek újulásra 
és misszióra ébredése mindnyájunkat kihív távlatával, intenzitá
sával és az ezt kísérő problémákkal.

Még szakadás van köztünk, de abban a hitben élünk, hogy 
Krisztus testéhez tartozunk. Mégis eleven a mi reménységünk, 
hogy kettésszakítottságunk legyőzhető. Talán ismét egy fiatal egyete
mi hallgató fogja nekünk az utat mutatni.

Dr. Kent S. Knutson 
Minneapolis. Minn, USA
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A Biblia a tudományos kutatás fényében
A feladatom az, hogy a Bibliát a tudományos kutatás fényébe állít

sam. Vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy milyen kockázatos vál
lalkozásba fogunk? Egy megállapítás csak akkor lehet tudományos, ha 
a bírósági tanúskodás alapelvét követjük, s „az igazat, a színigazat, csakis 
az igazat” valljuk minden más érdeket kizárva. A tudományos kutatás 
fénye nem lehet irányított fény, amellyel egyes igazságokat valamilyen 
teológiai, praktikus egyházi cél érdekében kiemelünk, míg más, kelle
metlenebb igazságokat a homályba süllyesztünk. A tudományos becsüle
tesség megköveteli, hogy elfogadjam az ítéletet akkor is, ha a labda az 
én hálómban rezdül.

Különösen érzékenyen reagálunk a Bibliát érintő tudományos meg
állapításokra, hiszen hitünk, tanításunk és egyházi életünk meggyőződé
sünk szerint a Szentírásra épül, s ha ez az alap bizonytalanná vált, ak
kor az egész épület meginog. Ez azt mutatja, hogy adósok vagyunk még 
a Bibliát illető hitünknek és a szentíráskutatás eredményeinek szembe
sítésével. Félelem él benünk attól, hogy ha valami is kikezdi masszív 
bibliaszemléletünket, akkor a meginduló lavina mindent maga alá te
met. Ez a félelem nem jó tanácsadó, mert apologetikus görcsbe merevít 
bennünket, utóvédharcba kényszerít, hogy körömszakadtig tartsuk azt, 
amiről szívünk mélyén úgyis tudjuk, hogy tarthatatlan. Ügy olvassuk és 
prédikáljuk a Bibliát, mintha kétség sem férne hozzá, holott önmagunk
nak is rengeteg kétségünk támad, hát még a hallgatóinknak, akik kö
zött egyre kevesebben vannak azok, akik velünk együtt tabunak tekin
tik a Szentírást.

A kiutat sohasem visszafelé, hanem előre törve találjuk meg. A mi 
utunk a bibliakrirtika tisztítótűzén keresztül vezet. Az igaz, hogy a hi
tünk nem a bizonyított dolgok valóságára épül, de nem élhet a nem
tudásból sem. A bibliakritika nem szolgálhat a hit támasztékául — ezt 
ne is várjuk tőle —, mert feladata a tudományos eszközökkel feltárható 
valóság kutatása, de munkájával megtisztíthatja a hitünk terepét, hogy 
a hit ott érvényesüljön, ahol kell. Hozzásegít ahhoz, hogy a Biblia be
tűje helyett Isten igéjével találkozhassunk. Jézus maga mondja Jn 5,39- 
ben: „Ti azért tudakoljátok — kutatjátok — az írásokat, mert azt gon
doljátok, hogy azokban van a ti örök életetek; pedig ezek rólam tesz
nek bizonyságot.” Mi is gyakran elfelejtjük, hogy a Biblia nem öncél, 
hanem eszköz, amely túlmutat önmagán. A bibliakritika ezt az eszközt 
veszi bonckés alá. Ha pedig az eszközt jobban megismerjük, tisztáb
ban láthatjuk azt is, akire mutat. Ez a reménység a jutalma azoknak, 
akik a Biblia válságából nem visszafelé, hanem előre törnek ki.

A legtöbb bibliaolvasónak és igehirdetőnek a bibliaszemlélete az 
ortodoxia tanításában gyökerezik. Ennek a tanításnak a lényege az, 
hogy a Biblia hit és élet dolgában abszolút tekintély, mert az mindenes
tül Istentől ihletett és ezért minden ízében tévedhetetlen. Elég a keresz
tyén tanítás igazolásául a bibliai locusokra hivatkozni, függetlenül attól, 
hogy az illető bibliai hely a Bibliának melyik rétegéből ered. Heinz 
Zahmdt így jellemzi ezt a bibliaszemléletet: „így a kinyilatkoztatástörté
netet és annak foglalatát a keresztyén kinyilatkoztatás tekintélyének és 
feltétlen igazának biztosítása érdekében mint történelmileg egészen egye
dülállót a történelem menetéből kiemelte (az ortodoxia) és egy különálló, 
biztonságos területre helyezte.” (Es begann mit Jesus von Nazaret. 310.) 
A bibliakritika a Bibliának és a bibliai történetnek ezt a kiváltságos iro
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dalmi, illetve történelmi helyét vonta kétségbe, s ugyanazokkal a mód
szerekkel kezdte vizsgálni, mint a proíán irodalmat és történelmet. Ez a 
kutatás letagadhatatlan eredményeket hozott, s ezek az eredmények gyö
keresen megváltoztatták bibliaszemléletünket.

Az ortodoxiának ez a bibliaszemlélete a reformátort állásponthoz ké
pest visszaesést jelent. Igaz, hogy a reformátorok még nem éltek a mo
dern történeti szempont érvényesítésével, de nem tekintették a Szentírás 
minden egyes részét kötelező erejűnek. Ismeretes Luther kritikája egyes 
bibliai könyvek felett. Ez a kritika teológiai mérce, a „was Christum 
treibt” elvének érvényesítését jelentette. Ezért tudta a Biblia betűjét pó
lyának, vagyis kritizálható történeti jelenségnek tekinteni. Ha a protes
tantizmus ragaszkodott volna ehhez az evangéliumi szabadsághoz, s nem 
a biztosítékokat kereső ortodoxia nyomába lép, akkor a történetkritikai 
szempont érvényesülése nem hozta volna magával azt a mindkét fél szá
mára káros polarizálódást, amelynek az egyház és a bibliatudomány kap
csolatában mindmáig tanúi lehetünk.

Mielőtt a bibliakritika fő áramlatait vennénk szemügyre, tisztázzuk 
magunknak, hogy mit is jelent a történeti szempont érvényesítése. Rövi
den: Míg az elvi, a teológiában a dogmatikai szempontot alkalmazva azt 
a kérdést vetjük fel, hogy mi kell ahhoz, hogy valami igaz legyen, addig 
a történeti szempont alapján azt kutatjuk, hogy valójában mi is történt, 
függetlenül attól, hogy az rímel-e eddigi ismereteinkkel, vagy sem. Van
nak olyan területek, mint például a matematika, amelyben a történeti 
szempont nem dönt egy állítás igazsága felől. De amikor mindazt, amit a 
természet vagy az ember az időben tett vagy hozott létre, vizsgáljuk, a 
döntő kérdés csak az lehet, hogy amit vizsgálunk, megtörtént-e, vagy sem, 
s ha megtörtént, akkor hogyan és milyen összefüggésben történt meg. 
A valóságnak ezeken a területein egyenesen káros a dogmatikus szem
pont érvényesítése. Ez történik például akkor, amikor egy nyomozó eleve 
azzal a feltevéssel fog a nyomozáshoz, hogy csak X. Y. lehet a tettes, és 
senki más. A szempontok helytelen használatának vádja érheti joggal azt 
az írásmagyarázót is, aki egy íráshelyet dogmatikai véleményének igazo
lásául akar felhozni. Természetesen a történeti módszer alkalmazásának 
megvannak a szabályai, mint például a forráskritika, az összehasonlítás 
és az összefüggések feltárása stb.

Nem minden vallási irat igazsága mérhető a történeti módszer segít
ségével. Azok a mitikus történetek, amelyekben egy idő fölötti igazság fe
jeződik ki, nem lesznek kevésbé igazak azáltal, hogy megtörténtüket két
ségbevonjuk. A Biblia azonban magát a valóságos történelemben kijelen
tő Istenről tanúskodik, s igazsága éppen ezért a történeti valósághoz van 
kötve. Így ha a Bibliához a történetkritika módszerével közeledünk, ak
kor a tárgyának megfelelő módszert alkalmazzuk. A bibliakritika jogo
sultsága tehát már a tárgyában adva van.

Nyilvánvaló, most nincs időm arra, hogy az elmúlt két évszázad bib
liakritikai munkáját teljes szélességében ábrázoljam. Arra a három fő 
irányra kell szorítkoznom, amelybe valamiképp mindenki beletartozik, 
aki ebben a munkában részt vesz. Ez a kényszerű vázlatosság, tudom, tá
madhatóvá teszi megállapításaimat, de talán áttekinthetőbbé válik így a 
bibliakutatás bonyolult folyamata.

A Biblia kritikai elemzése, bármilyen hihetetlenül hangzik is, nem az 
egyházon kívül élők köréből indult ki, hanem olyan teológusoktól, akik 
nagyrészt meg is maradtak az egyházon belül. Természetesen az új látás
módban a kor általános szellemi iránya, sőt a társadalmi viszonyok ala
kulása is érezteti hatását. A bibliakritika feltételezi azt a szellemi sza-
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badságot, amelyet a polgárság vívott ki magának. Nem feledkezhetünk 
meg tehát a történetkritika történeti feltételeiről sem. A mai bibliakuta
tókat is befolyásolja annak a társadalomnak állapota, amelyben élnek. 
Az existenciális interpretáció szellemi hátterét például az a zavar adja 
amelybe a polgári világ került a tárgyi valóságot illetően. De elöljáróban 
még azt is meg kell jegyeznem, hogy bár a bibliakritikai irányzatok kö
vetkező sorrendje a színrelépésük sorrendjét követi. Ez mégsem jelenti 
azt, hogy ezek az irányok egymást kiszorították a bibliakutatásból. Egy
más mellett élnek tovább, és egymást kölcsönösen kiegészítik.

A Szentírás irodalomkritikai szemléletének alapelvét a genfi A. 
Turretini szólaltatja meg: „A Szentírást ugyanazzal a módszerrel kell 
magyarázni, mint minden más könyvet. Figyelnünk kell a szó és a be
szédmód értelmére, valamint a szerző céljára, az előzményekre és a kö
vetkezményekre.” . A Szentírás tehát ugyanolyan irodalmi feltételek kö
zött keletkezett, mint például a homéroszi költemények. A bibliakri
tikusok kutatni kezdik a szavak grammatikai értelmét, a stílusok sajá
tosságait, felvetik az egyes könyvek szerzőségének kérdését, megállapít
ják, hogy többféle szövegvariáns létezik, kimutatják a kánon kialakulá
sának történeti esetlegességét. Rájönnek arra, hogy sok bibliai könyv 
nem önálló irat, hanem több forrás összedolgozása. Így kimutatják a 
Pentateichus keletkezésében a jahvista, elohista és a papi iratok szere
pét, és az ÚT területén pedig felvetik az ezerféle hipotézist tartalmazó 
szinoptikus kérdést.

Az eddig lényegében egységesnek látott Szentírós az irodalomkri
tikai módszer nyomán heterogén és sok esetben egymásnak ellentmondó 
elemekre bomlik szét. Keresni kezdik ennek az egyenetlenségnek 
okát, s rájönnek, hogy az irodalmi fejlődés nem ad kielégítő magyará
zatot. Dávid Friedrich Strauss úgy látja, hogy a történeti magot mitikus 
elemek borítják el anélkül, hogy a kettő között az ellentét kiegyenlítőd
ne. így lát például a szinoptikusok és János között kiegyenlíthetetlen el
lentétet. F. Christian Baur az egyes iratok tendenciáját kutatja. Ezek
nek a tendenciáknak különbözősége az ÚT-ban az őskeresztyénség tör
ténetére vezethető vissza, elsősorban a zsidókeresztyénség és a pogány- 
keresztyénség ellentétére. Szerinte minden olyan irat, amely nem magya
rázható meg ebből az ellentétből, nem datálható az első századba.

Az irodalomkritikai kérdések egyre inkább áttevődnek a tartalmi 
problémákra. Amint láttuk, előtérbe kerül az a vallásos és történelmi 
környezet, amelyben a Szentírás írói éltek. Az ásatások egyre-másra tu
dományos szenzációkkal lepik meg a világot. Kiderül, hogy nem az ÜT 
az emberiség legrégibb kulturális dokumentuma. A babiloni, egyiptomi 
és kánaáni kultúra ősibb a zsidónál, s világos nyomokat hagytak az ÚT- 
on. Az ÜT iratain felfedezik a késői zsidóság szellemiségét, ugyanakkor 
meglepő analógiákat találnak a hellenisztikus szinkretizmus világában. 
Megszületik a vallástörténeti iskola, amely a Szentírást a korabeli vallá
sos áramlatokból vezeti le. A vallástörténeti iskola a századfordulón vi
rágzott, de maga a szemlélet ma sem a múlttá. Amikor például a húszas 
évek végén kiadták a mandeus iratokat, sokan úgy gondolták, hogy meg
találták a keresztyénség eredetét. Ugyanez játszódott le a kumráni ira
tok felfedezésekor is.

A Szentírás mégsem oldódott fel az általános vallástörténetben. S 
ehhez éppen a vallástörténeti kutatás adott segítséget. A vallástörténeti 
iskola munkája tette világossá, hogy a Szentírást nem lehet megérteni 
kortörténeti ismeretek nélkül, egyúttal azonban a tárgyilagos kritika azo-
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kat a vonásokat is kiemelte a Szentírásból, amelyek elütnek korának val
lásos képzeteitől.

Eközben megérett a mar eddig is itt-ott (Herder) hangot kapó új 
kritikai megközelítési módja a Szentírás történetiségnek. Gunkel ótesta- 
mentumi vizsgálódásainak nyomán K. Ludwig Schmidt és M. Dibelius 
elkezdték az újtestamentumi hagyományanyag vizsgálatát, a formatör
téneti kutatást. Abból indultak ki, hogy az evangéliumi történetek — 
mert elsősorban az evangéliumokról van itt szó — írásbafoglalásuk 
szájhagyomány formájában élték külön életüket, s csak később kapcso
lódtak össze elbeszélés- vagy igegyűjteményekké, de még a szóbeli ha
gyományban. Az evangélisták ezt a hagyományt rendezték és írták le az 
evangéliumokban. A hagyományképződésnek szabályai és formái van
nak, s ezek közül a legfontosabb, hogy a hagyományt egy meghatározott 
indíték formálja. (Sitz im Leben!) Az evangéliumi hagyomány indíté
kát a formatörténészek a missziói feladatban találták meg. Az evangéliu
mok ezért tulajdonképpen prédikációgyűjtemények. A szemtanúk nem 
tárgyilagos történetírók, hanem igehirdetők, akik az eseményekből, Jé
zus szavaiból azt adják tovább, amire a hit ébresztésére és a gyülekezet 
életéhez szükséges. Ezért marad ki sok minden az evangéliumokból, ami 
a történetírókat érdekelhetné, viszont ezért kap karakterisztikusabb vo
násokat, sok esetben legendáris színeket mindaz, ami a misszióban és a 
gyülekezetek életében fontossá vált.

A formatörténeti kutatás maradandó érdeme az evangéliumi törté
netek igehirdetés-jellegének felismerése. Tárgyához hű exegézis ennek 
figyelembevétele nélkül ma már nem képzelhető el. Az evangéliumi 
részletek igehirdetés-jellegének fontos következménye, hogy bennük a 
bibliai üzenet három szinten jelentkezik: a) Mit tett és mondott Jézus? 
b) Hogy értette ezt a gyülekezet a saját helyzetére, c) Milyen értelmet 
kapott azáltal, hogy az evangélista összeszerkesztette azokat. Ez utóbbi 
szempontra újabban kerül egyre nagyobb hangsúly. A formatörténeti 
kutatás lehetségesnek tartja, hogy a hagyományelemzés módszereivel le
ássunk a legalsó rétegig, vagyis magához a történeti Jézushoz.

Amikor az ember a történetkritika eszközeivel rágja keresztül ma
gát a Biblián, olyan érzés fogja el, mintha szeretett hozzátartozóját sejt
jeire szétboncolva látná a boncasztalon. Lehetetlen, hogy ennyi lenne 
az egész! — kiált fel megdöbbenten. Maguk a bibliakritikusok sem tud
tak ebbe belenyugodni, hiszen legtöbben nem akkor ismerték meg elő
ször a Bibliát, amikor boncolni kezdték. A Szentírás ereje valamilyen 
módon már korábban megragadta őket, s ezért a kritikai analízis után 
keresték azokat a momentumokat, amelyek a kritika eredményei elle
nére is megmaradtak a Biblia igazságából. A következőkben ezekről a 
próbálkozásokról igyekszem rövid áttekintést adni.

A kiút keresésének egyes állomásait az egyszerűség kedvéért nem a 
bibliai problematika teljes szélességében, hanem az újtestamentumi ku
tatás legforróbb pontján a történeti Jézus kérdésén szemléltetem. Tu
dom, hogy ezzel egyoldalúvá válók, mert a látókörünkből kimarad a sok 
tekintetben sajátos fejlődést tükröző ótestamentumi kutatás. Ezt a fel
adatot azonban amúgy is jobban megoldhatná valaki, aki az Ótestamen
tum területén nálam járatosabb.

A bibliakritika eredményeit ismerő lelkiismeretes kutató előtt egy 
út minden esetre zárva van. Nem kanyarodhat vissza a dogmatikának 
ahhoz a Krisztusképéhez, amelynek több köze van a metafizikához, 
Paint a történeti valósághoz. Találóan jegyzi meg Zahrndt (i. m. 28. o.), 
hogy „isten önmagát egy földi edényben nyújtotta, de mi emberek egy
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arany szentségtartót csinálunk belőle. Kegyes tiszteletből, szeretetből és? 
hiedelmekből arany fátyolt szőttünk, s azt Isten történetének kemény- 
kontúrjai fölé borítottuk.” A dogmatika Krisztusában az isteni elem nagy. 
részt elnyelte az emberit, s végeredményben áldozatul esett a doketizmus 
kísértésének.

Az első reális Jézus-kép megalkotásával a bibliakritika kezdeti sza
kaszában a racionalizmus kísérletezett. Jézus történetéből mindent ki
szelektált, ami nem állott meg a józan ész mértékén. Ugyanakkor a cso
dás elemnek meg kell keresni ésszerű magyarázatát. Reimarus például 
a feltámadást azzal magyarázza, hogy Jézus testét ellopták. A raciona
lista Jézus-kép azonban hamarosan megbukott azon az egyszerű igazsá
gon, hogy a történeti tényeknek éppen úgy nem lehet a ráció a mértéke, 
mint a dogmatikus szempont.

Az irodalomkritika és vallástörténeti kutatás minden bibliai igaz
ságot elöntő özönvizében azt a talpalatnyi helyet, ahol a keresztyén hit 
a lábát még megvetheti, a liberális teológia a bibliai Krisztus-képből 
kihámozott történeti Jézusban látta. A történetkritika eszközeivel hely
re kell állítani az egyház által eltorzított Jézus-képet, s a kereszyénség- 
nek vissza kell térnie Jézus eredeti szándékaihoz. Ebben a rekonstruk
cióban Jézus elvesztette minden isteni vonását, egyszerű, hozzánk ha
sonló ember lett, igaz a legnagyobb, a legjobb és legbölcsebb, igazi sze
mélyiség, aki nagyban előmozdította az emberiség haladását a termé
szetes állapotból a kultúra, a minden érték, igazság, szépség és jó vilá
gába, a földi Isten országába. Albert Schweitzer világított rá a Jézus
élete kutatás történetéről írt híres munkájában, hogy a liberális Jézus
képnek sokkal több köze van a múlt század szellemi áramlataihoz és az 
egyes kutatók egyéniségéhez, mint a történeti Jézushoz. „A liberális Jé
zus-kép hibája — állapítja meg Zahrndt — nem abban van, hogy túl 
kritikus, hanem abban, hogy nem elég kritikus. Azokból az evangéliu
mokból próbált életrajzot írni és Jézus „öntudatára” következtetni, 
amelyek rendkívül hézagosak ebből a szempontból. A formatörténeti 
kritika kimutatta, hogy az evangéliumok nem biográfiai célzattal íród
tak. így a liberális teológia az általa kialakított Jézus-képben nem ma
gával a történeti Jézussal, hanem saját magával találkozott.

A konzekvens eschatológiai irányzat, élén Albert Schweitzerrel Jé
zusban a zsidó apokaliptika legkonzekvensebb képviselőjét látta, aki éle
tét és tanítását Isten transcendens országának egészen közeli eljövete
lére tette fel. Mivel ez nem következett be, vállalkozása megbukott. Ami 
megmaradt Jézusból, és számunkra is elkötelező, az az erkölcsi komoly
ság, ami Isten országának hitéből és reményéből fakadt. A konzekvens 
eschatológiának ez az egyoldalú hangsúlyozása magának a történetkri
tikai kutatásnak fényében vált tarthatatlanná, s a benne rejlő ideál lé
nyegében nem lép túl az áltála megkritizált liberalizmuson.

,A történetkritikusoknak kritikusabbá kellene válniok” — kiált fel 
Barth a Római levélhez írt híres magyarázatában. A Biblia által fel
vetett történeti problémákról éppen eleget beszéltünk. Ennek is meg
volt az ideje. A termékeny beszélgetés a Biblia emberi-történeti jelle
gének belátásán túl kezdődik. Arról a tartalomról, amely a bibliai szer
zőket foglalkoztatja, kell végre beszélnünk. Ez a sajátos tartalom pedig 
Istennek a kegyelmes odafordulása az emberhez Jézus Krisztusban. Itt 
Isten cselekszik, aki egészen más mint mi, s ezért az Ö igazságát a leg- 
exaktabb eszközzel sem lehet bizonyítani. Nincs út Istenhez, ö  indult 
felénk. Isten szólt, és Jézus Krisztusban szólt hozzánk. Egyedül itt törte 
át Isten az emberi megismerés korlátjait, hogy a kijelentés által ismer-
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'ük meg öt. Barth ezzel 180 fokos fordulatot adott a teológiának, de a 
történetkritikai szempontot mégsem tudta egészen átadni a múltnak. A 
formatörténeti kutatás rámutatott, hogy Jézus csak a gyülekezet igehir
detésében hozzáférhető a mi számunkra, s így Istennek kijelentése Krisz
tusban mégiscsak az emberin, a történeti esetlegességen keresztül meg
törve érkezik hozzánk.

A dialektikus teológia alapállásából kiindulva, de a formatörténeti 
kutatás eredményeit figyelembe véve próbálja a kijelentés problémáját 
megoldani Bultmann. Elfogadja, hogy Jézus az Űjtestamentumban csak 
a gyülekezet hitében és tanúságtételében van adva a mi számunkra. A 
gyülekezetnek a Krisztusról szóló hírében, kérügmájában jut el hozzánk 
Istennek existenciánkat új értelemmel megajándékozó kijelentése. A hit
nek elég, hogy a kijelentő — azaz Jézus — puszta történetiségéről tud
jon. Ami ennél több, az mitikus köntös Jézuson. A mítosztalanítás nem 
érinti a kijelentés és hit exisztenciális jellegét. A bultmanni kiút nehéz
sége éppen abban rejlik, hogy elveszi a hittől azt, amire a hit irányulhat
na, és így a hit csak önmagára épülhet, a gyakorlatban az existencialis- 

,ta filozófia létértelmezésére.
A barthi és bultmanni, lényegében történelmietlen irányzatával pár

huzamosan egy erőteljesen a kijelentés történetiségére koncentráló irány
zat is érvényesül. Cullmann a Biblia tárgyát azokban a történelmi ese
ményekben látja, amelyekkel Isten belenyúl a világ történelmébe. Is
ten szabadító tettei végigvonulnak az Ótestamentűmön, majd elérkez
nek a középhez, Jézus Krisztushoz. Innen vetődik fény a múltba, de jö
vőbe is, mert Isten szabadító művének koronája, a teljességre jutás még 
előttünk van. A szóbeli ige Istennek ezekre a tetteire vonatkoznak, s a 
hivő embert Isten órájának megfelelő magatartásra hívja. Ennek az üdv
történeti koncepciónak ereje abban van, hogy magában a Szentírás 
szemléletében gyökerezik. Conzelmann ugyan kétségbevonja ezt, és csu
pán Lukács történelemszemléletének érvényesülését látja Cullmann 
teológiájában. Mindenesetre a Cullmann által hangoztatott üdvtörténeti 
tények is csupán az emberi bizonyságtétel formájában, és nem exakt 
történelmi valóságként állnak előttünk.

Bultmann néhány tanítványa (G. Bomkamm, Kásemann, G. Ebeling 
és mások) nem osztják mesterük szkepszisét az evangéliumi hagyomá
nyok történeti értékét illetően, hanem éppen a formatörténet módszerei
vel próbálják kihámozni a gyülekezet bizonyságtételéből azt, ami hű 
történeti tanúság a Názáreti Jézusról. Abból indulnak ki, hogyha az első 
gyülekezet nemcsak a feltámadottról beszél, hanem Jézusnak halála előt
ti dolgairól is, akkor ez csak azért lehetséges, mert az első gyülekezet 
kontinuitást lát a Názáreti Jézus és a feltámadott között. A feltámadott 
Jézust a gyülekezet csak akkor ismerheti meg, ha tudja mit tett és ta
nított Jézus földi életében, s ugyanakkor a feltámadás ténye új megvi
lágításba helyezi Jézus földi életét. A formatörténeti kutatás eszközei
vel megkeresik azt a minimumot, amely nem származhat a gyülekezet 
teológiájából, vagy nem egyeztethető össze Jézus korának elképzeléseivel. 
Ezt a minimumot Jézusnak abban az igényében fedezik fel, amellyel 
Például a hegyi beszédben lép hallgatói elé: „Én pedig azt m ondom ...” 
Itt és az evangéliumok számtalan helyén Jézus önmagában, minden iga
zolás nélkül állítja az embert Isten ítélő és kegyelmes jelenlétébe. Eb
ből a minimumból kilépve azután sok minden bizonyul eredeti jézusi
nak, olyan is, amit addig a gyülekezet elképzelésének tartottak. A mai 
teológiában tehát már nem szégyen, tudománytalanság a Názáreti Jé
zusról bes.élni. Azzal azonban, hogy a bibliakritika újra felfedezte a tör
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téneti Jézust még nem ad hitet, de rámutat arra, amiben a hit megka- 
pasztkodhat.

A bibliakritika előbb vázolt kiútkeresésére figyelve megállapíthatjuk 
hogy a mérleg nyelve két megoldási mód között ingadozik. Az egyik 
törekvés a hitet igyekszik függetlenné tenni a történeti alapjától, míg a 
másik a történelmi alap megbízhatóvá tételével akarja a hit lehetőségét 
biztosítani. Kétségtelen, hogy a tudományos kutatás mai fényében a mér
leg nyelve az utóbbi törekvés felé hajlik.

Végül hadd fűzzek még az elhangzott vázlatos áttekintéshez pár 
megjegyzést:

1. A történetkritika módszerével bátran kell élnünk, mert egyedül 
így jutunk el a Szentírás történeti értelméhez, vagyis ahhoz, amit az 
írás mondani akar. Enélkül menthetetlenül saját mondanivalónk ugró
deszkájává válik az ige. A történeti módszer alkalmazása láttatja meg 
velünk, hogy a bibliai esemény a történelmi létnek ugyanazon a szint
jén mozog, amelyben mi is élünk, fgy a Szentírás nem kivezet, hanem 
belevisz abba a világba, amelyben nekünk kell cselekednünk.

2. Kétségtelen, hogy igaz hit akkor is született, amikor még hírből 
sem ismerték a bibliakritikát, és ma is születhet olyanokban, akik nem 
mentek át a tisztítótűzön. A gyógyfüveknek ismerete azonban nem teszi 
feleslegessé a gyógyszerészetet. Az ige felelőseinek fel kell ismerniök a 
hitben azt, ami önkényes, és azt, ami bibliai. A tiszta búzát el kell vá
lasztaniuk a konkolytól. Ehhez pedig a Biblia szándékait tisztáznunk 
kell.

3. A bibliakritikusnak saját módszere felett is kritikusnak kell len
nie. A Szentírás mindig több marad annál, amit a kritika el tud fogadni 
belőle. Nem minden kritikai megállapítás helyes csak ezért, mert új 
és meglepően hangzik. A bibliakritikusok hajlamosak arra, hogy egy
mást túllicitálják, noha a kritika történeteinek holtvágányai óvatosság
ra intenek. A bibliakritikának az igazságot és nem az egyház áramvo- 
nalasítását kell szolgálnia.

4. Űjra kell gondolnunk mindazt, amit a történelemről tudunk. 
Ami történelmi, még nem biztos, hogy igaz. A történelem is ismer vak
vágányokat. A történelem nemcsak okok és következmények láncolata. 
Akkor komputerrel ki lehetne számítani. A történelem új lehetőségek 
felé is nyitott, hiszen döntéssel bíró emberek a részesei.

5. Isten megőrzi elrejtettségét a bibliakritikus előtt is. Nincs olyan 
módszer, amely kétségbevonhatatlan módszerrel kivonhatná a Bibliából 
azt ami isteni. Nem foghatja meg Isten lábát még a históriai Jézusban 
sem. Viszont megszólalhat az emberiben, például a gyülekezetnek korá
hoz intézett feleleteiben is Isten élő üzenete. Az ige testté lett a Bibliá
ban is. Az ember megakad a testiben, vagyis a történetiben, de ha a hit 
merészségével járjuk a szolgálatnak azt az útját, amelyet az ember Jé
zus járt, egyszeriben ívfény keletkezik a történetbe rejtőző Isten és kö
zöttünk. így válik újra történetté Isten története.

Cserháti Sándor
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Egyházunk muzeális értékei
A muzeális emlékekről szóló kormányrendelet jelentősége

A művelődésügyi miniszternek a muzeális emlékek védelméről szóló 
2/1965. számú rendelete a muzeális emlékek bejelentései kötelezésével 
muzeális műértékeink nyilvántartásba vételét és tudományos feldolgo
zását célozza.

Műkincseinknek államunk részéről történő ez a megbecsülése na
gyobb felelősséget jelent számunkra, de felkelti híveink érdeklődését is 
az iránt, amit elődeink áldozatkészsége nekünk az egyház szolgálatára 
örökségül hagyott.

Műértékeink így a szakirodalom érdeklődési körébe kerülnek, mert 
kultúrértékek is. Rólunk evangélikusokról a reformáció ellentábora azt 
terjesztette, hogy egyházunk nem kedvezett a művészeteknek, s azt el- 
világiasította, sőt rideggé tette. A feltárás hivatalos hitelességgel fogja 
megcáfolni ezt a vádat, mert a tudomány hitelével tárja fel evangélikus 
egyházi művészetünk értékeit.

Ez a kormányintézkedés a letűnt rendszernek idevonatkozó mulasz
tását is pótolja. Tudnunk kell ugyanis, hogy a letűnt rendszer hozott 
egy törvényt, az 1929: XI. törvénycikket a múzeum-, könyvtár- és levél
tárügy rendezésére, de azt az egyházakra nézve nem hajtotta végre. Az 
idézett törvény 24. §-ában kimondja, hogy az egyházi tulajdonban levő 
ilyen ingóságokra vonatkozó adatokat a törvény életbelépésétől számított 
hat hónapon belül az egyházak összefoglaló jelentésben bocsátják az 
(akkori) Országos Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsa rendelkezésére. 
Ellenben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1936. évi 9000. számú ren
delete 1. §-ában kimondja, hogy az 1929: XI. törvénycikk 24—28. §-aiban 
foglalt rendelkezések végrehajtása tárgyában külön jogszabály fog ren
delkezni. Ez a beígért jogszabály azonban végleg elmaradt. Így az egy
házi muzeális értékek hivatalos összeírása nem történt meg. Ezt a hiányt 
pótolja a mostani hivatalos kormányintézkedés, és rendszerünk kultu
rális gondosságát jelzi.

önkéntes verseny a muzeális értékek számontartására
Eltekintve azonban a törvényes kötelezéstől, mindentől függetlenül, 

mind az egyházak, mind pedig a tudomány felelősséget érző lelkes ténye
zői önmaguk, önként igyekeztek a muzeális értékek kulturális ismerteté
sére és gyűjteményes feltárására.

1926-ban az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum adta ki Csányi 
Károly szerkesztésében gyűjteményeinek katalógusát, amelyben jelentős 
egyházi műértékek is vannak.

1928-ban jelenik meg a katolikus Prímás Album, melyben az eszter
gomi főszékesegyház kincstárának műkincseit Gerevich Tibor, a nagy
nevű műtörténész professzor dolgozta fel.

A Magyar Művészet az 1928. évf. 1. számában a pannonhalmi fő
monostort, 7. számában pedig Sopron műértékeit ismerteti. Köztük Dr. 
Csatkai Endre értékes cikkében megemlíti az evangélikus egyház könyv
tárát és kincstárát is, s annak kiválóbb darabjait és képét is közli, így 
egy nagy képben a soproni egyház keresztelő tálját is.

1930-ban az Országos Iparművészeti Múzeum rendezte meg a Régi 
Egyházművészet Országos Kiállítását, és azt katalógusban megjelentette.

151



1931- ben Dr. Csatkai Endre: „Soproni Ötvösök a XV—XIX. század
ban” című munkája jelent meg, melynek „Függelékében” „Ötvös
tárgyak soproni gyűjteményekben” cím alatt „Az evangélikus konvent 
kincstára” fejezetben röviden ismerteti a kincstár egyes darabjait, és fel
veti a keresztelő-tál mesterének problémáját is, mint megoldatlant.

1932- ben Dr. Horváth Henrik: „Buda a középkorban” c. munkája 
jelenik meg a Magyar Művészet VIII. évf.-ában

1935-ben Dr. Győry Aranka: „Evangélikus templomművészet Buda
pesten” című munkája jelenik meg.

1938-ban a Műemlékek Országos Bizottságának kiadásában Gere- 
vich Tibor, a Bizottság elnökének szerkesztésében jelenik meg egy ha
talmas munka: „Magyarország Művészeti Emlékei” sorozat I. kötete 
„Magyarország Románkori Emlékei”, mely Gerevich Tibor munkája. 
1938-ban jelenik meg a II. kötete: „Budapest Művészeti Emlékei”, ez Dr. 
Horváth Henrik munkája. A mű III. kötete „Magyar Kastélyok” , mely 
Rados Jenő munkája, 1939-ben jelent meg.

1938-ban jelent meg ugyancsak Rados Jenő munkája a „Magyar Ol
tárok” c. tekintélyes albuma.

A „Protestáns Művészeti Kiállítás” sem váratott magára. 1939-ben 
az Országos Bethlen Gábor Szövetség rendezte meg a protestáns kiállí
tást az' Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban és annak segítsé
gével.

Egyre-másra jelennek meg egyházi monográfiák még a háború utol
só évében is, így Dr. Dercsényi Dezső munkája „A Váci Székesegyház 
Maulbertsch freskói” címen.

Valóban csodálatra méltó a műemlékek, műértékek feltárásának ez 
a versenye a második világháborút közvetlenül megelőző és a második 
világháború alatti időben. Valóban ösztönszerű, mert visszatekintve tör
ténelmi múltunkra évezredünk alatt hazánk műemlékei a világtörténe
lem romhalmazait mutatják. Mindkét protestáns egyházunk pedig az ül
dözések miatt is legtöbbet vesztettek templomokban, műemlékekben.

Az „Evangélikus Templomok” mű megjelenése
Ösztönszerűleg, mondhatni, hogy a Szentlélek sarkallta verseny fini

sében előbb a „Magyar Református Templomok” című kétkötetes al
bum alakú nagy mű jelenik meg 1942-ben Dr. Kováts J. István szer
kesztésében, akkor, amikor dúlt a háború, de annál inkább dolgozott a 
szerkesztő és az írók.

Nekünk evangélikusoknak a reformátusok adták az indítást. Magá
hoz hívott a szerkesztő azzal, hogy kiadójuk vállalná az „Evangélikus 
Templomok” mű kiadását. Arra kért, hogy vállaljam el a szerkesztést. 
Örömmel vállaltam az Országos Luther Szövetség munkaközösségében. 
Láttam, hogy a „Magyar Református Templomok” szakírói javarészt 
evangélikusok és méghozzá barátaim. Tudtam azt is, hogy nagynevű 
professzorom Gerevich Tibor örül ennek, s így ő és általa a Műemlékek 
Országos Bizottsága is segítségemre lesz, aminthogy úgyis volt. A többi 
meg Isten kegyelméből adódott. Erre volt legnagyobb szükség, mert a há
ború utolsó évéhez közeledtünk. Papírhiány, fényképészeti cikkek hiá
nya, nyomdai, kiadói adminisztratív nehézségek merültek fel, és hátrál
tatták, akadályozták a munkát. Ezért a dolgunk megfeszített munkával 
és küzdéssel járt, igen sok éjszakázással is. Ne feledjük, hogy 1943 de
rekán kezdhettük a munkát és bocsátottuk ki az Országos Luther Szö
vetség adatgyűjtő íveit 12 nyomtatott lapoldalon, 60 kérdőponttal, ráve-
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tő magyarázatokkal és alkérdésekkel, várva a válaszokat, és közben 
gvűitve és kutatva az adatokat múzeumokban, könyvtárakban, szak
modulomban. Serényen folyt a munka a szakírók részéről is. Minden 
nehézség ellenére az Országos Luther Szövetség munkaközösségében el
készült a mű a háború utolsó évében 1944-ben és 1944 Húsvétién meg
jelent. Két kötetre terveztük ugyan. A második kötet minden templom 
és minden gyülekezet egyenkénti rövid történeti ismertetésével és leírá
sával el is készült gépelt kéziratban, sőt két egyházkerület templomai
nak és gyülekezeteinek leírása már ki is volt szedve a nyomdában, de 
az így gépelt kéziratban elkészült második kötet a háborús papírhiány 
miatt nem jelenhetett már meg. így a megjelent mű harmadik részében 
csak a képeket közölhettük egysoros megjelöléssel. Több mint 200 el
készült képklisé kimaradt a papírhiány okozta helyszűke miatt. így nagy 
kár ért bennünket, anyagilag pedig a kiadót. De a háború háború, és fel
borít mindent, az általa okozott „vis major” pedig „vis major”, amiről 
nem tehettünk.

Mindazonáltal mégsem veszett kárba a második kötet munkálata, 
mert az adatgyűjtőíveinkben behelyezve megvannak a gépelt kéziratok, 
így a kérdőívekben és gépelt kéziratokban a továbbkutatók megtalálhat
ják az adatokat és az egyes egyházközségek templomainak és gyüleke
zeteinek rövid leírását. Idevonatkozólag javasolható volna, hogy a jelen
leg folyó adatgyűjtés adatai vettessenek egybe az egyházkerületek és 
egyházmegyék szerint rendezett ezen régi gyűjtőívek adataival, s így 
azok egybevetésével esetleg korrekciók és kiegészítések is végezhetők. . .  
sőt tanulságok is levonhatók. A régi gyűjtés rendezettsége támpont és 
könnyítés is lehet a munkához. A gyűjteményben begyűjtött monográ
fiák, sőt még begyűjtött képanyag is maradt, amit ugyancsak fel lehetne 
használni.

Az „Evangélikus Templomok” mű értékelése a szakirodalomban
Az „Evangélikus Templomok” munkánkat a műtörténészek értékel

ték és értékelik a legjobban. Kutató és szakmunkáikban felhasználhat
ják és gyakorta hivatkoznak is rá, munkáikban ezt az utalások, számo
zott jegyzetek jelzik.

Amikor a munka megjelent, és professzorom Gerevich Tibor átnéz
ne, kijelentette, hogy .ez az anyag és így feltárva „terra ineognita” volt 
a műtörténet előtt, és ezért felbecsülhetetlen érték.

Professzorom különösen kiemelte azt, hogy a szakdolgozatban szeren
csésen ötvöződött egybe az evangélikus teológiai meglátás a műtörté
neti szemlélettel, s ebben azt a nóvumot hozta, hogy az evangélikus 
egyházművészetnek a katolikus egyházi művészettől sajátosan elütő kü
lönbségét feltárta, konkréten kimutatta, és a sajátosan evangélikus iko
nográfia elemeit és követelményeit megállapította. Az egész műnek pe
dig még külön értéke a felkutatott és összegyűjtött nagy szakirodalmi 
forrásanyag, s főleg, hogy a szakirodalmi anyag cím és lapszámokkal 
megjelölt helyei 1943-ig felölelik a vonatkozó szakmunkákat, cikkeket, 
gyűjteményeket, ami a továbbkutatók számára nagy könnyítés. Az iskola
példák tüzetes leírása után közvetlenül felsorakozik az analógiák kataló
gusa, ami a mondottakat mégjobban megerősíti, ami ügyes megoldás.

Mindezeket tudni kell a most folyó gyűjtési munkálatok, szakírói 
feldolgozás, muzeális feltárás, rendezés szempontjából, hogy ezek a spe
ciálisan evangélikus sajátosságok figyelembe vétessenek, mert azokat cél
szerű megemlíteni és kiemelni, közismertté tenni.
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A levéltári anyag fontossága
Több kiválóan művészi oltárképünknél hiányzik a „signo” , az auktor 

a művész neve. Néha az adományjellegű munkánál a szerző inkognitó
ban óhajt maradni. Ilyen „signo” nélküli műveknél a levéltári adatok 
adhatnak tájékoztatást. A művésszel való levelezés, felkérés, köszönet- 
nyilvánítás, jegyzőkönyvi, kanonikavizitációs adatok stb. nyújthatnak 
felvilágosítást. Így vagyunk az oltári felépítményekkel, szószékekkel, 
papi stallumokkal is. Ezek között sok az iparművészeti műremek, nem 
közönséges asztalos munka, hanem műalkotás. Ezek szerzőit is a levél
tári anyagból, megrendelő levelekből, nyugtákból, esetleg számlákból 
tudjuk néha megállapítani.

Garas Klára neves műtörténész, a Szépművészeti Múzeum igazgató
ja — kiről még később bővebben szó lesz — evangélikus művészetünket 
értékelő könyvében megemlíti, hogy hiányos a levéltári anyag.

Hangsúlyoznunk kell a levéltári anyag fontosságát, még sokkal lé
nyegesebb szempontokból is.

A haladó műtörténeti tudomány nem descriptív, leíró csupán, nem 
csak stílusbeli és esztétikai megbírálása egy műtárgynak, hanem a mű
tárgyat mint reálrégészeti bizonyítékot szemléli és vizsgálja a történelmi 
háttér megvilágítására. Nevezetesen rámutat arra, hogy egy műtárgy mi
ként viszonyul például az akkori időkben a gyülekezet anyagi, sőt poli
tikai helyzetéhez. Avagy milyen körülmények között szerezte, és milyen 
körülmények között tudta megtartani a gyülekezet értékeit.

Például: A soproni evangélikus egyház Gálffi Adám adománya útján 
juthatott értékes műremek keresztelő táljához. Bizonyítja ez azt is, hogy 
Gálffi Ádám haladó gondolkodású volt, mert az ellenreformáció idején 
adományozta azt az evangélikus egyháznak. Tanúsítja hitbeli meggyőző
dését is. Hazánkban akkor nem tudtak előállítani ilyen kiváló darabot, 
műremeket, mesterművet, s ezért azt Augsburgból kellett beszerezni. 
Kvalitása, kidolgozása, az ezüst súlya, minősége, főleg művészi és ikonog- 
ráfikus kompozíciója a ritka műalkotások sorába iktatja, mely önmagáért 
beszél és az Igét sokrétűen, mélyrehatóan szólaltatja meg, mégpedig ha
ladó irányban, evangéliummal, a földön megjelent Krisztusra koncent
ráltan.

Például: Megtudjuk a levéltári adatokból, az egyik ugyancsak érté
kes soproni műremek kehelyről, hogy azt 14 kereskedősegéd összetett? 
adománya juttatta a soproni evangélikus gyülekezetnek. Ebből a tényből 
a kereskedősegédek munkabérének alacsonyabb voltára következtethe
tünk, de kollektív összetartásukra is, az ellenreformációban haladó gon
dolkodásukra és hitvalló áldozatkészségükre.

A műdarabok, mint reálrégészeti emlékek önmagukért és önmaguk 
beszélnek, különösképpen ábrázolásaik, s maga a képírás, hangtalanul 
is. De a levéltári anyagból még többet megtudhatunk.

A műalkotások értékelése kulturális, ideológiai és politikai szempontból
A műalkotások mutatják mind a hazai, mind az egyetemes kultúra 

állapotát, fejlődési irányát, fejlődési szakaszát, fejlettségét, avagy vissza
esését, hanyatlását. Azt is megállapíthatjuk, hogy előmozdította-e az ál
talános fejlődést, vagy csak részleges, helyi fejlődést, avagy éppenség
gel visszaesést mutat, sőt a hatását, a közízlést is leolvashatjuk róla.

A reálrégészeti művekről, alkotásokról messzemenő következtetése
ket lehet levonni tárgyuk, tartalmuk, céljuk szerint. Vizsgálható az, hogy 
milyen ideológiai célt olvashatunk le róla. Felhasználható volt-e és fel

154



használták-e a politika ideológiájának céljára, vagy jobban mondva 
ideológiai tartalma ideológiai célt szolgált-e, mégpedig haladó, avagy el
lenkező célzattal.

Az „Evangélikus Templomok” által feltárt evangélikus műtörténeti 
anyag és adatok alapján és a katolikus műtörténeti anyag egybevetésé
vel Garas Klára: „Magyarországi festészet a XVII. században” című 
könyvében a történelmi materializmus szempontjából és módszerével 
vizsgálta meg az ellenreformáció korszakának művészeti emlékanyagát. 
Megállapította és kiértékelte annak ideológiai szerepét. Kvalitását pedig 
a marxista—leninista értékelésében nézi. Fő kérdése az, hogy szolgálta-e 
a fejlődést, vagy gátolta.

Garas Klára könyvében a műtörténeti anyag alapján evangélikus 
egyházunk haladó jellegét állapítja meg és mutatja ki, mely a fejlődést 
elősegítette. Művészetünk ideológiája is haladó irányú, míg a katolikus 
művészeti irány tendenciája elnyomó. Különösképpen is kimutatja ezt 
az ellenreformáció ideológiájával. Ez pedig a „MÁRIA-KULTUSZ”. Rá
mutat a gombamódra szaporított Mária-kegyhelyekre, szobrokra, képek
re, stb.

Itt külön kell megjegyeznünk, hogy az akkori Magyarországon 42 
nagyobb és mintegy 21 kisebb Mária-kultuszhelyről tudunk. A Mária- 
szobrok, Mária-képek is, amint tudjuk a „Regnum Marianum” gondola
tát szolgálták. Templomaik, zárdáik, ünnepeik, processziók, Mária-kong- 
regációk a protestantizmus krisztocentrikus hitvilágát szándékoznak el
lensúlyozni az ellenreformáció világpolitikai célzatával, amiben odáig 
fejlesztették ezt az ideológiát, hogy Szűz Máriát a katolikus egyház dog
matikailag 1951-ben „corredemptrix assumpta”-vá, azaz társmegváltóvá 
nyilvánította Jézus Krisztus mellé.

Tudjuk, hogy az ellenreformációban a Mária-kultuszt tömegmozga
lommá fejlesztették. Súlyos büntető szankciókat alkalmaztak a protes
tánsokra, ha a Mária-kultuszt magatartásuk ráfoghatóan sértette. A Má- 
ria-kultusz ideológiája nemcsak elnyomó volt, de kimondottan hatalmi 
célt szolgált propagandájával, a katolikus egyház hatalmi politikáját, és 
szolgálja „urbi et orbi” ma is.

Garas Klára a szóban levő könyvében műtörténeti és esztétikai érté
kelésében ezt írja: „Az evangélikusoktól továbbított hagyományok, s az 
elért új eredmények fontos szerepet játszanak oltárművészetünk, festé
k ü n k  további fejlődésében. A fejlődés két irányú: egyrészt folytató

dik a XVII. század későbbi evangélikus oltárművészetében, másrészt ki
bővül a megújuló katolikus egyházművészetben.” Garas Klára megálla
pításából láthatjuk, hogy evangélikus egyházművészetünkkel még a ka
tolikus egyházművészetet is elősegítettük.

Garas Klára végül megállapítja: „Az ellenreformációban a protestán
sak kétségtelenül a. haladás oldalán állottak, egy fejlettebb társadalom 
kialakításáért küzdöttek.” Ezt a megállapítást, mint ősi hagyományt és 
mint történelmi elkötelezést kell hogy tekintsük az evangélikus egyház 
és az evangélikusság hagyományaként a folyamatos haladás továbbfej
lesztése és szolgálata érdekében. Evangélikus művészetünk hagyománya 
elkötelezés a haladásra. Jó ezt tudnunk evangélikus művészetünkről. A 
marxista—leninista esztétika törvényes örökségének tartja azt, amit a 
múltbeli haladó esztétika létrehozott. Evangélikus művészetünk ebben 
az értelemben haladó. A marxista—leninista esztétika viszont elítéli a 
dekadenciát és az üres formalizmust, s ezt egyházi művészetünk is meg
felelően osztja felfogásában.

155



Evangélikus egyházi művészetünk hitbeli szemlélete
Evangélikus egyházi művészetünknek van továbbá sajátosan hitbeli 

szemlélete is. Erről approbált szakdolgozatunkból idézve ezt kell mon- ' 
dánunk: „A keresztyén régészet a keresztyén hit emlékeit és a keresz
tyén hitélet nyomait reálrégészeti emlékekben tárja elénk. Bizonyságait 
szolgáltatja annak a rejtett világnak, mely az emberiség egyetemes, poli
tikai és kulturális története mögött mint legmélyebb és legbensőbb réteg 
mintegy láthatatlanul húzódik végig. Ez a szinte láthatatlan világ a ke
resztyén hit világa és a keresztyén hitnek a történelme. Egy-egy keresz
telő tál, vagy egy-egy úrvacsorái kehely, vagy egy-egy oltárkép, stb. bi
zonyára nemcsak bizonyítéka annak az áldozatkészségnek, amellyel ado
mányozója hitének megnyilatkozásképpen Istent szolgálni és dicsőíteni 
törekedett, hanem művészeti és kulturális fontosságán felül, a kor hitbe
li felfogásának tükrözője, sőt Isten igéjének hirdetője és bizonysága is 
lehet. Egy ilyen régészeti emléknek sokszor nagyobb az igét és a hitet 
szolgáló jelentősége, mint a műértóke. A keresztyén régészet és egyhá
zi művészet mindig a keresztyén szimbolikát és abban a hit megnyil
vánulását helyezi előtérbe, míg művészettörténeti értéke járulékos kö
vetelmény”.

Evangélikus egyházművészeti ikonográfiánk
Evangélikus egyházi művészetünknek a katolikus egyházi művészet

től lényegesen elkülönítő és megkülönböztető ikonográfiája van. Ez a mi 
evangélikus egyházi művészetünkből élesen kitűnik. Ez pedig: AZ IGEI 
TARTALOM és AZ IGESZERÜ ÁBRÁZOLÁS, valamint A KRISZTO- 
CENTRIKUS JELLEG. Erre iskolapéldáink bőven vannak, mind egyhá
zi festészetünkben, mind pedig egyházi domborműveinkben és egyházi 
kisplasztikánkban és miniatúránkban is.

Példa a már hivatkozott és nevezetesen soproni keresztelő tálunk, 
melyen ezt, mint klasszikus példán szakdolgozatunkban leírtunk és 
kimutattuk. Klasszikus az igei tartalma, igeszerű az ábrázolása és kriszto- 
centrikűs a jellege. Meg kell említenünk, hogy iskolapéldánk kiváló mes
terét egy nagy szakirodalmi vita után szakdolgozatunkban sikerült vég
érvényesen és hiteltérdemlően megállapítani. A jeles és kiváló mester:
I. B. mester JÖRG BERCHTOLD, akiről mind a korabeli, mind a későb
bi analógiák alapján megállapíthatjuk, hogy hitbeli és ikonográfikus felfo
gásában és stílusában egész iskola fejlődött. „I. B.” mestert, Jörg Berch- 
toldot az evangélikus egyházművészetben az IGE formanyelvének kitelje- 
sítőjeként tekinthetjük.

Evangélikus művészetünk stílusbeli sajátságai
Érdekes és sajátos stílusbeli jellegzetessége evangélikus egyházi és 

vallásos művészetünknek az is, hogy míg a barokkban a katolikus mű
vészet imáginárius, transcendens jellegre törekszik, addig az evangélikus 
művészet az imáginárius világból a való világba vezet, és a menny vi
lágát a földön jeleníti meg Jézus Krisztusban. Ezt a megállapítást is ki
mutattuk munkánkban a soproni keresztelő tál leírásában, de más pél
dákban is.

Meg kellett dönteni az ellenreformációhoz fűződő barokkelméletet 
is, mely szerint a barokk művészetet kizárólag a katolikus ellenreformá
ció stílusának tartják és állítják. A barokk mindentől függetlenül művé
szeti korstílus: egy mozgalmas korszakban tűnik fel mint mozgalmas 
stílus. Olaszországot tartják a barokk kiinduló helyének, bölcsőjének. 
Iskolapéldának Vignola: „II Gesu” temploma szolgál, melyet világszerte
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iskola követ. Olaszországban nem volt ellenreformáció. Viszont 
protestáns népeinknél északon, ahol ugyancsak nem volt ellenreformáció, 
szintén korstílus a barokk. A barokk tehát egyetemes korstílus. De míg 
a katolikus barokk hivalkodóan pompázó, addig a protestáns barokk a 
maga sajátos egyszerűségében juttatja érvényre a magasztosságot, a mani-
tesztációt.

A fény kiemelő alkalmazása az evangélikus művészetben
Szólanunk kell még egy jellegzetességről a fény alkalmazásáról, 

mellyel az egyházi ábrázolásokban a szentek személyét kiemelni szok
ták a katolikus egyházi művészetben és ez a szentek fénykoszorúja fejeik 
körül. Ez a katolikus ábrázolás mesterséges, nem természetes, és ezért 
nem is szép.

A fény kiemelő jelenségét természetes módon a protestáns Remb
randt oldotta meg a természetnek megfelelő, finoman rejtett és irányí
tott fénnyel, melynek forrása Jézus Krisztus, avagy pedig a természetes, 
vagy rejtett fényforrásból Jézus Krisztusra irányuló fény. Ezt is meg
figyelhetjük a soproni keresztelő tálunkon, ahol plasztikusan a fény és 
árnyék játéka mint mélyített domborművön még jellegzetesebben és 
hűen természetszerűen érvényesül. Oltárképeinken mint festményeken is 
láthatjuk ezt a művészi megoldást. Ebből a szempontból különösen re
mek a megoldás Benczúr Gyula műve, a Budapest-fasori templomunk 
klasszikus oltárképe: a „Napkeleti Bölcsek, a Három Királyok hódolata 
Bethlehemben a kisded Jézusnál”. Ennek leírását, s a fényjelenség jel
legzetesen klasszikus művészi megoldásának leírását tanulmányozhatjuk 
az „Evangélikus Templomok” c. munkánkban.

Evangélikus egyházunk páratlan jelentőségű muzeális értékei bizony
ságul szolgálnak arra, hogy igenis van evangélikus művészetünk, és az 
valóban megkülönböztetetten is a mi evangélikus egyházunk művészete. 
Evangélikus művészetünk haladó művészet, újat, sajátosat, evangéliumit 
jelent, külön szín és külön érték mind a műtörténetben, mind a kultúr
történetben, hitet ébreszt és műélvezetet nyújt, mélyreható és felemelő 
kultúrát.

Dr. Gyimesy Károly
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A gyülekezeti munka szerkezeti és tartalmi kérdései
1. Szavatossági ideje lejárt

Vannak olyan közszükségleti cikkek, áruk, melyeknek szava
tossági idejét feltüntetik. A  vásárló, mielőtt megvenné az ilyen 
árut, megnézi, nem járt-e le a szavatossági ideje. Természetes, 
hogy nem adunk ki pénzt olyan dolgokért, amelyek felett eljárt 
az idő.

Püspöki és esperesi jelentéseket olvasva, a gyülekezeti mun
kával kapcsolatosan (s ezek a lelkészi jelentésekre támaszkodnak) 
megfigyelhető, hogy jó néhány gyülekezetben a bibliaórák elnépte
lenedtek, kiszáradtak. Kráhling Dániel esperes írta jelentésében, 
1964-ben: „Egyházmegyénkben az elmúlt két évben nyolc biblia
órai csoportunk fulladt be, de nem külső körülmények miatt, ha
nem azért, mert szolgáltatásaink nem jutottak ki a maguk okozta 
zsákutcából. Hiba volt a készülésben, hiányzott a mondanivaló 
frissesége és életközelsége, egyáltalán baj volt a mondanivaló 
körül.”

Szavatossági ideje lejárt?! —  Több mint valószínű.
D. Káldy Zoltán püspök 1968. december 13-án elhangzott 

püspöki jelentéséből idézek: „Ha egyik vagy másik gyülekezetben 
nem folynak bibliaórák, az nem azért van, mert a külső körülmé
nyek gátolják azt, hanem azért, mert a gyülekezet tagjai belülről 
erőtlenedtek el, vagy a lelkészi szolgálat minősége volt olyan, 
amely belülről szekularizálta a gyülekezetét.”

Érdemes, tanulságos felfigyelni a jelentésekben elhangzott in
dokra: hiba volt a készülésben; hiányzott a mondanivaló frissesé
ge és életközelsége; belső elerőtlenedés; a szolgálat minőségének 
szekularizáló hatása.

Mindanyiunknak el kell gondolkodnunk arról, hogy nem ke
zeljük-e gyülekezeti munkánk mostohagyermekeként bibliaórárn- 
kat és egyéb egyházi alkalmainkat?! Gyülekezeti tagjaink észre
veszik a készületlenséget és a tartalmatlanságot, s ha ezt nem is 
mondják meg, tudomásunkra hozzák azzal, hogy egyre kevesebben 
jönnek el, végül pedig teljes érdektelenségbe fullad az alkalom. 
Az emberek ebben a vonatkozásban is igényesek! Ugyanakkor ta
pasztalom azt is, hogy ha a bibliaórán nem egyszerűen exegézis- 
szerű írásmagyarázat hangzik el, hanem az ige üzenetét mai kér
déseikkel konfrontálva szólaltatjuk meg, belehirdetjük az igét az 
„élet sűrűjébe”, erre éheznek az emberek és jönnek. S ha lehet, 
egy alkalmat sem hagynak ki. Mert a legutolsó alkalom jó atmosz
férája, életes mondanivalója máris éhessé teszi őket a következő 
alkalomra.

De mindez komoly, alapos, folyamatos felkészülést igényel. 
Itt nem lehet rutinra támaszkodni. Ha ugyanarról a textusról akár 
tízszer prédikáltam már, tizenegyedszer úgy kell kibontanom üze-
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netét mintha most először kerülne elém. Ahogyan a friss, jóízű 
kenyeret nem lehet megunni, noha ugyanabból az alapanyagból 
készül, de jól kell kidolgozni, úgy a friss, aktuális igehirdetést sem. 
Az „alapanyag” ugyanaz, az Isten igéje, de készítésének mindig 
mainak, korszerűnek, aktuálisnak kell lennie. Az ilyen igehirdetés
nek mindig van szavatossági ideje.

2. Felfrissülés — felfrissítés
Nem szójátéknak szántam a két szó párosítását. Ismételten az 

elé a kérdés elé kerültem, fel tudom-e frissíteni gyülekezeti mun
kámat, ha magam nem frissülök fel!? Mert mindenkinek a saját 
meggyőződése, az aktuális kérdésekhez való hozzáállása valami
lyen módon, formában rányomja bélyegét arra a munkára, amit 
végez.

Egyházunk az utóbbi húsz év alatt igen komoly, alapos, a 
Szentírás és a józan értelem meggondolásai alapján történő teoló
giai munkát végzett, politikai döntéseket hozott. Püspökeink, teo
lógiai tanáraink számtalan cikke, tanulmánya látott napvilágot. 
Országos teológiai konferenciákon, Lelkészi Munkaközösségekben 
beszéltük át egyházunk mai küldetését, szolgálatának teológiai és 
politikai kérdéseit. Friss teológiai felismerések születtek. Világo
sak, útmutatóák és gyakorlatiasak. —  De ezeknek le kell érniük a 
gyülekezetekig. Nem elég, ha azokat „fen t”  tisztáztuk, felismertük, 
azokat „lent”  is át kell ültetni a gyakorlatba. Meggyőződésem, 
hogy teológiai felismeréseink frissítőleg tudják áthatni és minősé
gileg m egterm ékenyíteni gyülekezeti munkánkat. Ehhez azonban 
szükséges, hogy azokat ne csak magunkénak valljuk „hivatalosan”, 
hanem magaménak „szem élyesen” . Nemcsak magaménak vallani, 
hanem járni is azt az utat gondolkodásban és magatartásban, szó
ban és cselekedetben. Mert egyideig megy az, hogy a vontató
repülőgép maga után vonja-húzza a vitorlázót. De el kell jutnia 
odáig, hogy nem vonják és húzzák, hanem maga is beül a moto
rosgépbe és repül, és hozzáértően nyúl a különböző fogantyúk 
után.

Ez a „repülés” , szolgálat itt történik Magyarországon, ahol a 
szocialista társadalom építése folyik. Gyülekezetünk tagjai egyben  
a szocializmust építő társadalom tagjai. —  Fel kell vetnem és tisz
táznom kell —  mindezért önmagámban a kérdést, hogyan viszo
nyulok a szocializmushoz. Tisztáznom kell azért is, mert enélkül 
nem lehet jó szívvel, friss kedvvel, felszabadultan szolgálni. Tu
dom, hogy ez a tisztázódás nem most indult meg bennünk, ha nem 
is adtunk ennek különösebb hangot. Ahogyan szocialista társa
dalmunk építésének sok-sok becsületes, „névtelen katonája” van, 
úgy lelkésztársaim túlnyomó többségének szívében és értelmében 
helyén vannak a dolgok. Döntéseik már benne vannak gyülekezeti 
munkájukban.

A  magam részéről el kell mondanom, nem minden gátlás nél-

159



kül jutottam el a szocializmus mellett való döntésig. Ma már ezt 
jó szívvel el tudom mondani. Eljutottam. Nem azért, mert hát 
van, ezt kell szeretni”, hanem mert államunk különösen utóbbi 
10— 15-évi politikája, szocialista társadalmunk eredményei, meg
győzően mutatják, micsoda építő, lendítő, előbbrevivő erő van a 
szocialista rendszerben. Ami itt történik, az ténylegesen az egész 
nép javára történik. S ha a forradalmi változások közepette voltak 
is kisiklások, nem felejthetjük el, miből, honnan kellett kiemelni 
népünket, országunkat 1945 után. Amikor hazánk felszabadulásá
nak 25. évfordulóját ünnepeltük, nem üres évfordulót ünnepel
tünk, hanem eredményekben, beszédes tényekben gazdag negyed
évszázadot.

Jó dolog, amikor teológiailag és politikailag tisztázódnak ben
nünk a kérdések. Felfrissülünk magunk is, de frisseséget tudunk 
belevinni munkánkba is!

3. „ Új tömlőkbe új bort.”
Mi, emberek, szeretünk megrekedni megszokott gondolkodás- 

módunkban. Isten azonban kimozdít a holtpontról és kényszerít a 
továbbhaladásra. Az emberiség valamikor kényelmesen berendez
kedett egy lapos és mozdulatlan földkorongon, amelyre alig né
hány kilométer magsságban ráfeszül az égboltozat és ehhez a vi
lágképhez alakította egész gondolatvilágát. Isten azonban kimoz
dította az akkori nemzedék gondolkodásmódját a mozdulatlanság
ból és továbbgondolkodásra, haladásra serkentette. És Istennek 
ezek az előbbrevivő, haladó mozdulatai ma is, a mi korunk nem
zedékét is ösztökélik. Bennünket is.

Küldetésünket nem végezhetjük célszerűen elavult egyházi 
berendezésekkel, módszerekkel, korszerűtlen  mondanivalóval, aho
gyan nem lehet a modern kereskedelmi életet lebonyolítani ökrös 
szekerekkel, vagy ahogyan képtelenség lenne házi rokkán előállí
tani és biztosítani az emberiség mai ruházati szükségletét. — A 
jelentől elmaradó gondolkodásmód súlyos akadálya a szolgálatnak. 
Olyan embereket kell formálni, akik kapcsolatban vannak koruk 
minden szükségletével, minden jó  törekvésével. Törni kell a fe
jünket mindig sikeresebb módszereken, tusakodni a minőségileg 
jobb tartalomért, élelmességet, mozgékonyságot tanúsítani a szol
gálatban.

Egyházunk mai útjára jellemző, hogy olyan utat adott eléje 
Isten, amelyen horizontja nagyon és egészségesen kitágul. Jobban 
hallgatunk Isten teljes üzenetére és ez kitágította szeretetünket, 
felelősségünket. Nemcsak az embereknek tett lelki szolgálat érde
kel, hanem a teljes élet szolgálata! Teológiai felismeréseink ezt 
minden kétséget kizáróan tükrözik. A  diakónia életformáját akar
juk élni, az ige és a szeretet szolgálatában. A  mi társadalmi és 
szellemi helyzetünkben kérdeztük Istent és vártuk tőle a feleletet 
a járható út felől. Nem vártunk hiába!
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Gyülekezeti munkánk minden ágának középpontjában az ige
hirdetés, az evangélium hirdetése áll. Célja, hogy az emberek meg
ismerjék Jézus Krisztust, eljussanak a benne való hitre és üdvözül- 
ienek. De vajon kimerítettük-e az evangélium tartalmát és ere
jét azzal, hogy beállítottuk a hitébresztés szolgálatába, hogy általa 
munkáljuk az egyes ember lelki üdvösségét. Ennyit és nem töb
bet. Nyilvánvaló, hogy nem! E felett a spiritualista magatartás 
felett is eljárt az idő. Zákeus esete áll előttem. Zákeus Jézus 
evangélium-hirdetése nyomán Benne való hitre jutott el. Valami 
nagy-nagy bizalom telítette meg Jézus Krisztus iránt. De ezzel a 
mélységes, bizodalmas hittel nem zárkózott be egyéni, lelki életé
nek belső körébe. Hite felszabadította önző énje alól, nem  az em
berek fölé, hanem az emberek mellé állította, nem uralkodásra, ha
nem szolgálatra, segítésre, testvéri szeretetve! így lett üdvössége 
Zákeusnak! A  teljes evangélium az egész embernek tett lelki-testi 
szolgálat! Amikor hirdetjük, hogy Jézus Krisztus nem néz át az 
egyes ember életén, problémáin, hogy a tömegben észreveszi az 
egyet is, az egyes embert, akkor az egyéni élet szempontjából na
gyon evangélium-szerű szolgálatot végzünk. A  nagy arányú töme
gesedés századában gyülekezeti munkánk nem nélkülözheti ezt a 
személyes-jelleget.

De az egészséges hit mindig túlárad az egyéni élet benső kö
rén és ügyén. Megtanultuk és tanuljuk, hogy az ige kijelentéseit, 
üzenetét necsak egyéni, személyes életünkre nézve halljuk meg, 
hanem a közösségi élet szempontjából is. Nyugat-Európa beatnikei 
egyik egzisztencialista formulájukban ezt vallják: „Csak én va
gyok, senki és semmi nem érdekel.” Abszurdumnak tartjuk ezt a 
gondolkodást. Mégis az individualista életszemlélet itt-ott befész
kelte magát. Tapasztalatainkon túlmenően gondoljunk csak a 
„Nők Lapja” c. hetilap legutóbbi számaiban az „Élünk magunk
nak?” cím alatt napvilágot látott pro és contra hozzászólásokra. 
Ma egyre inkább szükség van arra, hogy az élet szótárából necsak 
ezt a szót tanuljuk, hogy „ÉN”, hanem ezt is ,hogy „M I”. Együtt, 
egymásért.

Jó dolog, hogy gyülekezeti munkánkban a közösségi jelleg is 
erősödik. Tudunk egész egyházunk szolgálatával összefüggésben 
gondolkodni, gyülekezeteink közegyházi felelősségét szélesíteni, 
erősíteni, szellemi és anyagi vonalon egyaránt.

És az is jó dolog, hogy nemcsak azt valljuk, hogy az egyház 
nincs kötve egyetlen társadalmi rendszerhez sem, hanem azt is, 
hogy az egyház nem felette él a társadalomnak, hanem benne. 
Gyülekezeteinkben ott van a ma dolgozó embere, aki a szocialista 
társadalom építésében közvetlenül vesz részt és ettől a társadalom
tól kapja javait munkája nyomán. Gyülekezeti munkánk, alkal
maink ablakait ki kell nyitnunk az élet egész területére. Taníta
nunk kell gyülekezetünk tagjait, hogy életük ne hasodjon ketté: 
egy kegyes és egy világi részre, külön vertikális és külön hori-
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zontális síkra, hanem a kettő egészséges találkozása késztesse őket 
társadalmunkban s a világi élet területén való hűséges helytállásra, 
szolgálatra. Tanulnunk kell együtt örülni az eredményeken, együtt 
hordozni a terheket, segíteni a bajokon. A  mai korszerű gyüleke
zeti munkának közkérdéssé kell tennie egész társadalrmmk kér
déseit, feladatait úgy, ahogyan azt a mindennapi élet felveti. Es 
ezek nem egyszerűen politikai kérdések, hanem az élet kérdései, 
mindannyiunk életével összefüggő kérdések! Az egészséges közös
ségi élet munkálása, a munkamorál javítása, anyagi értékek vé
delme, megbecsülése, életszínvonal emelése, vagy a béke és lesze
relés kérdése csak politikai kérdés, vagy csak az államfők, politi
kusok kérdése? Nem, ezek mind mindannyiunk egyéni és közösségi 
érdekeivel összefüggő kérdések. Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas 
tudós egy nyilatkozatából idézek: „ . . .  a tudomány megszüntette a 
távolságokat és ma valamenyien egy barlangban élünk: az össze
zsugorodott kis földgolyón. Csak egy család, az egységes emberi
ség számára van itt hely. És legalább is időt nyerhetünk, ha egy
szerűen kifüggesztünk egy ilyen feliratú táblát: »Ebben a barlang- 
oan atombombákkal játszani szigorúan tilos!«” —  Vagy az a tény, 
nogy az emberiség kétharmada éhezik, vagy rosszultáplált, nyo
morban, szegénységben van, Jézus Krisztus követőit hidegen hagy
hatja-e, mondván: „ez nem a mi asztalunk”, ez politika, mi közünk 
hozzá?!

Tapasztalatom, hogy a gyülekezet tagjai egyre inkább kezdik 
felismerni, hogy a Jézus Krisztushoz való megtérés nem csupán 
lelki dolog, hanem az ő követése az irgalmasságnak, a békének, jó
cselekvésnek, felelősségnek útján. Jézus Krisztus szeretete tágítja 
szívünket társadalmunk és korunk felmerülő, aktuális kérdései és 
feladatai felé. —  Egyik bibliaóránkon szóba került az árvíz- 
kérdés. Valaki ezt mondta a bibliaóra résztvevői közül: Megdöb
bentem az árvíz pusztításai láttán, ahogyan azt a TV-híradóban 
bemutatták. Nem tudtam volna elképzelni azoknak az embertár
saimnak katasztrofális helyzetét. De láttam, ez serkent arra, hogy 
ne csak szívemben sajnálkozzam felettük, hanem jobban megnyis
sam pénztárcámat is, s ne csak tíz-húsz forinttal rójam le együtt
érzésemet az árvízkárosultak iránt.

Társadalmunk és az emberiség minden öröme, sikerei, nyo
morúsága, fájdalma, kérdése ma már be tud törni a szobánk sar
kába. Gyülekezeteink tagjai is látják a vietnami, kambodzsai, kö
zel-keleti egyszerű emberek szenvedéseit, pusztulásait, a romba- 
döntött értékeket, a feldúlt, felperzselt szántóföldeket, a háború 
ellen tiltakozók millióit, a béke és a leszerelés mellett tüntetőket 
és ez a „látás” is segíti őket abban, hogy értsék egyházunk poli
tikai döntéseit és szolgálatát, s azok érvényesítését a gyülekezeti 
munkában. S mindezt tovább kell szélesítenünk, és erősítenünk azt 
a tudatot, hogy a világ jelenlegi szükségletei és problémái köze
pette is mennyire szükség van a jóakaratú emberek, keresztyének
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és nem keresztyének, hivők és nem hívők összefogására, közös 
munkájára, fáradozására!

Valaki megkérdezte tőlem: hogyan tudok én segíteni azokon, 
akik térbelileg messze vannak tőlem? Azt válaszoltam: megvan a 
lehetőségünk, hogy hitünk és szeretetünk és józan értelmünk ere
iének egy részét pénzzé váltsuk s a pénz, amely minden népnek a 
nyelvén beszél, elviheti szeretetünket, szolidaritásunkat az emberi
ség valamennyi szenvedő részéhez. Nem sokkal utóbb a magyar- 
országi egyházak vietnami offertóriumot tartottak. S abból az 
összegből egy 200  ágyas tábori kórház és életet mentő gyógyszer- 
küldemény lett. A  magunk kis forintjaival érezhető segítséggé duz
zadtak.

4. Ahogyan a gyülekezet tagjai látják
Egy alkalommal lehetőséget adtam bibliaórai közösségünk tag

jainak, hogy az igehirdetési szolgálat felfrissítése és term ékenyebbé 
tétele érdekében leírják véleményüket, ill. látásukat. A  kérdése
ket megfogalmazva legépeltem és a fiatalabb, középkorú és idő
sebb korosztályúaknák kiosztottam, azoknak, akik vállalkoztak 
arra, hogy komolyan foglalkoznak a kérdésekkel. —  Az egyik 
kérdésem ez volt: „Elegendőnek, kielégítőnek tartja-e az olyan 
igehirdetést, amely leginkább csak írásmagyarázatra szorítkozik és 
csupán az egyéni lelki élet kérdéseivel foglalkozik?” —  Tízből 
kilenc egyértelműen nem-mel válaszolt. Hadd idézzek a válaszok
ból hármat, a) „Nem, mert az inkább elvontnak tűnik, nem tudja 
az ember mindennapi életében hasznosítani. Nehezebb gyümöl- 
csöztetni és az életben alkalmazni a csupán írásmagyarázatra szo
rítkozó igehirdetést. Alkalmas arra, hogy az ember a horizontális 
és vertikális vonalat külön élje.” —  b) „Nem tartom elegendőnek 
és kielégítőnek, mivel benne élünk a nagy társadalomban,' templo
mos és nem templomos emberek nagy családjában, és nem tudunk 
helyesen élni, mozogni a világban, csak ha tanítást kapunk a he
lyes magatartásra nézve. Józan keresztyén életszemlélet és ítélő
képesség, helyesen meglátni a dolgokat családunkon kívül és 
munkahelyeinken, ezek tanítása mind szükséges.” —  c) „Nagyon 
korlátolt az az igehirdetés, amelyik csak írásmagyarázattal foglal
kozik, vagy csak a lelki élet kérdéseit tárgyalja. A  korszerű ige
hirdetés legfontosabb feltétele az, hogy az igehirdető lelkész le
gyen széles látókörű, olvasott, világpolitikai ismeretekben gazdag, 
az ifjú nemzedék életirányát jól ismerő.” —  A  válaszok —  lénye
gükben helyesen mutatnak rá a hit és az élet egységének  szüksé
gességére, s hogy nem lehet az életet elszigetelten élni.

Volt egy ilyen kérdésem: „Mi a véleménye, látása az olyan 
igehirdetésekről, amelyeknek „kitekintése” van a társadalom, az 
emberiség, általában a világ vajúdó kérdéseire? Tehát, ha érint 
olyan kérdéseket is, amelyek a mindennapi politikai élet terüle
tén is jelentkeznek. Pl. béke, erőszak, társadalmi igazságtalan-
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ságok, kizsákmányolás, faji kérdés stb.” —  A  tíz válasz közül hét 
pozitív véleményt tükrözött. A  teljesség kedvéért a három negatív
nak tűnő válaszból is idézek. Nem utasítják el egyértelműen a „ki
tekintést”, csak bizonyos fenntartással írtak erről. —  a) „A  szó
széken minél kevesebb «-kitekintés« legyen a kérdésekben felsorol
takból. Az ideghirdetőnek magának a vajúdó kérdésekről nagyon is 
tájékozottnak kell lennie és az igehirdetésben erről jól értelemben 
tanítást, eligazítást adjon, józan keresztyén meglátásra nevelje, ok
tassa híveit. A  szószékről való vajúdó kérdések prédikálását már 
sokallják, azt a pluszt jelenti a hallgatók számára, mivel a rádió, 
a televízió, munkahelyeken a különféle szervek, a sajtó, a köny
vek mind mind erről beszélnek és olyan hangokat is hallottam, hát 
minek menjek én a templomba, ha ott is azt hallom, már unásig 
vagyok vele.” —  b) „Mértékkel nem baj a »kitekintés«”, de hallot
tam, vagy az Evangélikus Életben olvastam olyan írást, amely sem
miben sem különbözött egy politikus beszédétől.” És még egy elég 
negatív vélemény: c) „Az igehirdetésben nem szükséges társadalmi 
kitekintést tenni. A  felsorolt témákkal más fórumok eleget foglal
koznak.”

Két tanulságot vonhatunk le ezekből a negatív vagy részben 
negatív válaszokból. 1. A  túlságosan gyakori, ill. erőltetett hasz
nálattal ne üresítsük meg ezeket a kérdéseket, noha tudjuk, hogy 
azoknak napirenden kell maradniuk, míg meg nem oldódnak. 2. Ha 
szólunk róluk, már pedig szólnunk kell, érvényesüljön sajátos mó
don az egyház hangja.

Nézzünk meg ezek után a pozitív megnyilatkozásokból néhá
nyat. a) „A  világban vajúdó kérdéseket nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Mi is ebben a világban élünk. Nem nézhetjük tétlenül az 
igazságtalanságokat.” —  b) „A  felelősség felébresztése szempontjá
ból is hasznos. Fontos kitekinteni az embernek a maga szűk köré
ből.” —  c) „Sajnos sokan (még a hivő emberek is), az olyan igehir
detésre, amelynek kitekintése van, azt mondják, hogy ez nem volt 
tiszta igehirdetés, mert ez a pap politizált. Pedig, aki ilyet mond, 
az nem ismeri igazán a történelem Urát, akinek nem közömbös, 
hogy a népeket kizsákmányolják, vagy Vietnamban háború van. 
Hanem azt akarja, hogy az igét jól megértsük s ezeket a szörnyű 
ellentéteket kiküszöböljük.” —  d) „Nem tartom megbotránkoztató- 
nak, sőt természetesnek, ha egyes prédikációkban a világban folyó 
események is felmerülnek. Nem lehet senkinek sem közömbös, 
hogy békében élünk, vagy pedig háború van, hiszen ez szinte min
denkit személyesen érint.”

A  pozitív véleményekből ismét tanulságképpen a következők 
szűrhetők le: 1. A  gyülekezet tagjainak többsége nem „külső meg
figyelőként” vesz részt a társadalom életében. Érzi és érti, hogy hi
tünket itt és most kell megélnünk, abban a társadalmi szituáció
ban, amelybe Isten helyezett. 2. A  jó hangvételű, az ige mondani
valójából fogamzott és azon nevelődő és a józan értelem megfon
tolásai alapján hangzó igehirdetés messzemenően segíti az igehall

164



gatót abban, hogy kitáguljon a látása, a szíve, a segíteni akarása, 
felelőssége a társadalom és az egész emberiség felé.

5 , „Vele, benne, érte.”
Összegezve az eddig elmondottakat, gyülekezeti munkánk min

den ágában érvényesülnie kell annak a „szellemnek”, amelyben teo
lógiai felismeréseink születtek, formálódtak és tovább forrnak. An
nak ugyanis, hogy nem „magas lóról” prédikálva, parancsolgatva 
akarjuk küldetésünk mai útját járni, hanem szogálattal, segítséggel, 
korunkkal, korunkban és korunkért. Nagyszerűen fejezi ezt ki Váci 
Mihály elhunyt költőnk „Adott világ” című versében: „Hajszoló 
düh, lelkesedés és önkéntes istenkedés, se mellette, se ellene, sem
mit se ér. Csak a vele, csak a benne, az érte tett, szülői hánykó- 
dású tett. Mint a magzat teremt anyát s az változásban magzatát: 
igy szüli a kort az erős, az kivel kora viselős, ki azonosként érzi 
át s kivel egy-egész a világ s érzi vemi-fájni a kort, mint szár
nyat, amely vállába forrt.” —  „Vele, benne, érte”. Együtt egy
másért, a közösségért, az emberiségért.

Pál apostol a Galáciabeliekhez írt levél 4. fej. 19. versében ezt 
írja: „Gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, amíg ki nem 
ábrázolódik bennetek a Krisztus.” Jól tudta, hogy a „fogantatás” 
nem tőle, az embertől van. A Szentlélek Istentől van az ige, az 
evangélium által. A  születés viszont az embertől. Abban az értelem
ben, hogy hirdetnie kell az igét, hogy a Szentlélek fogantató mun
kája megtörténjen. A  teljes igét, hogy ne korcs, életképtelen gyer
mekek szülessenek, hanem olyanok, akikben „kiábrázolódik” Krisz
tus. Az a Krisztus, akinek a szeretete „szorongat” . Vagyis rendben 
tart, sürget, ösztönöz a szeretet szolgáló életformájának megélésére. 
—  Állandó folyamat ez. „Ismét” , —  mondja Pál. A teológiai és 
gyülekezeti munka olyasvalami, amit újra és újra életre kell hozni: 
az ismétlődő vajúdás fájdalmával, a születés örömével, azokért, akik 
közé és akikhez küldettünk. S ne csak szándékainkban legyünk na
gyok, de gyengék, ha kivitelükről van szó.

Povázsai Mihály
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N É G Y  I G E N
A kisapostagi evangélikus egyházközség lelkészlakás- 

avató díszközgyűlésén 1970. október 11-én elhangzott ünnepi 
beszéd. „Jól szemlélteti, hogyan érvényesül az egyházvezetés 
irányvonala gyülekezeti szinten.” (D. Káldy Zoltán)

A kisapostagi evangélikus gyülekezet azok közé a gyülekezetek közé 
tartozik, amelyek nem tekintenek vissza 100—200 esztendős múltra a 
gyülekezetük életében. Viszont nem tartozik azok közé a gyülekezetek 
közé sem, amelyek most lépnek az önállósulás útjára. A múlt század 
óta — Szurma János, dunaegyházi evangélikus gyülekezeti gondnok ide
jétől kezdve — az önállósulás útjára lépett. A dunaegyházi fiatalok téli 
időszakra a kisapostagi földekre jöttek a jószággal. De a múlt század 
végén már a nyári időszakra sem mennek vissza Dunaegyházára. S itt 
maradva a patak mentén, a szélvédett területeket beépítik lakó és gaz
dasági épületekkel. Így kezd a dunaegyházi kirajzás önállóvá válni. Az 
ittmaradásuk miatt a vallásos életük is hiányt szenved. Szükségét érzik 
az istentiszteleti alkalmaknak, de szeretnék megoldani a gyermekeik ta
nítását is. Elhatározzák — iskolát építenek. Elhatározásukat tett követi. 
Felépítik az első iskolát, mely mindent kielégít az akkori igényeknek 
megfelelően. Az iskolában lévita kántor tanítót alkalmaznak. Így a tanító 
elvégzi a tanítás mellett az istentiszteleti szolgálatokat is azokon a va
sárnapokon, melyeken a dunaegyházi lelkész nem lehet jelen. Tehát a 
vallási életük sem szenved tovább hiányt.

1943-ban a gyülekezet újabb építkezésre szánja el magát. Ügy lát
ják, hogy az iskola az elég gyorsan népesedő gyülekezetei nem bírja 
kielégíteni. Az újabb gondot csak egy templom építése oldhatja meg, 
látásuk szerint. Az építés gondját gyűjtéssel, telkek eladásával, segé
lyekkel és más gyülekezetek adományaival oldják meg. Így a hosszú 
és fárasztó, de kitartásban egy percig sem lankadó leány gyülekezet 
1948-ban megkezdi és 1950-ben befejezi a templom építését. 1950-től 
kezdve végzik a lelkészek a szolgálatot a templomban.

1951-ben a leány gyülekezet önálló segédlelkészt kap Komoly Sámuel 
személyében. Az ő idejében váltja vissza a gyülekezet az egyszer már 
eladott telket, melyen a régi és az új parókia áll. A telek vásárlás egy 
időre megoldja azt a nehézséget, mely a segédlelkész számára bérelt 
ház okozott a gyülekezetnek.

1957-ben az 1951 óta önálló anyakönyvezést végző kisapostagi leány 
gyülekezet önállósul anyagyülekezetté. Első lelkésze, az addig segédlel
készként dolgozó Komoly Sámuel.

1963-ban Komoly Sámuel Makóra megy. Dr. Szikszay Zoltán lelkész, 
veszi át helyét. Reá vár a régi parókia újjáalakítása. Ezt azonban nem 
tudja véghez vinni, nyugdíjazása és Kálmánházára költözése miatt.

1967-ben D. Káldy Zoltán püspök úr Éltes Gyula soltvadkerti segéd
lelkészt megbízza a kisapostagi szolgálatok elvégzésével. Ezen idő alatt
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kellett a kisapostagi gyülekezetnek dönteni arról, hogy önálló marad-e 
továbbra is. Éppen ezért, úgy érzem 1968. január végéig a templomban 
és a magánbeszélgetésekben a legtöbb szó a gyülekezet fennmaradásáról 
és az ehhez kapcsolódó problémákról esett. A gyülekezet tudta azt, hogy 
a régi épület a maga korszerűtlenségével és életveszélyes állapotával 
nem felel meg egyetlen egy lelkész számára sem. Tehát az önállóság mel
lett egy új parókia, vagy a régi parókiának teljes korszerűsítése és átala
kítása mellett kellett dönteni. Először a presbitérium döntött az új épület 
építése mellett. Az új épület már eleve a korszerűségnek megfelelően 
épülhet fel. A presbitérium döntését elfogadta a közgyűlés is. Ezután 
indult meg a gyűjtés. Ennek eredménye: négy nap alatt 32 500 Ft. Ezt 
követte rövid időn belül az a LVSZ-segély, amelyet D. Káldy Zoltán 
püspök úr küldött az építés céljára, 30 000 Ft. E két összeg alapja lett a 
munka elvégzésének anyagi fedezeténél. Elkészítettük az új parókia terv
rajzát. Ehhez csatoltuk Szijjártó Sándor kőműves mester költségveté
sét és felküldi ük elfogadás végett az Evangélikus Országos Egyház jóvá
hagyó bizottságához. A jóváhagyás után az engedélyezéshez hozzájárult 
az Állami Egyházügyi Hivatal és a Járási Építésügyi Osztály. így 1968 
augusztus első felében lerakhattuk az épület alapjait. Ezt előzte meg
1968. április 7-én tartott lelkész iktatás, melyen a gyülekezet hatalmas 
lendületet kapott D. Káldy Zoltán püspök úr buzdító szavai nyomán. 
Még ebben az esztendőben 16 000 Ft-t kaptunk a Gyülekezeti Segélytől. 
A Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei 11 000 Ft-ot ado
mányoztak a kisapostagi gyülekezet építkezésére. 1969-ben az egyházme
gyei gyülekezeti segély 6500 Ft-tal járult az építkezéshez. Az építkezést
1969. november 5-re fejezte be a gyülekezet. Hátra volt még a kőműves 
kifizetése. 1970. március 12-én azonban különböző kölcsönök segítségével 
a kőművest is kifizette a gyülekezet.

Mindent egybevetve a három szoba összkomfortos, 112 m2 alapte
rületű új parókia, a gyülekezet önkéntes munkájával együtt 150 000 Ft-ba 
került.

Tudjuk, hogy még nincs teljesen befejezve az épület. Megoldásra vár 
a vízellátás, a padlás tér szigetelése, az eresz csatornázása, a kerítés 
rendbetétele, s a meglevő adósság kifizetése. Igaz, hogy mind ez nagy 
összeg. De az eddigi munkát is elvégeztük Isten segítségével, egymás 
iránti szeretetből, szinte természetes módon. Úgy érzem, hogy az össze
tartás és elsősorban az Isten segítsége megold mindent.

Én ezen a napon azonban azokra a személyekre és szervekre sze
retnék szeretettel emlékezni és a gyülekezetem és a magam háláját le
róni, akik segítségével idáig eljutottunk. Tudom, hogy volt félreértés, 
egy kis félelem a nehézségek láttán, de erre ne vesztegessünk időt. He
lyette azokat az IGENeket idézzük fel, amelyek a kisapostagi gyüleke
zetei a megkezdett úton előbbre vitték.

Az első IGEN D. Káldy Zoltán püspök úr szájából hangzott el, ami
kor a kisapostagi gyülekezet új parókia építési óhaját helyeselte. Ebben 
az igenben benne volt a kis gyülekezetek iránti szeretete és a feléjük 
szóló biztatás. Határtalan szeretet és bizalom volt ebben az IGENben, 
mely bízik az élnivágyásban és a gyülekezet törekvésében. Ez az első 
IGEN lendítette előre a lelkészt és a gyülekezetei azon az úton, amelynek 
egyik gyümölcse a kisapostagi új parókia. Ez az első IGEN vitt át ben
nünket azokon a nehézségi pontokon, amelyeken az ember olyan vég
telenül egyedül érzi magát.

S most mi szeretnénk D. Káldy Zoltán püspök úrnak ezért az első 
IGENért minden hálánkat és szeretetünket leróni, de nem egyszer és
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véglegesen, hanem folyamatosan kitartó áldozatkészséggel és szeretet
tel. Követve azt az utat, amelyen a helyes utat Püspök TJr mutatta meg 
és ma is mutatja, a diakónia útját. Ennek az útnak legyen bizonyítéka 
a kisapostagi gyülekezet parókia építése is, hiszen 240 ember összefogása 
valósította meg. Ez bizonyság önmagunk felé és mások felé is — jó úton 
járunk, még akkor is, ha sokszor elégedetlenek vagyunk önmagunkkal 
és másokkal szemben. Szívünk mélyéből kívánjuk D. Káldy Zoltán püs
pök úrra és minden munkájára Isten gazdag áldását. Hálánkat azzal fe
jezzük ki, hogy mindenben támogatjuk Püspök Urat. Az első IGENre 
mi is IGENnel válaszolunk.

A második IGEN Görög Tibor esperes úr szájából hangzott el, aki 
az egész Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteit és lelké
szeit a kisapostagi evangélikus gyülekezet munkája mellé állította. 
IGENt mondott arra, hogy a kisapostagi gyülekezetnek is a kor igényei
hez méltóan kell a gyülekezeti lelkészéről gondoskodnia. De IGENt mon
dott arra is, hogy ez a kis gyülekezet önmagában nem elég erős és a 
megye gyülekezeteinek támogatniok kell a kisapostagiak törekvését. Tu
dom D. Káldy Zoltán püspök úrral egyetemben minden támogatást meg
adtak a kisapostagiaknak. Ezért hálásak vagyunk Esperes Ürnak. Igyek
szünk, szeretetünk jeleként munkájában erőnkhöz mérten támogatni őt. 
De kérjük azt is, hogy tolmácsolja az egyházmegye lelkészeinek, gyüle
kezeteinek az irántuk való szeretetünket. S szeretetüket sohasem fe
ledjük el.

A harmadik IGEN az állam részéről hangzott el. Itt a faluban a helyi 
vezetők helyeselték elhatározásunkat. Petrik Imre VB-elnök, Fekete Fe- 
rencné VB-titkár, Bőr Gyula igazgató úr, Törjék József párttitkár úr, és 
Tóth János tsz-elnök úr. Látták azt a tarthatatlan állapotot, amelyben 
az elődeim voltak, s minden erkölcsi támogatást megadtak a gyülekezet
nek. Nagy szeretettel emlékeznek Rácz József járási VB titkár úrra, 
aki nagy megértéssel és szeretettel tanúsított megértést irántunk. Hálás 
köszönetünket fogadja szeretettel. Sok nehéz órán segítettek át jóindu
latú támogatásukkal. A helyi TSZ vízzel és munka erővel látott el. Ki
fejezésre juttatva, hogy helyeslik a jó és nemes célt. Valóban úgy tör
tént minden, amint az Állam és Egyház közös útján történnie kell. Meg
értés azért a nemes célért, amelyben az emberek egymás iránti szere- 
tetükről nemcsak beszélnek, hanem tesznek is, s nem csak valamicskét, 
hanem nagy szolgálatokat. Ez az érzés fogott el, amikor az Állami Egy
házügyi hivatalban beszéltem Lovrek Károly és Szakács Gyula tanácsos 
urakkal. Mindketten támogatták kívánságunkat és kérésünket. Sosem fe
ledkezünk meg erről a támogatásról. De megköszönjük Dr. Tapolcai Jenő 
megyei VB-elnök úrnak is a támogatósát. Azt kívánjuk munkájukon 
legyen áldás, és életük legyen boldog nagyon. Ezt kívánom Fekete János 
úrnak is. Munka végeztével az emberben önkéntelenül is felvetődik a 
kérdés hogyan viszonozza a jóságot, amelyet kapott. Ügy gondolom nem 
lesznek fellengzős szavak ezek, melyben hálánkat kifejezzük az Állam 
iránt, és képviselői iránt. Mi olyan evangélikusok akarunk lenni, akik 
szeretik népüket, népünk vezetőit. Akik számára a szerető szolgálat ön
zetlen. S mi a békét és a szeretetet akarjuk szolgálni, hogy az emberek 
élete szebb és valóban jó legyen. Nemcsak ebben az országban, hanem 
az egész világon. Mi nem külön élünk az államunktól, hanem benne. S jó 
munkával és Isten előtti felelősségünk tudatában tesszük a jót.

A negyedik IGEN a gyülekezet részéről hangzott el. Tudom lesznek 
olyanok, akik rosszallják talán és félre is értik, hogy a gyülekezet 
IGENjét utoljára hagytam. DE ez úgy van, mint amikor a barátok egy-

168



egy ünnepségen találkoznak és a szünetre kell hagyják a baráti beszél
getést. Ekkor van rá több idő. Nem! Nem lehet elfelejteni a gyülekezetem 
rGENjét. Ez az IGEN inkább cselekvésből, mint szóból állt.

Elkezdődött a munka. Árok ásás az alaphoz. S elkészült az alap. 
Azután felépültek a falak. A falak közé ablakok és ajtók kerültek, a fa
lakra gerendák, a mennyezet, a tető. Vakoltuk a falat, mennyezetet 
és úgy éreztük már nincs több erőnk. Kifulladtunk. De nem! Ez a cse
lekvés IGENje volt. Szurme Jenő felügyelő, Tóth Imre gondnok, Fabó 
Mihály jegyző, Vida János számszéki elnök, presbiterek és gyülekezeti 
tagok, férfiak és asszonyok munka IGENje.

Hány presbiter jött haza a gyári munkából, az éjszakai műszakból 
nyomorék kezével, fájó derékkal megfogni a lapátot, fáradtan hordani 
a téglát kimondva némán a munka igenjét. Hány tsz-tag vett ki sza
badságot, azért, hogy a parókia elkészüljön.

Emlékeznek a fiatalok arra, amikor kézzel, kötél segítségével a sza
lufákon húzgáltuk fel a beton gerendákat a falakra.

Emlékeznek az asszonyok arra az Igenre, amikor a blokk hordás 
végén az ujjuk hegyén nem volt bőr. Emlékeznek a szakadó esőre, ami
kor minden ruhánk átázott, de három óra alatt minden cserép a tetőn 
volt.

Emlékszem arra az IGENre, amit Váczi János beteg tűdéivel mon
dott. Mész kellett, hogy a kőműves befejezze a munkát és egy kocsi 
mészt rakott fel lapátonként.

Emlékezzünk meg a gyűjtés IGENjéről. A négy napról, amelynek 
a végén 32 500 Ft alaptőke gyűlt össze.

Hadd mondjak köszönetét a Gyülekezetemnek. Hálás vagyok azért, 
amit az Egyházért és értem is tettek.

Ne érezze senki, akit nem említettem nevén, hogy elfeledkeztem 
róla. Idő sincs a nevek felsorolására, de az utódok fogják tudni, ki meny
nyi IGENt adott ehhez a munkához, ki mennyit ad még ezután.

Az én IGENem az egyszerű szolgálat igenje. Nem hibátlan, nem min
dig üde és friss, de folytonos akar maradni. Az önök és az én életem je
lenleg összetartozik. Egymásért élünk és rajtunk múlik a hogyanja. Kí
vánom, hogy Isten áldása legyen ezen az együttléten. Hogy mindenki 
megtalálja helyét ott, ahová állíttatott. A presbiter a presbiteri tiszten, a 
biblia órák asszonyai és férfiai a bibliaórán, a bibliaórára járó gyere
kek a tanulás szorgalmában, a betegekért imádkozok a betegek mellett, 
gondolatban vagy valóságban, a gyülekezeti tagok a templom székein, 
így tudunk valóban egyek lenni. Köszönöm a türelmüket!

Éltes Gyula
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Fórum

Ö kum enikus realitások

KENT S. KNUTSON eviani előadása az evangélikus egyház reagá
lásáról a zsinat utáni római katolikus egyház fejlődésére és teológiájára 
most már mintegy féléve hangzott el, mégis közöljük teljes szövegét fo
lyóiratunk e számában. Lehetséges, hogy az előadó ma már ő sem ütne 
meg ennyire optimista hangot. Előadása azonban akkor sem vesztette 
el időszerűségét, mert hiszen Evian kiértékelése még most folyik, még
pedig az elhangzott szövegek alapján történik, és az ökumenikus reali
tások közé tartozik az a tény, hogy az ennyire derűlátó előadás szélesebb 
körű ellenvetés nélkül hangozhatott el a nagygyűlésen.

D. KÁLDY ZOLTÁN püspök a Hungárián Church Press-ben is ér
tékelte K. Knutson eviani előadását. Ebből idézzük a következőket: 
„Semmiképpen sem tudjuk helyeselni Knutson professzor irányvonalát 
a római katolikus—evangélikus egyházak viszonylatában. Noha előadá
sának több szép részlete volt, előadása „összképe” a rajongás bélyegét 
viselte magán. A mi egyházunk is kész a dialógusra a római katolikus 
egyházzal, nyitottak vagyunk egymás jobb megismerésére, egymás sa
játos kincseinek közlése és vétele vonalán, készek vagyunk az együtt
működésre az emberiség égető problémái megoldásra segítésében, de az 
„újraegyesülés” koncepciót, amelyet Knutson professzor emlegetett mi az 
eszkatologikus dimenzióba tartozónak valljuk. Az „újraegyesülés” gon
dolata meggyőződésünk szerint teológiai és gyakorlati „félre-lépés” . En
nek erőltetése bontó és nem egyesítő erő. A mi kisebbségben élő egy
házunknak más tapasztalatai vannak, mint Knutson professzornak. Jó 
volna, ha a Lutheránus Világszövetség jobban figyelne több kisebbség
ben élő egyház helyzetére és szavára és nem sorolná egyszerűen a „kon
zervatív” kategóriába a mi álláspontunkat. Véleményünk szerint a Luthe
ránus Világszövetségnek általában józanabbul kellene megközelíteni a 
római katolikus—evangélikus kérdést. Azt külön is sajnáljuk, hogy Evian- 
ban lényegében nem adtak módot az ún. „római katolikus” kérdés rész
letes és nyílt megbeszélésére sem a II. szekcióban, amely az „ökumenikus 
kérdés” -sel foglalkozott, sem a plénumban. Pedig ebben az ügyben a 
„genfi központ” nem illetékes a döntésekre, mert az a tagegyházakra 
tartozik.” Ez a nyilatkozat azóta bejárta az egyházi világsajtót, és nem
csak feltűnést keltett, hanem jelek és nyilatkozatok szerint e lls  gondol - 
koztatott abba az irányba, hogy nemcsak a római katolikus egyházat kell 
a maga egészében szemlélni, hanem a véleményalkotásnak figyelembe 
kell venni az evangélikusság egészét is, és eközben a kisebbségi egyhá
zak tapasztalata kis számukhoz képest fordított arányban igen nagy 
súllyal esik latba. Ez is az elhanyagolhatatlan ökumenikus realitások kö
zé tartozik.

SZÍVÜGYÜNK az egyház egysége nekünk is. Súlyos félreértés volna, 
ha kritikai észrevételeinket bárki is úgy értelmezné, hogy azokkal a ke
resztyén egységet akadályozni akarnánk. Őszintén örülnénk annak, ha 
az eviani előadásnak mindenben igaza volna. Őszintén örülnénk annak
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is ha jó lelkiismerettel elmondhatnánk, hogy egyetértésre jutottunK a 
római katolikus egyházzal Jézus Krisztus evangéliumának és az egyház 
szolgálatának értelmezésében. Ha ez így volna, hálát adnánk Istennek 
azért, hogy győzött — nem az evangélikus egyház — hanem Krisztus 
evangéliuma, vagyis végétért az ellenreformáció, mert érvényesült a re
formáció eredeti szándéka, örülnénk ennek különösen a szórványhely
zetben, ahol hívek százai és ezrei kénytelenek családon belül és kívül 
szembenézni azzal az ökumenikus realitással, hogy messze vagyunk nem
csak az egységtől, hanem az egyenlőség elismerésétől is.

JÁRHATÓ ÜTNAK tekintjük azonban azt, amit az előadás a vége 
felé érint, amikor a mai világ súlyos helyzetéről beszél, és ezt mondja: 
„Olyan nagyságrendű probléma ez, hogy nem tehetünk kevesebbet mint 
azt, hogy együtt szolgáljunk ebben a világban.” Mi is úgy érezzük, hogy 
ma talán maga Isten „dob minket előre, és arra hív fel, hogy sok pon
ton szakítsunk múltunkkal” . Az egyházak, benne az evangélikusságnak 
nem a reformációt kell maga mögött hagynia, hanem a közelebbi múl
tat, amikor látása saját belső köreire szűkült le. A lutheri reformáció 
ezzel a későbbi hibás fejlődéssel szemben éppen arra nyitott utat a ke
resztyéneknek, hogy hitből folyó szeretetüket bátran vigyék bele az 
újkor szekularizálódó világába. A lutheri reformációnak ez az eredeti 
tendenciája is az ökumenikus realitások közé tartozik.

Dr. Prőhle Károly

Elgondolkoztatott . . .
Folyóiratunk FÓRUM rovata lehetőséget ad arra, hogy számot adjak: 

mi is gondolkoztatok el hetek óta. A VIGÍLIA folyóirat decemberi szá
mának végén publikált interjú-gyűjteményre ufalok. Bizonyára többen 
olvasták már körünkben is. A katolikus egyház értékes és érdekes fo
lyóirata körkérdést intézett ismert közéleti személyiségekhez: kinek mi 
a véleménye Jézusról?! A megkérdezettek közül sorra válaszolt pszichiá
ter és fizikusprofesszor, marxista tudós, költők, színészek, írók stb. Ne
vüket országszerte ismerik, sőt a határokon túl is. Szakkönyvekből, iro
dalmi műveikből, pompás színészi teljesítményeikből, művészeti alkotá
saikból. A közölt interjúk túlnyomó többségben pozitív vallomást nyúj
tanak Jézusról. Helyenként egyenértékűek a személyes bizonyságtétellel. 
A „híres emberek” magánéletét alig ismerő olvasók ámulattal olvassák 
a nyilvánvalóan őszinte, emberi megnyilatkozásokat. Nálunk nem szo
kás — eltérően Nyugattól — turkálni neves személyiségek intimitásai
ban. S ez jó. Viszont az nagyon rossz, hogy meglepetésünk árulkodik, 
mintha valóban nem férne össze bármely munkaterület vagy hivatás a 
keresztyén hitünkkel!

Három megjegyzést szeretnék még a fentiekhez fűzni. Az első az, 
hogy több interjú-alany különbséget tett az intézményes egyház, a val
lásos szervezet, sőt a papok és a kérdés „tárgya” : Jézus között. Szelíd 
öröm töltött be ezeknél a soroknál. Hiszen ez ökumenikus reménység! 
Amennyire az előbbiekben aligha találkozhatunk, Jézusban találkozha
tunk egymással.

Második megjegyzésem inkább kérdés. Nem súrol-e az ilyen frap
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páns újságírói körkérdés „szent” határt? Óriási jelentősége van a hit
vallásnak. Már az a szituáció is hasznos, amely tisztázatlan ügyeket ren
dezni és megfogalmazni késztet. Hiszen a megvallott hit ébreszt érdeklő
dést, s ugyanakkor visszahatóan elkötelező erejű. De eszünkbe jut a 
páli mondat, ami szerint nemcsak a közvélemény, hanem saját lelki- 
ismerete sem érvényes fórum. Isten látja és ismeri szíveinket egyedül 
és majd(!) napvilágra hozza a szívek titkait. Az egyik meginterjúvolt ezt 
érezhette, amikor így reflektált a feltett kérdésre: „ . . .  mintha pofámba 
vágtak volna. . . ” Azóta is foglalkoztat ez a kérdés, hol van a hatóra 
egymás vallatásának? van egy bizonyos „lelki szeméremérzet” az em
berben. Persze, vitatható jogosultsága és annak mértéke. Magam ilyen 
formában senkit sem kádereztem annak idején. De több mint húsz év 
távlatából emlékszem feleségem megdöbbenésére, akit a konyhai mun
kájában pontosan ezzel a kérdéssel rohant le egy vendéglelkész.

Harmadik megjegyzésem utalás arra, amit egyházunkban évek óta 
hirdetünk és tanítunk. Jézus nagyobb, mint gondolnánk, kortársaink éle
tében, szívében, tudatában, mindennapi tevékenységében. Jó újra re
gisztrálni, hogy Ö már régóta kívül is van a templomok falán, egyházi 
katalógusokon, egyházjogi mércéken, vallásos szférákon. Ott van, ahol 
emberek „érzik az életet”, harcolnak a gonoszság életpusztító ereje el
len, ahol szeretnek, összekötnek, reménységgel vetnek, beteget gyógyí
tanak, a természet titkait kutatják, ott van, ahol sokszor nem is sejtjük,, 
utcáinkon, rivaldafényben, költő vívódásában, szobrász faragó mozdula
tában.

S ha nem is zavartalanul tesszük le kezünkből ezt a folyóiratot, mégis 
örülünk annak, hogy a Karácsonyi Gyermek és a Nagy Szenvedő arcát 
felragyogtatta sokak előtt!

Balikó Zoltán

A LELKÉSZ ÉS CSALADJA A MAI TÁRSADALOMBAN
Evangélikus egyházunk az evangéliumi etika szabadságában él. Nem 

külső előírások szigorú betartására épül keresztyén életünk és szolgá
latunk, hanem a Krisztus-hit belső meggyőződésből fakadó jó cseleke
deteivel akarunk Urunkról tanúskodni és embertársainkat segíteni kü
lönböző élethelyzetükben.

A mai élettől visszahúzódó, falujának, városának eseményeitől ma
gát semlegesen távoltartó lelkész a modem világban nem tudja jól be
tölteni hivatását, mert nem ismeri híveinek kérdéseit, közösségi és egyéni 
gondjaikat. Amíg a lelkész hat nap láthatatlan és a hetedik nap érthe
tetlen, addig valóban jogos a kérdés: mi szükség van rá?

Benne élni az eseményekben, hiveink életében: gondjaikban, hit
beli tépelődéseikben, nemzedékek feszültségében, betegségeik fájdalmá
ban. Meggyőződésem, hogy egyik fontos feladat ma: nyilvánvalóvá tenni 
azt a tényt, hogy a lelkész dolgozik. Lássák ezt hivei, az egész gyüleke
zet. Nem felesleges, nem kegyelem kenyéren akar élni, rossz értelemben, 
hanem dolgozik érte. De elsősorban mégis az evangéliumért dolgozik. 
Jaj, ha nem dolgozik, ha nem szolgál!!

Mindez jól kitűnik a vasárnapi prédikációból is. Nem sikerülhet em-

172



berileg mindegyik igehirdetés egyformán. Lehet, hogy nem mindig talál 
célba! De egyet könnyen megállapít a gyülekezet: készült-e a lelkész, 
vagy csak hebeg, dadog, keresi a szavakat, mondatokat, rögtönöz több 
kevesebb rutinnal, minden logika és összefüggés nélkül! Csoda, ha a 
legközelebbi sátoros ünnepen eljönnek hivei a templomba!

Eléggé általános, hogy a lelkész-feleségek dolgoznak különböző mun
kahelyeken. Csak örülhetünk annak, hogy a papi családok is a ma tár
sadalmának megbecsült tagjai és hozzájárulnak papnék és lelkész-gyer
mekek hazánk gazdasági, társadalmi fejlődéséhez. Mindez természetes 
és jó szívvel tesszük. Annál kevésbé természetes, hogy sokszor lelkész- 
családok tagjai munkahelyükön az előrehaladás kerékkötői és hitbeli 
meggyőződésük rossz képviselői. — Az ítélet azonban Istené! —

A hitbeli meggyőződésről való tanúskodással függ össze azután az a 
kérdés is, hogy a lelkészcsalád tagjai járnak-e istentiszteletre, gyüleke
zeti alkalmakra? Nem törvényeskedés akar ez lenni, de úgy gondolom, 
a lelkész számára hallatlanul bénító hatással lehet, ha sem a gyermekei, 
sem a kedves felesége, a Nagy tiszteletű Asszony nem kíván részt venni 
az istentiszteleten. Ennek ugyan sokféle oka lehet. A lelkészcsalád sem 
kivétel a többi család közül. Beárnyékolják szülők és gyermek viszonyát 
nemzedék-problémák, más látás, más világnézet. Férj és feleség viszo
nyát megronthatják rosszindulatú intrikák, a múló évek szürkesége egy
hangúvá teheti papi családok életét. Nagyobb családban fokozott gon
dok megviselhetik az idegrendszert. De talán sohasem annyira — ha az 
élő Isten igéje fülükbe és szívükbe cseng — hogy pap és papné ne érez
nék együtt a megbízatás felelősségét, az Isten színe előtt való élés ál
landóságát és a számadás kötelezettségét: mennyire jártak elöl jó pél
dával, segítettek-e embereket a keresztyén élet keskeny útján való já
rásban; vagy botránkoztattak, taszítottak el másokat is Uruktól talán 
fáradt, fásult, de mégis meggondolatlan, hideg életükkel. Nem külső tör
vény, de belső természetes igény mindennapos következménye a papné 
az igehallgatók sorában gyermekeivel együtt. Benne él, és adottságaihoz 
mérten több kevesebb energiával szolgál a gyülekezetben, segíti hit
vestársát Isten ügye, az evangélium szolgálatában. („Az ítélet azonban 
Istené” ebben a kérdésben is, és a lelkésznek ma sokszor családjában 
kell megtanulnia, hogyan egyeztesse szeretetben és emberségesen saját 
meggyőződésének érvényesítését, hivatalának követelményeit a lelkiis
mereti szabadság tiszteletben tartásával. Szerk.) Nem csak a jó ízlés és 
a normális emberi közérzet kívánja meg, hogy rendezett és illő külsővel 
jelenjünk meg az istentiszteleten, hanem az a tény is, hogy az élő Isten 
követei vagyunk lehetőleg belülről és kívülről egyaránt rendezett álla
potban. Ebben nagy segítség a család szeretete, a papné odaadó figyel
messége és szolgálata.

— b —
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A z igehirdető műhelye

HÜSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
Lk 5, 33—38

A textus helye és alapmondanivalója
Alapigénket a szinoptikusoknál a gutaütött meggyógyítása és egy 

vámszedő (Máté, Lévi) elhívásának története előzi meg. A vámszedőnél 
elköltött vacsorán, vagy ahhoz kapcsolódóan beszélgetés folyik. Jézus a 
test és lélek ínségét orvosolja. Megkeresi a kegyes formákat dehonesz- 
tálókat. Ezeknek életélvezetét, haszonlesését, maguk-útján járását a 
„bűn-vírustól” eredő bajnak látja. Fordulatot hoz életükben és gondol
kodásukban. A változást, a hívó szón kívül a nem ritusos asztalközös
ség, a személyes viszony elmélyítése végzi el. Jézus mindezt irgalmas
ságnak mondja (Mt 9,13), a kegyesek azonban méltatlan magatartásnak 
vélik. Szavukban „rejtőzik az a vád, hogy Jézus nem a tanításért van a 
bűnösök között, hanem alkalmazkodik hozzájuk.” (Prőhle: Lukács Evan
géliuma 101. 1.) A böjtre vonatkozó kérdés így lesz az Istenhez való vi
szony vízválasztója. — A szinoptikusok Jézus szolgálatának lényegét a 
bűnbocsánatból kihajtó új életben látják. Jézus válasza tehát nem vé
dekező megokolása egy új gyakorlatnak, hanem az új élet nagyszerű ki
fejtése!

Az utókeret a szombatnapi (!) kalásztépés és gyógyítások, valamint 
Jairus leányának feltámasztása. Ez is összhangban van Jézusnak a böjtre 
vonatkozó válaszával.

A meghívottak szíve örömmel van tele, mert Jézusban „újat” talál
tak. Nem kényszerülnek többé arra, hogy előírásszerű utat keressenek 
Istenhez. (Lásd Prőhle im. 102. 1.) Nem mímelnek gyászt, amikor az 
Ürral való teljes közösség örömét élvezik. Az első hasonlaton (me
nyegző) érződik az evangélisták boldog visszaemlékezése a Jézussal töl
tött boldog időre. De benne van a gyülekezet és a Feltámadott boldog 
kapcsolatának vallomása is, jóllehet közben (nagyhét-húsvét-pünkösd) 
gyászoltak. — A nümfioszt ugyan kiragadták és kivágták (aparthé Ézs 
53, 8) az élőlények közül, mégis gyülekezetében van (nömfon), mert ő 
a halál megsemmisítője! A nümfón is gyászolhat még (szívbeli fájda
lommal és nem kegyes gyakorlatként!), mert egyrészt maga is felejtheti, 
sőt eltaszíthatja nümfioszát (Róma 7—8, a Jelenések levelei!), másrészt 
tapasztalhatja annak „távollétét (Ps 42,4; 2 Pt. 3,4; 2. Kor 5,1—5).

Üjabb két hasonlat az „új” aktivitását mutatja be. A szakadás el
kerülhetetlen, a régit foltozni sem lehet az újjal. Nem is harmonikus (u 
szümfónészei) az „új a régivel. — forrás és edény, lelkűiét és maga
tartás egyszerre. Az újnak ezt a különlegességét a Hegyi Beszéd mutatja 
be igazában.

Árapály
Meditáció vázlatkeretben.
Húsvéti labdarúgótorna közönsége milyen fergeteges hangorkánnal 

újjongott egy-egy szép akció láttán! Tavaszi kirándulók mily vidáman 
énekelnek! Hát a Feltámadott népe?!
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Húsvét gátakat sodró öröm áradását hozta!
Van okunk örömre! — A Feltámadott személyében Isten győzött ér- 

tünk az élet küzdelmein, a halál mélységén, az ítélet örvényén. Az örök 
let sugárzó jele megjelent fölöttünk. Aki Krisztussal találkozik, a tel- 

jes öröm birtokosa. Krisztus maga él benne és hit által teszi isteni tö
kéletességének részesévé.

Nagy erejű öröm ez. Mint mikor gázkitörés jelzi, hogy nyomában 
olaj tör májd fel, mely ezer és ezer motort hajt. — Ez az öröm lobog 
egy új, Istennel tervezett, tőle kért élet jövetelénél a családban. Minden 
megváltozik vele. Mégis, ki vághat keserű arcot? — Főhelyen ül az asz
talnál e vasárnapok valamelyikén a konfirmandus fiú, leány, kereszt
gyermek, vagy unoka. Nagy öröm, ha szívből vallotta: Tudom, kiben 
hiszek! Boldogság az, hogy a keresztség vetése egyszer beért, most újra 
termést kell hoznia! — Ez az öröm tölti el szülők és rokonság szívét, 
amikor fiatalok lépnek az oltár elé, hogy Krisztus hűségével induljanak 
tovább. A lakodalmi asztalnál is pergő könnyek életünk küzdelmei egyik 
célja beteljesülésének jelei.

Húsvét erjedést és forrást hoz. Tömlőt szakít, gátakat sodor. — 
Chrizosztomosz a császári udvar etikettjét és kétszínűségét robbantja 
vele. — Luther a megfizetésre, böjtre és vezeklésre felépített vallásos
ságot szakítja vele széjjel. — Paul Schneider az élet és halál urait játszó, 
tömegpusztító hatalom kiszolgálóinak lelkiismeretét rettenti vele. — M. 
Luther King az ember sokféle megkülönböztetését (faji, vagyon, rang, 
kaszt) bélyegzi meg ezzel az elemi erővel. Az egyházra érvényes, hogy 
abban akkor van több a puszta intézménynél és tradíciónál, ha a hit 
feszítő öröme és tettei meglepően új és új módon jelentkeznek.

A húsvéti forrás új medret is teremt. — Törvény- és szokásvallásos
ság helyett a szív és élet szolgálatát. Megtartja és viszi az Isten népét 
előre. Gamáliel mondata az egyháztörténelem sok pontjára érvényes: 
„Ha emberektől van ez a dolog, semmivé lesz, de ha az Istentől. . .  
(Os 5,38—39) Ez igazolódik Bornemissza Péter és a magyar reformált gyü
lekezetek életében. (A gyászos évtized 300 éves évfordulójához értünk!) 
A gyülekezeteknek nem volt patrónusuk, nem volt „tanító-hivatal, nem
zedékek nőttek fel más tanítás mellett az olvasott és hirdetett igén, ősi 
dallamokkal, mint reformált keresztyének. A mindenütt jelenvaló Ür 
vezetése és ereje dolgozott bennük és körülöttük.

Amikor az intézményes társadalmi integrálódás évtizedei következ
tek a feudális-polgári világban, minden látszat ellenére belső erőtlene- 
dés és szakadozás állapotába került az egyház. Akkor volt jó környezeté
nek, ha semmi újjal sem keltett feltűnést és nem zavarta meg a beis
kolázott rendet. Jó, hogy Isten nagyobb a mi bűnünknél!

Űj történelmi és társadalmi helyzetben ezért nem lesz régivé, ápo- 
rodottá, avítt ruhájúvá az evangélium és követsége. Jó illata, sava és 
fénye szóban és tettekben elvégezheti munkáját. Szelídsége és békesség- 
szeretete sok szegénységből kilábaló nemzedék jobbat építő és megtartani 
akaró vágyához is társul. Igazságmértéke az embertársak közös javát és 
érdekét teszi a maga haszna elé. Ez az „előzékenység” maradandó etikai 
követelmény önmagunk természetes önzésével szemben. — Isten sze
mélyválogatás nélküli szeretete nyitottá tesz a különböző hivatásban, te
rületen dolgozó, különböző képességű és érdeklődésű embertársak felé. 
— Elmúlt a félelemből, rangnak és címnek kijáró köszöntések kora. A hí
zelgés érdekfuvolája helyett az egymást becsülő tisztelet alapján köszön
teni barátot és ismerőst, fiatalt és öreget, munkatársat és beosztottat, ma 
is újruhás Kriszuskövetés. Lelkiismeretes munka, megbízható helytál
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lás, felelősség a rámbízott életért és vagyonért, meg nem fizethető, iga
zában nem premizálható szolgálat. — Milyen széles, gazdag életfolyam! 
— Vajon ilyen-e a miénk? Vagy csak ragasztott régi tömlő, elődagasz
tott, de mindig csöpögő hordó, modern rátétekkel foltozott régi öltözék?

Ha ilyen volna és felismerjük, akkor indul el bennünk az apály ál
lapot miatti böjti küzdelem. — Mintha Krisztus győzelme bennünk sem
mit sem változtatott volna. „Ahol Júdás vágyát, Ananiás hazugságát, go
nosz indulatát, dühös gyűlöletét még őrzik, ott minden kiterjesztett kéz 
haszontalan.” (Dryander) Nem lehet elkerülni, hogy ismét a forráshoz 
lépjünk, az buzogjon bennünk. Nem lehet megtakarítani azt sem, hogy 
„vele örüljünk és azután vele is szenvedjünk” (Schlatter). Hányszor lesz 
ez súlyos próba betegágyon és halál óráján is! — A „régi” kísértésére és 
az „új pazarló áldozatára is érti Bengel, hogy a keresztyén élet jellem
zője: „egyszer menyegző, másszor böjtidő.”

Nana Simon néger énekesnő M. Luther King temetésén ezt a spi
rituálét énekelte: Meghalt a Király! De győztes az Űr! — Az ilyen ügy 
nem veszhet el. A bor nem hiába ömlik ki. Az új tömlő már formálódik! 
Ezért jár öröm újságában Isten népe. Ennek az újnak feszítő vágya és 
formálódása benne van a húsvét utáni emberi történelem egész folyama
tában. Meg is tapasztalja az egyes hivő, a gyülekezet, az egyház, a népek 
közössége a teljesség menyegzői örömét!

Bödecs Barnabás

Laikus kérdések és szempontok Lk 5, 33—38-hoz
Keresztelő János és a farizeusok tanítványai böjtölnek és imádkoz

nak. Jézus tanítványai az imádságot is mellőzték vagy csak a böjtölést? 
Böjtölés helyett meg éppen a vámszedőkkel és bűnösökkel közösen vet
tek részt Lévi lakomáján. (2b) — Mi volt akkor a böjtölés célja? Testi 
önfegyelmezés, érdemszerzés, vagy kultikus cselekmény? Jézus maga is 
böjtölt 40 napon át, de a tanítványokat feloldja a böjtölés akkori ál
talános szabálya alól? Válságos helyzetben segít valamit a böjt? Szó sze
rint kell érteni, hogy a „vőlegény” elvétetésekor böjtölni fognak a tanít
ványok? (2b) — Amikor a világ egyik része éhezik, másik része fogyó
kúrázik, akkor a böjt nem étrendi kérdés! Már a prófétáknál is talál
kozunk az igazi böjt fogalmával, vagyis az igazságosság, az emberiesség 
következetes és általános teljesítésének követelésével. A böjt nem az, 
hogy nem nyúlok a kenyeremhez, hanem az, hogy megosztom az éhező
vel. A böjt időszerű kérdést érint: a javak igazságos elosztását világ
méretekben (2b). — A posztó és tömlő példázata azt jelenti, hogy az 
evangélium új üzenete új formákat követel? A Jézus hozta újnak is 
formája, szabálya, rendje van. Az élet napi aktualitásai adják a tömlőt, 
a keretet, amelyben az evangéliumot meg kell élni, vagy van sajátosan 
vallásos keret? (2b) — Jó lenne a 39. verset is a textushoz venni. Nem
csak a vallásos életben nehéz elfogadni az újat, hanem a mindennapi élet
ben is. (2b) — A tulajdonképpeni vád nemcsak az, hogy nem böjtölnek, 
hanem vád alá esik a tanítványok közösségvállalása olyanokkal, akik a 
farizeusok szerint közösségen kívül valók. Nem túlzás is ez ebben a for
mában? A lakodalmasokra vonatkozó megjegyzés a lakomán jelenlevőkre 
vonatkozik, vagy általában az egész egyházra, vagy talán csak egy példa, 
melynek gyökere a korabeli lakodalmi szokásokra nyúlik vissza? (40) — 
Mely napokra utal Jézus a 35. versben.. .  midőn a vőlegény elvétetik 
őtőlük? A mai keresztyén ember böjtjét lehet-e úgy értelmezni, hogy az 
az elvétetett vőlegénnyel kapcsolatos aktív böjt? A két példa (36 v. és
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__38 v.) érthető magyarázatot ad arra, hogy a böjt és az öröm is a maga
hívén és idején való. Ha a böjt fő vonása az áldozatvállalás, ennek pe- 
Hie helye is van a ma emberének életében (anyagi, erkölcsi segítségnyúj
tás más népek felé is stb. stb.) Ez az értelmezés a böjt fogalmát ma el
képzelhetővé és gyakorolhatóvá teszi a hivő ember számára. Vajon nem 
azért húzódozunk mi mai keresztyének a böjt gyakorlásától, mert nem 
tisztázottak az ezzel kapcsolatos ismereteink? (40) — Van-e éles határ 
az öröm és a böjt között? Egyáltalán van-e határ közöttük? Szerintem 
gyakran fonódnak össze, sőt tud az egyik a másikból táplálkozni is. (40) 
— Megdöbbentő számomra az itt hallottak után, hogy mennyire mai 
textus ez. Közösségvállalás, aktív böjt. Csupán azt kérdezném, hogy a 
mai keresztyén ember számára parancs-e mindez, vagy lehetőség? (40)

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Cs 20, 25—31.

Exegézis
Ez a szakasz Pál apostol búcsúbeszédének részlete, amelyet az efezusi 

gyülekezet véneinek mondott. Lukács, a könyv szerzője talán valamelyik 
levél részleteként közli az apostol elköszönő igehirdetését azzal a szán
dékkal, hogy példát adjon a távozó Pál szavain keresztül a gyülekezet 
hitben való erősítésére és bátor helytállásra való biztatásra. Erre enged 
következtetni a beszéd nyelvezete, gondolat-fűzése (Udo Smidt).

Pál, aki a harmadik missziói útja alkalmából három évet töltött 
Efezusban, most Jeruzsálemen keresztül Rómába akar menni, hogy az 
akkori világ fővárosában is megszólaljon az evangélium. Igaz, hogy már 
egészségi állapota is megrokkant, de az evangélium hirdetésének belső 
kényszere új területre küldi. Tudja, hogy még nincs befejezve életműve, 
amit rábízott Küldője, Jézus Krisztus. Ezért fáradhatatlan.

Jeruzsálembe kettős céllal indul. Veszélyben forog a keresztyénség 
egysége. Könnyen egy páli és egy péteri irányzat jöhet létre. Pál, aki 
a jeruzsálemiek részére gyűjtést szervezett, most viszi az adományokat 
az ajándékozó gyülekezetek képviselőivel, s imádkozik, hogy Krisztus 
nyája egy maradjon. De népe, a zsidó nép iránt is mély szeretetet érez. 
(Rm 9.) Üdvösségét odaadná, csakhogy vér szerinti testvérei is megis
mernék a Krisztust és megtérnének. Ez az a másik belső erő, amely őt 
a reá leselkedő veszély ellenére is Jeruzsálembe kényszeríti.

Nincs mulasztása a gyülekezettel szemben, mert Isten teljes akara
tát hirdette mindnyájuk megtérésére és üdvösségére. így értendő: „ .. .é n  
mindenkinek vérétől tiszta vagyok. (NTD) Püspököknek nevezi a gyü
lekezet véneit, mint Fii 1,1-ben is. Ök a Krisztus gyülekezetének Lélek 
áltál elhívott vezetői, közvetlen karizmatikus ajándékokkal. Talán az 
»egyház” fogalmának alapjait találjuk ezekben a sorokban. (NTD)

Bár az apostol hangja változott (Gál 4,20), de rendíthetetlen a pré
dikáció tartalmában: Isten országát szólja, a Krisztushoz térést sürgeti. 
Távozása után ez lesz a feladata, Istentől való megbízatása a gyülekezet 
véneinek. Vigyázni magukra és a nyájra, mert a gyülekezetre kettős ve
szély leselkedik. Pál tudja, hogy távozása után külső és belső ellenség 
fenyegeti a gyülekezetei. Meghidegül az első szeretet melege bennük 
(Jel. 2,4). Ezért tudnak még a tanítványok közül is elragadni néhányat 
a fonák tanokat hirdető férfiak. Itt az exegéták véleménye szerint gnosz-
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tikus tévtanítókra, ill. a Jel. 2,6-ban szereplő nikolaitákra kell gondol 
nunk. Pál még egyszer saját példájával emlékezteti a gyülekezetet — 
minden öndicsőség keresése nélkül —, hogy három évig meg nem szűnt 
értük szolgálni és őket inteni.

Meditáció
W. Lüthi könyvében: Die Apostelgeschichte ausgelegt für die Ge- 

meinde — ennek a textusnak a magyarázatakor egy falusi kovács mester 
temetésének eseményét említi. Ez a csendes, imádkozó ember ugyan nem 
hiányzik majd a nagy világmindenségből, senkinek, de hiányzik a gyü
lekezetért imádkozok és Isten országa földön élő tagjai közül. Minden
napi munkája közben érte baleset, égő szikra pattant egyik szemébe, és 
kioltotta szemevilágát. „Hivatása beleégette jegyeit életébe.” S ez em
lékeztet bennünket Pálra, Isten másik szolgájára, aki ugyancsak hiva
tása „ádozata”, aki ugyan nem a kovács műhely üllőjén dolgozik, ha
nem Isten igéje tüzének továbbadója és sziklazúzó kalapácsának hirde
tője. Az Isten igéjével való foglalkozás jegyeket hagy minden keresztyén 
életén.

Pál, a krisztusi kegyelemből él, példátlanul szabad ember. Nem fél 
ellenségei cselekvésétől. A Lélektől kényszerítve megy. — Pál, három 
év után is tud a maga példájára hivatkozni, könnyhullatás és a zsidók 
állandó zaklatása ellenére is prédikál, dolgozik. „Ti tudjátok, hogy... 
hogyan viselkedtem közöttetek egész idő alatt” (Cs 20,18). Pál példája 
segítsen bennünket mai igehirdetőket befelé nézésre, van mit tanulnunk 
tőle!

Vigyázzatok magatokra — vigyázzatok a nyájra! — igen aktuális 
felszólítás ez a gyülekezet tagjai és vezetői részére egyaránt. Nem egy- 
liázféltésből végezzük szolgálatunkat, mert ez fölösleges volna, de ter
mészetesen igaz az is, hogy csak a létező egyház tud szolgálni az Isten, 
világ és a felebarát javára.

Az egyetemes papság gondolata ott lüktet ezekben az igékben. A gyü
lekezet éppúgy felelős sorsáért, mint az egyén üdvösségéért. Mindnyá
jan Isten munkatársai vagyunk, kitüntetés ez.

Vázlat
Bevezetés: Vigyázat! Életveszély! — Napjaink balesetmegelőző óvin

tézkedései egyre növekednek, mert növekszik a felelősségérzet emberi 
sorsunkért, egészségünkért. De egyre több a veszélyes terület. A külön
böző sugárzások és modern technika terjedése koncentrált cselekvést, 
figyelmes életet követel. Az efezusi gyülekezettől búcsúzó Pál is ve
szélyben látja sorsukat, az ott élő keresztyének hitét. . .  A régi példán 
keresztül a jó Pásztor, Jézus Krisztus nekünk is élő igét, bátorító figyel
meztetést akar adni:

I. Vigyázzatok magatokra! — Ez azt jelenti:
a) Hallgatni Isten kereső és megtartó szavát. Megmaradni Isten 

mellett, elfogadni közeledését. Nem elmenni mellette, vagy elfordulni 
tőle. Sokszor mi magunk akadályozzuk Istent abban, hogy lelki-szellemi 
ajándékait odaadhassa nekünk. (Bonhoeffer) b) Tudatosítani a bennün
ket ért hatásokat. Egy felmérés szerint az emberek 34%-a újságokból, 
31%-a televízióból, 30%-a rádióból, 5%-a barátoktól értesül a világ ese
ményeiről. Életünk gyorsuló ritmusa, a szellemi látóhatár tágulása ma-
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gával hozza a kísértést, hogy feladjuk önálló gondolkozásunkat, egyéni 
döntéseinket megspóroljuk, s ehelyett átvesszük a felszínes tömeg jól- 
értesülését, leegyszerűsítjük az összetettet. S közben hamis nézetek lesz- 
nek úrrá bennünk akár hitünk kérdéseiről, akár társadalmunk, vagy az 
egész emberiséget érintő kérdésekről legyen is szó. c) Legyőzni a kö
zöny. a nihilizmus sodró erejét. Egyénnek boldogtalanságot, társadal
munknak ragályos betegséget jelenthet. Egyénileg értéktelen életet, a 
közösségben káros hatást, rombolást eredményez. Kónya Lajos költőnk 
írja a Hitvalló c. versében:

Én százszor inkább vállalom a gyarló 
próbálkozást, a tévedés iszapját, 
hogysem közönybe takarózzam.

II. Vigyázzatok a nyájra! — Ez azt jelenti:
a) Hirdetni Isten teljes akaratát. Isten azt akarja, hogy minden em

ber üdvözöljön és az igazság ismeretére eljusson. Isten azt akarja, hogy 
megtérjünk és éljünk. Isten azt akarja, hogy életünk másokat boldo
gító, hasznos élet legyen. Isten azt akarja, hogy a világon mindenütt a 
vérontás földjén kézszorítás jelezze az embertársi egymásratalálás vár- 
va-várt, csodálatos napját, b) Törődni a másik sorsával. „Sok modern 
ember, mint robotgép teszi dolgát, s nem tud az emberek számára em
ber lenni. . .  az a veszély fenyegeti, hogy élete önző tengődés lesz, s ő 
maga az elmulasztott odaadás miatt nyomorék, elsatnyult ember. . . ” 
(A. Schweitzer) A nagykorú keresztyének gyülekezetében Istennek azok 
a munkatársai, akik „odaadó” életet élnek, s keresik, hogy hol tudnak a 
másik segítőjévé, igazi embertársává lenni, hogy így erősítsék a nyáj 
egységét. Sokszor úgy megyünk el a gyülekezetben is egymás mellett, 
mint két egymáshoz először közeledő, aztán távozó hajó a tenger sima 
tükrén a sötét éjszakában: egyik sem tudja a másikról, mit rejteget sötét 
sziluettje mögött, c) Törődni az egész gyülekezet sorsával, életével. Imád
kozni érte! Nem egyesek — lelkész vagy felügyelő —, hanem együtt 
mindnyájan vagyunk felelősek a gyülekezet sorsáért, az evangélium 
igaz hirdetéséért. Tévtanítók ma is csábíthatnak, kísérthet, hogy min
dig a múltat emlegessük élő példaként, pedig Isten a mában készíti az 
evangélium útját a modern emberi szívekig, s ebben kell elfoglalni ma
gunkat, hogy a jövő körvonalainak rajzolását segítsük. Hitünk és imád
ságunk próbája ez. „Senki sem tudja elhinni, milyen ereje van az imád
kozásnak, és hogy mi mindent el lehet vele érni. Csak azok tudják, akik 
megtapasztalták.” (Luther)

Befejezés. Isten is vigyáz övéire, s az egész nyájra. A nyájnak ő 
adott értéket, amikor drága áron vásárolta, Fia vérén. A drága áron 
megváltott nyájnak legyünk tudatos hittel és mély, őszinte felelősség- 
érzettel boldog tagjai.

Szebik Imre

Laikus kérdések és szempontok Csel 20, 25—31-hez
Ami itt feladatként elhangzik az „efezusi vének” felé, az kötelező 

hatállyal van ma a presbiterekre, a gyülekezeti tagokra? Pál szolgálata 
átfogta az egész embert. Prédikált szóval, de életfolytatásával is. A mun
káról nem lehet szebben beszélni, mint amikor a kezét, munkás kezét 
felmutatta. A Feltámadottat életközei vitte. Miért van az, hogy ma olyan 
gyakran nem a „teljes akaratát” hirdetik meg a szószéken? A „teljes 
akaratába” beletartozik az „egész élet”. A mai igehirdetés azért életide
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gen, mert emberidegen. (14) — Pál „tiszta kezeket emel fel” Isten felé és 
az emberek felé. Az egyház, az igehirdetés intézményes szolgája elmond
hatja-e Pállal együtt: „Mindenkinek a vérétől tiszta vagyok?” (14)
A vigyázásra való felhívást sokkal szélesebbre kellene tágítani, mint a- 
templom fala, vagy a gyülekezet közössége. Nem kellene ma igen nagy 
hangsúlyt tenni arra, hogy nem elég az emberek „lelkére” vigyázni? 
Gyülekezeteken belül is nem többet kellene az egész emberre vigyázni? 
Akinek öröme van, s arra akinek könnyes a szeme? (14) — Mi rombolja 
az egyházat? Én így fogalmaznám meg: a remete életű keresztyén. Aki 
csak magával törődik, és magával van elfoglalva. Aki nem megy a gyü
lekezetbe önhittségből, beképzeltségből, elbizakodottságból, mert nem 
érez felelősséget a másik emberért. Aki csak azt szeretné hallani, ami 
simogatja, és ami nem jelent semmiféle elkötelezést. Pál ezt a gondol
kodásmódot lehetetleníti. (14) — Hova megy Pál, miért ennyire biztos, 
hogy nem látja többé az efezusiakat? Meglepően nagy felelőséggel szól 
a gyülekezetre való vigyázásról. A sajátos efezusi helyzet ismeretében 
arról szeretnék hallani az igehirdetésben, hogy milyen belső veszély fe
nyegeti ma a gyülekezetet, és milyen külső veszély, szektás tanítások ter
jedése stb. (9a) — Ez az ige jól megmutatja, hogy a lelkipásztor mennyire 
aggódik féltve szeretett gyülekezetéért, ugyanakkor világosan hirdeti, 
hogy a Szentlélek nem különös eseményeken keresztül, hanem a gyüle
kezet hivő tagjai által tartja meg a gyülekezetet. Ahol tudatos a hit és 
élő a meggyőződés, ott a gyülekezet tagjai tudják, hogy felelősek azért, 
hogy mi történik az egyházban. (9a) — Pál nem önmagára akarja emlé
kek özönével a figyelmet felhívni. Neki a gyülekezet további együtt ma
radása a fontos, az evangéliummal való további szolgálat. Nem a személy 
az érdekes, hanem az Isten ügyének továbbvitele. (9a)

A közeljövőben megjelenik

VEÖREÖS  I M R E :

JÁNOS LEVELEI
című kommentárja 

Megrendelhető a Sajtóosztályon

180



HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
2 Kor 7, 9—10

A korinthusi gyülekezetét súlyos belső viszályok dúlják. Pártoskodás, 
személyi ellentétek, Pál apostollal való éles szembefordulás bonyolítják 
a helyzetet. Ez készteti Pált egy közbeeső — sajnos elveszett — levélnek 
a megírására. Ebben kemény szavakkal feddi meg a gyülekezetei. Maga 
is nyugtalanul várja a hírt, mi e feddő levél gyülekezeti visszhangja. 
Titus hozza meg a jó hírt, a gyülekezetei megrázta a kemény hang, és 
megszomorodtak meglátva útjuk veszedelmeit. Bűnbánatuk, őszinte töre- 
delmük Pált is megindítja. Megírja újabb levelét, amelyben páratlan 
pásztori melegséggel oldja fel a feszült helyzetet. Ebben az összefüggés
ben szólal meg a számunkra mai textusunk.

Néhány excgetikai forgács
Rövid textusunkban is nehány igen súlyos, veretes kifejezése talál

ható az ÜT-nak. így a metanoia — megtérés. Köteteket írtak már róla, 
Itt csak a szó etimológiai vonatkozására utalok, amely a gondolataink, 
életszemléletünk, látásmódunk megváltoztatására utal. Már ez is érezteti, 
hogy roppant horderejű változást jelent, amire nem egyszerűen a józan, 
értelmi belátás, hanem valami külső, lelki hatás (Isten Lelkének mun
kája) juttathat el. A másik fontos kifejezés a kata theon lüpé, az Isten 
szerinti bánat. Korunknak egyik nagy ideggyógyászati problémája a dep
resszió, amikor az elszenvedett lelki sérelmek nyomán búskomorság, élet- 
untság, meghasonlás, váltanak ki olyan megszomorodást, amely gyakran 
öngyilkossághoz vezet. Egyik gyakori változata ennek a családi életben 
bekövetkezett válságok, csalódások nyomán fellépő depresszió. Ezeket 
nem szabad összetéveszteni azzal, amit igénk Isten szerinti megszomoro- 
dáson ért. A jobb megértést elősegíti a párhuzamos helyként megjelölt 
Lukács 15; 17—24-re, a tékozló fiú történetére való utalás. Különösen 
gondolatokat indító a tékozló fiú apjának szava: „Halott volt és megele
venedett.” A másik párhuzamos hely, Máté 26, 75 Péter sírása. Ha Júdás 
sírására is gondolunk, plasztikusan mutatkozik meg az Isten szerinti 
megszomorodás Péter hűtlensége feletti sírásában, amely után új élet, új 
megbízatás következett, mert visszatért Jézushoz és Júdás megkesere- 
dése, sírása között, amely teljes lelki összeomlásban csak a kötelet látta 
maga előtt. Talán további gondolatokat kelthet, ha Máté 5, 4-re is utalok: 
„akik sírnak, megvigasztaltatnak. . . ” . Az ÓT-ból is kívánkozik ide két 
esemény 1. Sám 15, 13—31 Saul és Sámuel találkozása, és 1. Sám 12, 1— 
15 Dávid és Náthán találkozása. Ide kapcsolódik a dzémión kifejezés is, 
amelynek értelme veszteséget, kárt szenvedni, fizikai és lelki értelemben 
egyaránt. A szótéria kifejezés a klasszikus görögben a megmentés, meg
szabadítás értelmében, a bibliai tartalmában a megváltást, üdvösséget 
jelenti. A katergadzomai ige értelme eszközölni, véghezvinni, etimológiai 
tartalma a munkálkodásra, a munkával való megszerzésre, bizonyos akti
vitásra utal. Ez a kifejezés tovább mutat a textusunkat követő 11. 
versre is.

Meditáció
Megszomorodott gyülekezet, milyen különösen hangzik. Inkább tu

dunk dicsekvő, vagy kedves, vagy adakozó gyülekezetről. S ezekben sok
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emberi van. Szervezési sikerek, családias meleg vagy jó példák által von
zott felelősség másokért. Mindez nagy érték, nem is szabad lebecsülni 
mégis ebből az igéből értem meg mit jelent, ha egy gyülekezet coram Deo 
megszomorodik. Korinthusban is voltak jóakaratú békítgetések, de itt 
sokkal több történt. Ez nem Titus fáradozásának, talán diplomáciai 
ügyességének sikere, valami új történt. Valami pneumatikus dolog, Isten 
Lelkének munkája. Egy szikra ütött át és meglátszott, hogy a vita, a pár-  
toskodás, ami feldúlta a gyülekezetét, semmit sem használt, sőt nagy kárt 
okozott. Világossá vált, hogy az igazán meg nem tért szívek régi énje 
bújt elő a szenvedélyes indulatokban, a csak magam útját, nézetét kép
viselő és azt csalhatatlannak tartó szűkkeblűségben, a másokat sértő, ful- 
lánkos szavakban. Eddig mindezt befedte egy kis keresztyén máz, most 
— coram Deo — egyszerre elviselhetetlenné vált mindez, fájt. Így szo- 
morodott meg egy gyülekezet.

Szeretném ezeket a gondolatokat tovább gyűrűztetni. Hiszen milyen 
sok gyülekezetben vannak ilyen problémák. A lelkesen fogadott új lel
kész 10—20 évi szolgálat után egyre több problémát talál. Megszokták, 
kölcsönösen apró tüskék mérgezik a helyzetet. Bár tudnánk erről az igé
ről úgy prédikálni, hogy pap és gyülekezet — coram Deo — így tudna 
megszomorodni.

A megszomorodás lehet halálos. Ahogyan igénk mondja „a világ sze
rinti szomorúság halált szerez.” Az élet hányféle meghasonlott embere, 
megkeseredett papja fordul befelé ezért. S ez a befelé fordulás is halálos. 
Az orvosi megállapítás is az, hogy a megsebzett lelkű emberek, ha befelé 
fordulnak, görcsös állapot jön létre, amelyben az önemésztő, kifelé titkolt 
sebek biztosan őrlik fel az életkedvet, és hozzák létre azt a depressziós 
állapotot, amely azután a valóságos halálhoz vezet. Ez a megszomorodás 
elvesztette a hitét és ezért a reménységét is. Ennek példája Júdás. Az a 
megdöbbentő, hogy lehet három évig Jézussal járni, hallgatni és látni és 
végül annyira elveszíteni a reménységét, hogy nincsen más, csak a halál.

Lehet a megszomorodás áldás. Ha Isten elé állít. Igénkben az ragad 
meg legjobban, hogy Isten irgalmas. Mert az Ö irgalma az, ha a megszo- 
morodásunk nem a halálba, hanem az életre, megújulásra, kegyelméhez 
visz. Igehirdetésünk során arra kell nagyobb hangsúlyt tennünk, hogy 
megérezze a gyülekezet, miközben annyi halálra keseredett ember jár 
körülöttünk, Isten irgalma minket megújulásra keserít meg, megtérésre, 
új életre, irgalomra.

A megtérésre való megszomorodás tulajdonképpen megtérésünk bi
zonyos hiányait mutatja meg. Gyakran csak bizonyos keresztyén máz 
rajtunk, amit megtanultunk, hallottunk és átvettünk Isten igéjéből, de 
nem hat el gondolkodásunk, érzéseink, egész existenciánk megújulásáig. 
A felületen marad és nem jut el a szív mélyéig. Híveink életében a meg
térés gyakran többé-kevésbé azonosult egy bizonyos lelki élménnyel, ami 
talán akkor, amikor átélte az illető, jelentős volt, de nem jutott el a han
gulati elemeken túl, az érzületi és akarati elemekig, pedig a metanoia ez 
volna. A tékozló fiú története érzékelteti ezt igen jól. Nem csak mégha- 
tottan síró, kissé önsajnáló hangulatig „tér meg”, mint sajnos ma sokan, 
hanem elhatározássá, cselekvéssé, útbaindulássá, végigjárt úttá, bevallott 
bűnné stb. érlelődik benne. Ez hiányzik sok szívből. Ezért ahol csak gon
dolati síkon, mintegy befelé átélve volt megtérés, ott előbb utóbb ki
bújnak újra a gyökereiben megmaradt régi indulatok, önzés, szeretet- 
lenség stb. Ezeket ismeri fel rólunk a kívülálló és állapítja meg, joggal, 
itt a szó és a tett nincsen összhangban, vagyis képmutató élet van. 
A megtérés tehát nem befelé fordulás, vagy gondolataink megrendülése,
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nem kell, hogy új aktivitássá is legyen. De ez már a 11. vers vonala, 
ami kívül esik textusunkon, de amire azért szükséges utalnunk.
      Igénk talán legnehezebb problémája a megtérés mai konkretizálása. 
Talán ebben is segítséget nyújt azonban, ha az exegetikai forgácsok kö
rött említett dolgokra utalok. A megtérést nem csak a személyes életünk 
körére leszűkítetten, hanem az egész gyülekezetre, egyházunkról való 
gondolkodásunkra és az ebből következő aktivizálódásban is konkreti
zálnunk kell. A gyülekezet megtérése áttöri a csak egymást dédelgető be
szűkült gondolkodást és világtávlatú és horizontú diakóniává kell legyen. 
Az utóbbi időben mind többször kellett meglátnom szolgálataim közben, 
hogy egy-egy gyülekezet mennyire betokosodottan, csak önmagával tö
rődve, csak a maga kérdéseit látva él. Végzetes és halálos gettós állapot 
ez. Ezért keseregnek olykor gyülekezetek önmaguk felett. Az a gyülekeze
tek Isten szerinti megszomorodása és megtérése, amikor Isten Lelke arra 
indítja őket, hogy ebből kilépjenek, tovább lássanak, és új aktivitásra lel
kesüljenek fel.

Ez vezet át ahhoz az örömhöz, ami textusunkon átragyog. Tulajdon
képpen ezzel kezdődik textusunk: „Most örülök.” Ha mégis meditációm
ban ide kerül, azért van, mert én is szeretném, ha ez sugározná át az 
egész gondolatmenetemet. Ez az öröm Pál igazi, felszabadult öröme. Ed
dig volt szomorúsága, könnye, fájdalma, aggodalma, de most és ez a 
mo s t  a hangsúlyos, valami új kezdődött. Ez az öröm a keresztyén gyü
lekezetek igazi légköre. Pál sem konzervált sérelmeket, nem dédelgetett 
sebeket, amiket kapott Korinthusban, a megtérés, új élet örömében felol
dódott minden. Elfelejtett mindent, megbocsátott mindent, csak örülni 
tud. maradéktalanul. Ez az öröm ragadós. Korinthusban is új a légkör, 
és közöttünk is új a légkör, amint ez az öröm hat át. Olyan ez, mint ami
kor elvonult a zivatar, és a már szétszakadozó fellegek közül aranylóan 
süt újra a nap.

Vázlatok
Tudatosan arra törekedtem eddig, hogy mennél több gondolatot 

gondolatforgácsot vessek fel. Nem szisztematikus és logikus gondolatsoro
kat, inkább .asszociációs gondolat indukálást szerettem volna. Mégis fel
vázolok három lehetséges vázlatot.

Az elsőben a textusból és annak korabeli üzenetéből kellene kibon
tani a mai mondanivalót. Ebben az esetben nem lehet elkerülni, hogy fel 
ne vázoljuk Pál és a korinthusi gyülekezet között támadt feszültséget is.

Bevezetés: Elmúlt a zivatar. A sötét fellegeken már átragyog a nap
fény. A leveleken még súlyos vízcseppek ülnek, mint szemekben a köny- 
nyek. Ez itt nemcsak kép, hanem Pál apostolnak és egyik gyülekezetének 
kapcsolatából egy darab, amint e levélben megmutatkozik.

a) Megtérésre szomorodjatok meg.
b) Nem halálra — életre és szolgálatra.
c) Örüljünk az új életnek. *
Bevezetés: Pásztor gondozza a nyáját. Pál pásztori kapcsolata e le

vélben.
a) A pásztor aggodalma.
b) A  nyáj megszomorodása.
c) Együttes örömben. *
Lehetséges úgy is megszólaltatni igénket, hogy egészen elmarad a 

korkép vázolása és egy gondosan megkomponált, személyes hangú és iga-
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zán pásztori szeretettel hangzó igehirdetésben együtt áll pásztor és nyája 
Isten előtt Aki ezt az utat választja, félelemmel és rettegéssel készüljön 
erre a szembesítésre, amit Isten nagyon megáldhat. 

Bevezetés: Térjetek meg, ez Jézus Krisztus felhívása. Ez együtt kell, 
hogy megszólítson pásztort és nyájat. Ebben az igében maga elé szólít 
Urunk.

a) Együtt szomorkodjunk.
b) Együtt térjünk meg, életre.
c) Együtt örvendezzünk.

Sólyom Károly

Laikus kérdések és szempontok 2 Kor 7, 9—10-hez
Ezekből a sorokból, de az előző és a textust követő versekből nyil

vánvaló, hogy Pál valami olyant írt a korinthusi gyülekezetnek, amely 
sértődöttséget, szomorúságot váltott ki. (A korabeli viszonyok között egy- 
egy levél, vagy hír kicserélődése hetekig, hónapokig tartott. Ezért az an
tik világ levelezése sokkal több hangsúlyt tett a fontos és lényeges kér
désekre és pusztán csak „anziksz” -lapokat, üdvözlő sorokat nem küldtek 
egymásnak a távollevők.) Pál itt valami rendkívüli módon vetette el a 
sulykot, arra következtetek, hogy a gyülekezet egészét érintő kérdés jö
hetett szóba. A korinthusi gyülekezet sok problémával leterhelt gyüleke
zet volt, hallhatnánk-e valamit ezek közül, amelyek talán azonosak egy 
jelenkori városi vagy falusi gyülekezet problémáival, és talán így megkö
zelítjük a sértődöttség, vagy a szomorúság okát. (29) — Pál szívét eltölti 
az öröm, a békítés öröme. Valami olyan öröm, amely azért repes, mert 
valamilyen módon elérte célját. Végre megmozgatta a gyülekezetét. Fel
ébresztette álmából, közönyéből, fásultságából? (29) — Mi, hívek, általá
ban szeretjük, ha „jó és szép” prédikáció hangzik el, amely nem irritál 
bennünket. Nem szeretjük, ha fejünkre olvassák, hogy anyagiasak va
gyunk, csalunk, lopunk, hazudunk, hogy hűtlenek vagyunk, hogy a kö
zösségi problémák iránt cinikusak vagyunk, meguntuk hallgatni a háború 
szörnyűségeit, s lebénultunk a felebaráti szeretet konkrét megvalósítása 
terén. Ha találva érezzük magunkat, a sértettség bizonyos érzését őrizzük 
szívünkben. Pedig, ha az apostol útján járna az egyház, ez lenne a he
lyes módszer, mert a sértődés és szomorúság valamerre elindítana ben
nünket. Pál az ilyen állapotot tartja a legrövidebb útnak a megtérés
hez. (29)

A megtérésről eddig olyan képzeteim voltak, hogy az szakítás a bűn
nel, megigazított élet, visszatérés az Atyához. Mindez valami romantikus 
ábrándkép formájában lebegett előttem, de amiből soha nem éreztem 
semmit megvalósulni. Itt Pál egy levélben sértő módon leplezi le az igaz
ságot, és hangsúlyozza, hogy ez a megtérés felé vezető legrövidebb út. 
Tehát a kiváltott szomorúság, a megbánt gyalázat, a felfedett helytelen 
út — ez vezet megtéréshez. (29) — Jubilate vasárnapján — az öröm va
sárnapján kerül félolvasásra ez a szakasz, s állandóan a szomorúságról 
hallunk. — Az üdvösség helyett tanácsos volna „teljes öröm”-ről beszélni. 
De ehhez a teljes örömhöz mindenki életében meglevő szomorúságból 
speciális úton lehet csak megérkezni. — Tisztázni kellene, hogy mit jelent 
az Isten szerinti és a világ szerinti szomorúság, és miben különbözik egy
mástól? (11) — „Világ szerint” szomorú, tehát a halálba hull az az ember, 
akinek nincs önismerete, és akinek eszébe sem jut Isten. Halálosan szo
morú, mert nem érti az életét, a dolgokat, mi miért történik. Csak össze
visszaságot lát, egyszerűen nem tud megbirkózni az ellentmondásokkal,
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azután feladja a harcot, nem lát mást a jövendőben csak a halált, de 
van egy másik út a szomorúságból: a reménység, megvigasztalódás és 
öröm. (11) — Minden hatásos szónál többet ér az örvendező élet. Nem 
kell mindig sürgetni a megtérést, ha látják a vidám, örvendező életünket, 
akkor jönnek maguktól is a szomorúak és reménytelenek. A jövendő az 
örvendező egyházé. Hihetetlenül ragadós az öröm, ha igazi. Undorító, ha 
egy keresztyén a szomorúságot árasztja maga körül. Minden okunk meg
van rá, hogy tele legyen életünk örömmel. (11)

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Cs 16, 25—34.

Hitrejutottak öröméneke 
I.

Analitikus rész. Végetér az első keresztyén nagygyűlés Jeruzsálem
ben. Pál apostol második térítő útra indul, összevész azonban azzal a 
Barnabással, aki a missziós utakra maga mellé vette Pált. Szilász az új 
„tanú-társ” , ó kíséri el Pált. A Szentlélek azonban közbeszól, nem engedi 
elindulni az Ázsia provinciában prédikálni szándékozókat, pedig Pál oda 
készül. Másodszor is nekifutva Bitiniába indulnának (a mai Fekete-tenger 
parti Törökország), „de Jézus lelke nem engedte őket”. Rendkívül érde
kes megfigyelni, hogy az Ap. Cselében egy-egy rendkívül jelentős misz- 
sziói út előtt mennyire közvetlenül, direkt avatkozik be a Szentlélék 
Isten. (Fülöpöt a gázai útra vezényli, amikor arra jár a Kandaké fő
embere, majd a keresztség után „elragadja” stb.) Fokozza az új missziói 
út jelentőségét az, hogy Pál Troászban álmot lát, s most minden világos 
előtte' Macedóniába kell menni! Neápoliszból érkeznek Filippibe. A vá
ros római katonai település, a kolóniát még Augusztusz telepítette ide. 
Nagyszámú volt Antoniusz-barátot deportált ide a császár, hisz Róma 
messze van. Kevés zsidó kereskedő is él itt, gazdagok, közöttük Lidia 
bíborárus asszony. Ö az első tanítvány, s amikor már egy maroknyi gyü
lekezet is teremtődik, akkor találkozik Pál és Szilász a prófétáié rabszol
galánnyal. Kiderül azonban újra, hogy az emberi vallásos-hiszékenységet 
kihasználó vallásos üsflet és az evangélium szöges ellentétben állnak egy
mással. (Efezusban is ez a helyzet: a Diana szobrokat áruló „vallásos mű
vészet” üzlete összecsap az evangéliummal.) Kis közösségben az evangé
lium talán csak zsidó szektatannak tűnik, s nem veszélyes, veszélyessé 
akkor válik amikor a pénztárcák degeszségét csappant ja. Akkor a hir
detők is veszélyesek. Börtönbe kerül hát Pál és Szilász. Véresre verik 
őket, a legbiztosabb helyre zárják, lábuk kalodában.

Textusunk beszéli el éneküket, csodálatos szabadulásukat, az őr ön
gyilkossági kísérletét, végül az életmentést és az őr házanépének megke- 
resztelését. Két véresre vert ember énekének pianójával kezdődik az ige, 
s egy megkeresztelt, hitre jutott gyülekezet énekének crescendójával 
végződik.

a) Szövegkritikai észrevételek. Az Ap. Csel. egyébként is sok variánst 
tartalmazó szövegéhez képest nem mondható romlottnak a textus. A 25. 
versben meszonüktion-t hoz Nestle, más jelentős kéziratok meszon tész 
nüktosz-t. A mi szövegünk azt valószínűsíti, hogy Pálék minden éjfélkor 
áhítatot tartottak. (Mindkét variáns jelentése: „éjfél tájban”, nem „éjfé
lenként” . S zerk .) A  27. vers: egyes minuszkuluszok tudni vélik, hogy a 
börtönőr neve: a hivő Sztefanasz. Pál említi Sztefanászt mint Achája
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zsengéjét, akit elsőként keresztelt görög földön. (1 Kor 1, 16; 16, 15) 
Valószínű Sztefanasz Korintusban élt. A 28. versben egyes jelentős kéz
iratok (Sinaiticus is!) nem hozzák, hogy Pál kiáltott az öngyilkosságra ké
szülő őrre, úgy tűnik, mintha „felső” hang lenne, amely megakadályozza 
tette elkövetésében. (A csoda nagyságát emelendő?) (Téves! Minden kéz
irat szerint Pál kiált. Szerk.) A legérdekesebb eltérés, hogy a 30. versben 
jelentős szír variációk tudni vélik (V—VI. század), hogy az őr nemcsak 
Pált és Szilászt hozza ki a börtönből, hanem a többi rabot is. (D is így!)

b) Formatörténeti redakciókritikai szempontok. Amennyiben mó
domban állt utánanézni, századforduló óta máig, minden kutató szekun
dér szövegnek tartja az Ap. Csel. 16, 25—34-et. Niebergall a század elején 
(1908) elismeri, hogy szép történet, de „tartalma semmi összefüggésben 
nincs az igazsággal és a történeti valósággal”. Beyer tovább megy (NTD, 
1959): „Formatörténetileg vadon nőtt legendával van dolgunk”, igazi páli 
viszont a 35. verssel kezdődő történet, s minden további nélkül úgy kell 
felfognunk, hogy a 35. vers a 25. egyenes folytatása.”

Radírozzuk ki textusunkat? Történetisége elleni érveket így csopor
tosítottam: 1. Legendás, idegen az Ap. Csel. légkörétől. 2. Kihagyása 
semmi zavart nem okoz, sőt minden gördülékenyebben megy nélküle. 
3. Teljesen valószínűtlen, hogy csak egy börtönőr van. 4. Minden felsőbb 
parancs és engedély nélkül hozza ki Pálékat a börtönőr, s hazaviszi. 
5. Óriási sietséggel történik a keresztség, hajnalra Pálék ismét a börtön
ben vannak.

II.
Szintetikus rész. Cantate vasárnapján prédikálunk a textusról. Az 

éneklő gyülekezet vasárnapja ez. Az Ószövetség óta azonban az „Istent 
dicsérni énekkel” fogalmában ott van a liturgia, a hangszeres zene is. 
Cantate vasárnapján a gyülekezet énekének az orgona muzsikájának, kó
rusok hangjának Isten-dicséretéről van szó. Egyre szélesebb értelemben 
Cantate az „egyházművészet” istentiszteletének az ünnepe. A templomé, 
mely építészeti valóság, az oltár és a templombelső, mely belsőépítészeti, 
képző és iparművészeti valóság (bár lenne), az imádság valamilyen fokon 
minden költészet gyökere (zsoltárok), az igehirdetésé, mely formailag elő
adóművészet. A vallás és a művészetek valamiféle ikrek, nemcsak formai 
analógiával, a vallástörténet valamiféleképpen művészettörténet és for
dítva. Ez a hatalmas kísértése minden „egyházművészetnek.” Amint a 
vallástörténet az Istentől elidegenedett ember kór-története (betegségtör
ténete), úgy az egyházművészet is a bálványimádás bűnévé válhat. Ak
kor, amikor nem Istené a doxa, hanem a képző-, előadó művészé. (Be
lépőjegyes templomi művészeti alkalmak, idegenvezetések, belépőjegyes 
koncertek alkalmával az emberé a doxa.) (Nem túlzás ez? Szerk.) Így te
heti az ember giccsé a Nagyszerűt, zenéjével, énekével, kórusaival, ké
pein és szobrain, kánaáni nyelvű prédikációjával. Cantate vasárnapján 
két emberről beszél az ige, akik foglyok voltak és véresek, de csendes 
órát, áhítatot tartottak, imádkoztak. ÉNEKELTEK is.

a) Exegézis. Legendás a történet? Annyiban és addig, amennyiben és 
ameddig „legendásak” a többiek is. Az Ap. Csel. 5, 19—27-ben a fogoly 
apostolok csodálatosan szabadulnak; 12, 6—11-ben Péter két őr közül sza
badul csodálatosan. Nemhogy idegen az Ap. Csel. légkörétől a történet, 
hanem szervesen része. Az Ap. Csel szerzője is Filippiben van! („Mi” - 
forrás) Személyes az élmény, még 'akkor is, ha Lukács valamilyen oknál 
fogva nincs is a börtönben. Ezt bizonyítja mindenek előtt az, hogy az 
apokrif iratokból teljesen hiányzik a történet, még utalás sincs. Pedig
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Jézus gyerekkori legendáinál is több apokrif burjánzott az apostolok mű
ködésével kapcsolatban! Az apokrif Páli Aktákban (Pál Apostol Cseleke
deteiről szóló könyv) az 45—50. oldalig tárgyalja Pál első filippi tartóz
kodását, hozza az elveszett Korintusi levél tartalmát, a korintusiak vála
szát stb., a börtön epizód teljesen hiányzik. (Hennecke-Schneemelcher: 
NT Apőkryphen II. Apostolisches Apokalypsen und Verwandtes 257 kk. 
old.) Pedig micsoda apokrif-csemege a történet. Sztefanasz nevének ké
sőbbi betoldása mutatja, hogy a Lukács-kör számára is adott lett volna az 
ilyes „bizonyíték” felhasználása. De Lukácsék nem reflektáltak rá. A 2. 
érv is hamis, egyáltalán nem állítja a történet, hogy egy börtönőr van, 
a benyomás az, hogy a főőr, hiszen ezt támasztja alá az a tény, hogy Pá- 
lékat épp a főnökre bízzák. A 4. és az 5. érv, ami az engedélyről és a siet
ségről szól, az teljesen hamis, hiszen a történet logikus. Azért viszi visz- 
sza az őr a foglyokat sietve, mert engedély nélkül vitte ki őket. Ennyit 
a szabadulás problémájáról. Ügy hiszem, hogy két szkopusza van a tör
ténetnek. Egyik a szabadulás. A másik a börtönőr és házanépe megtérése 
és megkeresztelkedése. Ez utóbbi csúcs lehetett az eredeti Sitz im Le- 
ben-je a történetnek, csak később az üldözésék idején válhatott hangsú
lyossá az első rész.

25. vers: valószínű az ősgyülekezetnél szokásos éjféli hálaadásról van 
szó. Beyer azit mondja (NTD), hogy valószínű valamelyik páli himnuszról 
van itt szó. (Fii 2; 1. Kor 13; Kol 1, 3—6). Persze lehet, hogy ezek a him
nuszok az őskeresztyén liturgia részei. „Ritka muzsika ez raboknak.” 
(Bengel: Gnomon.) 28. vers: Pál életmentő kiáltása hangzik, nem szök
tünk meg! Persze egészen más az életmentés alapja. (A keresztyénség az 
öngyilkosság ellen, abban a korban, amikor kifejezetten propagandája 
volt az öngyilkosságnak.) Krisztus mentő kiáltása ez az igehirdető szájá
ból az öngyilkosságba rohanó embernek. A 30. versben a börtönőr feje
delmeknek kijáró tisztelettel omlik Pálék lába elé. Ismeri ő is, hogy a 
prófétáló rabszolgalány mit mondott ezekről az emberekről. Csodálatos 
a fordulat: a börtönőr Páléknak így szól — kürioi —, a válasz: KÜRIOSZ 
JÉZUSZ! A szótéria nem emberi produktum. A háttérben eddig is Jézus 
a főszereplő, most a színre lép. A csoda most teljesedik ki: a sok vért 
látott, bizonnyal sokakat sebesre verő porkoláb meglátja Pálék sebeit. 
A börtönpribék mint irgalmas samaritánus! Kimossa a sebeket, fertőt
lenít, talán életében először. A megtérés lelki aktusa előtt már gyakor
lati cselekvés: d i á k o n  i a. A 33. vers: hói autu hapantész . . . keresz-
telkednek meg. Mindenki, aki a házhoz tartozott. A szöveg a latin famí
lia szót takarja. A panoikei sejteti az ősgyülekezet kialakulásának egy 
állomását, a misszió a házi istentiszteletek formáját részesíti előnyben. 
A 34. vers tartalmi hasonlóságot mutat a Jub. 16/25-tel: „És ő ezt az ün
nepet — a lombsátor — hét napig ülte, egész szívében ünnepelt mind
azokkal, akik az ő házához tartoztak.” (Delling: Die Taufe im NT 71. old.) 
Óriási hangsúlyt tesz az ÚT a családfő megtérésére és a házi istentisz
teletekre. A történetünk is a keresztség és hitrejutás örömével érkezik 
csúcsához.

b) Meditáció. A Cantate örömének. Véresre vert igehirdetők énekel
nek öröméneket az Úrnak Filippi börtönében. Ez igehirdetés. Minden 
énekre válaszol az Űr, csodálatos válasszal. Válasza a börtönstrázsák és 
pribékek hitrejutása, diakóniája. Az öngyilkosjelöltek új élete. Mi ennek 
az örömnek az alapja? Amit a lázadó, volt szerzetes, miután hitre jutott, 
depressziós, sötét éjszakákon evangéliumként írt és olvasott: baptisatus 
sum! MEGKERESZTELTETTEM!

Ruttkay Levente
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Laikus kérdések és szempontok Csel 16, 25—34-hez
Három érdekes helyzetben, három illogikus esemény: 1. Pálék a bör

tönben a kétségbeesés, elégedetlenség és összeroskadás helyett , az Istent 
dicsérték. 2. A foglyok nem szaladtak el a lehetőséget kihasználva, ha
nem ottmaradtak. 3. A börtönőr leborul, és a foglyoktól kérdi, hogy mit 
kell cselekednie! (25a) — „ ...m it  kell cselekednem, hogy üdvözöljek?” 
Nem annyira a halál utáni, hanem a jelen életben való helyes, reális élet
forma és élettípus keresése ma a közelebb fekvő, az izgalmasabb. Mit 
kell cselekednem iskolában, munkahelyen, családban, társaságban, lehe
tetlen, kínos, megmásíthatatlan helyzetekben, hogy Krisztus életmoráljá
nak határain belül maradjak? A válasz túl egyszerű: higgy! Az ilyen 
kategorikus válaszok helyett ma aprópénzre váltott tanítgatásra, a hit 
élesztgetésére van szüksége a kételyek és bizonytalanságok között ver
gődő, elbukó és feltápászkodni igyekvő embernek. (25a) — Megkapó szá
momra a 25. vers szerinti éjféli istentisztelet. A protestánsok az ilyen al
kalmakat szinte egészen a rómaiaknak engedték át. Legtöbb helyen ma 
már lehetetlen volna bevezetni, akárcsak egyszer is évente. Ha csak ott 
nem, ahol a szórvány jelleg legalább az anyagyülekezetben nem dominál 
és a gyülekezet közvetlenül a templom körül él. (7) — A foglyok hallgat
ták Pál és munkatársa énekét. Erről eszembe jut, hogy énekeskönyvünk 
és a minden (kiadásban más-más liturgia nem felel meg annak a hírünk
nek, hogy éneklő egyház vagyunk. Kevésbé éneklő egyházak bizony meg
előztek bennünket. Az ökuménikus alkalmak során mi is inkább csak 
hallgatjuk az éneket. (7) — A 26. vers eseménye nagyon meseszerűen 
hangzik. Csak az ajtók nyíltak ki, és a bilincsek oldódtak fel a földrengés 
folyamán, pedig azt olvassuk, hogy megrendült a börtön fundamentuma. 
Ügy tűnik, a börtönőr észre sem vette a földrengést, csak a nyitott bör
tönajtók hökkentették meg ébredése után. (7) — Mindenesetre Pál és társa 
etikai példájának és hatásának tulajdonítható, hogy az egyéb foglyok sem 
lépték meg és nem használták ki a földrengés nyújtotta lehetőséget. Ilyen 
folytatása vagy gyümölcse is volt annak az éjféli istentiszteletnek, az 
imádságnak és éneklésnek. (7) — A hangsúly bizonyára Isten szabadításán 
van, de azon is kell, hogy legyen, hogy Pál keresztyénsége egy olyan élet 
megmentésében is gyümölcsözött, amelyik éppen akkor még ellenségnek 
is számított (7) — Súlyos kérdésként bukkant elém, hogy a börtönőr csa
ládja hitéről nincs és nem is lehet szó. Azoknak a családfő hite is elég 
volt? A család megkeresztelkedésének nemcsak félelem, pillanatnyi ér
dek és egészen rendkívüli esemény volt az alapja? Vagy a börtönőr ke
resztyénsége volt garancia, ígéretes fedezet, ugyanúgy, ahogy ma szülők, 
vagy legalább közülük az egyik vállalja, legalább szóban a felelősséget a 
megkeresztelt gyermekért? (7)

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
1 Tim 2, 1—3 

Imádságunk Isten mérlegén 
Exegézis

2, 1. — Az „intelmek mindenekelőtt”  arra mutat, hogy Pál az imád
kozást a gyülekezet legfontosabb feladatának tartja, és a tévtanítókkal 
szembeni küzdelem, sőt még az evangéliumi bizonyságtétel elé (!) helyezi, 
anélkül persze, hogy azt a sokféle „egyebet”, melynek a gyülekezet életét
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iellemeznie kell, alábecsülné. Súlyos mondanivalójának továbbadása köz
ben küszködik a szavakkal: ezért nem elégszik meg egy megjelöléssel, 
hanem négyszeresen is megpróbálja kifejezésre juttatni azt a tartalmat, 
amely felől nem szabad bizonytalanságnak és félreértésnek lennie a gyü
lekezetben. Megjelenik itt a deézisz — eucharisztia =  kérés — hálaadás 
klasszikus párja, ugyanakkor a proszeüché (Károli: imádság) érzékelteti 
a közösségi jelleget (a szónak „zsinagóga” jelentése is van), az enteükszisz 
(Károli: esedezés) pedig azt a feszültséget, amely „egy hatalmas úr előtti 
audiencián való részvétel” kapcsán eltölti az embert (Rieneoker). Nem 
tartanám szerencsésnek a leblokkolást az imádság-körülírás e négyes szó- 
csokránál, (melyben „adva lenne” egy prédikációs gondolatmenet is: 1. 
kérjünk, 2. hálát adjunk, 3. alázatosan tegyük!); már csak azért sem, mi
vel Pálnál is, perikópánkban is „folytatása következik” — és persze 
„előzménye” is van. Azt azonban igen lényegesnek tartom, hogy ebben az 
indításban egyrészt a gyülekezet imádságának gondja ragadható meg, 
másrészt ennek az imádságnak univerzális karaktere válik nyilvánvalóvá. 
(Berlini magyarázatos ÜT).

A „minden emberért” kitétel nem elvont általánosítás, hanem éppen 
rendkívüli élességű konkretizálás! Azt jelenti (Pálnál is!), hogy a gyüle
kezet nem szűkülhet be szektás módon a „sajátos és tulajdonképpeni 
ügyei” Isten elé vitelére az imádságban, hanem fel kell ismernie az egész 
világért való felelősségének mély szorongatását. (Schlatter!) Az imádság 
szektás beszűkülése a gyülekezeti élet egészségét ássa alá, mivel szükség
képpen maga után vonja az egész magatartás torzulását (Schlatter). Az 
az imádság, melyben csak az egyén gondja, vagy az Egyház önfenntar
tása szerepel témaként” (akár kérésben, akár hálaadásban), azért torz és 
egészségtelen, mert gyakorlásában igen jól megfér egymással az „isten- 
szeretet-imádat” és az „embertelen közömbösség, vagy éppen a gyűlölet”. 
Hány imádság hangzott már el egyik vallás részéről a másik ellen, vagy 
keresztyének részéről zsidók, pogányok, hitetlenek ellen! Hány imádság
ból maradt ki az „ellenség” , vagy az „ellenfél” ! Hány imádság számára 
nem volt „érdekes” a távoli ínség, rombolás és könny, vagy akár a „kö
zeli” embertárs terhe, gondja, egyedülléte, segítségre-szorultsága! Ha a 
keresztyén ember és a hivő gyülekezet valóban mindenkiért tud imád
kozni akkor és csakis akkor — lehetetlenné válik számára hogy imád
ságaival parallel futtassa gyűlölködését, közömbösségét vagy önzését!

2, 2 — Pál nem enged kibúvót. Voltaképpen megelégedhetne a „min
den emberért” hangsúlyozásával hiszen ezzel a lehető legszélesebbre tá
gítja az imádság, és a felelős életfolytatás körét. Mégsem éri be ennyivel, 
hanem bátran hozzányúl az akkor is „allergikus ponthoz” és külön ki
emeli” „a császárt egész hivatali apparátusával” együtt.

Érettük és nem ellenük imádkozik, és azt akarja, hogy a gyülekezet 
is így tegyen, noha tudja, hogy Rómában Néró ül a császári trónon, akiről 
a keresztyénüldözés előtt sem lehetett elmondani azt, hogy „barátja” lett 
volna az új hitnek. Nem naiv ábrándozás ez, hanem ellenkezőleg: a rea
litások józan értékelése, amely kifejezésre jut abban, hogy a felsőségért 
való imádkozás tárgya a „békés és csendes élet”, nem pedig a keresztyén 
ügy támogatásának elvárása olyanok részéről, akik nem keresztyének.

Timótheushoz — és rajta keresztül a gyülekezethez — szóló intésé
nek azért is van különleges hangsúlya, mivel a gyülekezetben törvényes- 
kedő tévtanítók léptek fel (vö. Káldy: Bevezetés, 160), kiknek csak ke
mény szavuk volt „a világ” felé; aki azonban csak gyalázni tudja ember
társát (bárkiről legyen is szó), az nem tud többé imádkozni érte! (Schlat
ter !) így válik fontossá az „azért”  szó is, mellyel az intelem kezdődik,
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m ert — az imádságon keresztül — arra az emberi kapcsolatra utal, mely
nek megvalósítását Jézus elvárja gyülekezetétől.

2, 3. — A gondolatsort záró erőteljes aláhúzás: „ez jó és kedves az 
Isten’ előtt” azt jelenti, hogy a gyülekezet ilyen imádságos istentisztelete 
és életfolytatása nem a „reálpolitika” modus vivendi keresése, hanem a 
gyülekezetei teremtő és megtartó Istennek való hivő engedelmesség, 
melynek gyümölcse a jó lelkiismeret (1, 19!).

Meditáció
Feltételezhető, hogy templomozó híveink imádkozó hívek is. Ennél

fogva az is, hogy az imádkozó időnként mérlegre teszi Istenhez szóló ké
rését — hálaadását. Sajátos mérleg ez: kérések tömegével, és alig valami 
hálaadással; egyéni gondokkal, óhajokkal a homloktérben, s csak itft-ott 
az elmosódott háttérben „közösségi kérdésekkel”, embertársainknak és 
világunknak megoldásra váró problémáival. Emellett az is elgondolkoz
tató, hogy az imádságok emberi mérlegén milyen gyakran kerül Isten a 
„vádlottak padjára” a kívánságlista hiányos teljesítése miatt. Ki ne talál
kozott volna közülünk a fájdalmas-számonkérő vallomással: „Pedig 
mennyire bízott Szegénykém a gyógyulásban; hogyan imádkozott 
érte! . . . ” Az esetek gyakorisága miatt indokoltnak látszik, ha prédiká
ciónk elején mindjárt rámutatunk arra, hogy imádságainkat nemcsak mi 
tesszük mérlegre, hanem Isten is, s ezért bölcs dolog az ö  szempontjával 
is tisztában lenni. Mert imádságainkban nem az Isten „vizsgázik”, hanem 
mi magunk!

1. Ebben a megméretésben fontos szempont az, hogy imádságaink
nak milyen széles a mozgásköre? Ki és mi fér bele általában? Kétségte
len: az első komoly lépés, ha van mondanivalóm Istennek, s ha a magam 
dolgán túl a testvér, szülő, gyermek stb. is „imatárggyá” válik. Utalni le
het itt a Szent Ágostonért évtizedeken át imádkozó Mónikára vagy a 
Melanchthont életbe-visszakönyörgő Lutherra is. Meg lehet állapítani azt, 
hogy az ilyen imádságnak van értelme és áldása, példák sora bizony
gatja; (bár — ezt jól tudjuk! — az igehallgatók igen könnyen „rövidre 
zárnak” az alkalmazásban.) Ezért már itt nagyon fontos a második lépés 
megtétele annak a kérdésnek felvetésével: „Van nem-szeretem szomszé
dom, munkatársam, családtagom? És — szoktam érte imádkozni?”

2. A megméretés másik fontos szempontja az, hogy imádságom bele
simul-e az Anyaszentegyház közös imádságába? Utalni lehetne az év első 
vasárnapjának (1 Sám 2, 1—8!) Annájára, akinek egyéni hálaéneke a gyü
lekezet istentiszteleti liturgiájának kikristályosodott szövegében ölt tes
tet, s hogy Mária is hasonló módon jár el a Magnificatban. Van-e olyan 
értéke az Egyház közös imádságának, hogy az befolyásolja, vagy megha
tározza egyéni imádságaim tematikáját? Ügy érzem: itt a helye annak, 
hogy szóljunk egyszer (vagy ha tettük már: akkor ismételten!) Agendánk 
imádságos anyagáról. Rendkívül széles a konkretizálás köre. Gondolok 
általában az ünnepek kollektáira, különösképpen az űn. „általános kö
nyörgő imádságokra”, vagy éppen az úrvacsoraosztáskor elmondott Sanc- 
tus változó részeire! Következetesen visszatérnek bennük a világ, az em
bertárs, a feladataink jó betöltésének kérdései. Odafigyelek-e ezekre a 
közös imádságokra? Együtt mondom-e, magamat azonosítva az egész 
Egyház könyörgő-hálaadó szavával, vagy fanyalogva fogadom annak a 
téveszmémnek rabjaként, hogy „most ez a divat!” ? Csak a rendhez alkal
mazkodom „jól nevelten” , esetleg éppen bóbiskolva, vagy pedig hálás 
örömmel vállalom a közösséget Egyházammal (és az apostollal!), felis-
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ve ezeknek az imádságoknak döntő jelentőségét a lelki élet egészsége
szempontjából?

3 Végül a megmeretes harmadik fontos szempontja az, hogy az Isten 
felé forduló imádságomnak van-e kapcsolata az emberek felé forduló 
magatartásommal? Ennek az egyébként kettős mozdulatnak egy lendü
lettel kall történnie! Szerves, szétdarabolhatatlan egész ez, mely csak 
egységében élhet. Exegetikai és prédikációs „telitalálatnak” érzem Schlat- 
ter mondatát: „akit csak szidni tudok, azért képtelen vagyok imádkozni!’’ 
Életünk az alá-mellé-fölérendalés szövevénye. Családban is, társadalom
ban pedig még inkább. Szülő — gyermek — testvér, főnök — beosztott, 
munkás — munkatársak a brigádban, állampolgár — ügyét intéző hiva
talnok, pap — gyülekezet, szomszédok jobbról és balról, bérházak közös
sége, vallásfelekezetek családokon belül húzódó határokkal, népek és tár
sadalmi rendszerek egymásmelletisége, gondolkodásmódok és életstílusok 
sokszínűség: ez az a világ, mely körülvesz minket, s melyben élünk. Le
hetetlenség kilépnünk belőle. De egyáltalán nem mindegy: hogyan élünk 
benne. Ha lehetne statisztikát készíteni a Távolikelet szűkölködőinek ada
kozók lelkületéről is, akkor kimutatható lenne nemcsak a tiszteletre 
méltó végösszeg, hanem emellett még az is, hogy az X-ezer Forint hány 
százaléka jött össze lelkesedésből, felelősségtudatból, a szív őszinte 
együttérzéséből, hány százalékban jelentkezett az „én-sem-akarok-lema- 
radni” magyar virtusa, s hány százalékot (ezreléket?) kapott a „mit-izgat- 
juk-magunkat-miattuk” stupid magánakvalósága. A végeredmény (tehát 
a kórház, iskola, élelem) szempontjából közömbös lehet, hogy az adako
zók eme értékskála mely részén helyezhetők el, de életbevágóan fontos 
ez az adakozók szempontjából. Minőségi ugrás beteges nyavalygásokból 
egészséges életbe, ha van szavam érettük-miattuk Istenhez, mert így 
kerül igazán gondjuk-terhük a vállamra és a szívemre, s így szabadu
lok meg a szűkkeblűség, nemtörődömség, gyűlölködés, egyáltalán: az ön
magam körül pörgés gyümülcstelen életstílusának terhétől.

Imádságos életünkben oly sokszor csak morzsákon tengődök: meg
elégedhetünk-e egy-egy „ritka falattal” , amikor frissen szelt éltető „ke
nyér” is kerülhet asztalunkra naponként?!

Magassy Sándor

Laikus kérdések és szempontok 1 Tim 2, 1—3-hoz
Van-e tartalmi különbség a könyörgés, imádság, esedezés és hála

adás között? Mit jelent ez a felsorolás? A szövegből úgy érződik, hogy 
itt a gyülekezet közös, liturgikus ima-alkalmáról van szó és nem a belső 
szoba imádságairól. Valóban így van? Hogy lehet ezt megvalósítani? Az 
istentiszteleti imádságokban nagyon nehéz a lelkész szavaihoz kapcsolód
ni. Rendszerint mire az ember elmélyedne az imádságban, a lelkész már 
áment is mond és újra ének következik. Az istentiszteleti imádságok szö
vege is nagyon nehézkes, nem mai nyelven íródott, nem érződik bennük 
a lélek vívódása, harca, inkább jól fésült dogmatikus szövegek, (la) — A 
gyülekezeti imaközösségekben valósítható talán meg Pál rendelkezése? 
Nagyon sok gyülekezetben viszont nincs ilyen alkalom, (la) — A 3. vers 
mire vonatkozik: az imádságra, vagy a csendes és nyugalmas életre? (la) 
— Ügy látszik, hogy a gyülekezetben nem volt magátólértetődő ez az 
imádság, amelyre Pál buzdít, ő viszont nagyon fontosnak tartja, mert 
„mindenek előtt” erre inti Timóteust. Miért sorolja fel Pál az imádság 
különböző formáit, s közben külön az imádságot is? (38) — Kire vonat
kozik a „minden emberért” ? Minden emberre, vagy a 2. versben emlí
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tett királyokra és méltóságban levőkre? Ha minden emberre, akkor a 
vezetők külön említése azt jelenti, hogy őket külön kiemeli Pál. Nyilván 
azért hangsúlyozza, hogy minden feljebbvalóért, mert méltók arra, hogy 
imádkozzunk értük. Nem a személyük, hanem a tisztük, megbízatásuk, 
felelősségük. Azért kell imádkoznunk a feljebbvalóinkért, hogy hatal
mukkal jól, alattvalóik javára éljenek. A hatalmával visszaélő, vagy 
helytelenül élő vezetőért azért, hogy Isten vezesse őt helyes útra. (38) — 
Isten csak a tisztség, vagy a tisztség viselője mögött is ott áll? Azt gon
dolom, hogy Isten nem tisztségeken, hanem személyeken keresztül cse
lekszik. (38) — Kire vonatkozik a csendes, nyugalmas élet? Az imád- 
kozóra, vagy mindenkire? A felsőbbségnek mindenki számára biztosí- 
tatnia kell a nyugodt, békés élet. Ha ezt cselekszi, ezzel teljesíti jól a 
feladatát. (38) — Miért említi Pál az istenfélelem mellett külön a tisz
tességet? Nem magától értődő, hogy az istenfélő ember egyúttal tisztes
séges ember is? (38)
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 93,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 150,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 4o ,_  Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 10,— Ft
Agenda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  128, _  Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — _ _ _ _ _  1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációs Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8 ,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — n ,— pt
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — 5 5 — Ft
Korái II. — — — — — — — — — — 65,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorái ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istentisztelet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68 ,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22,— Ft.
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft
Túrmezei Erzsébet: így leszel áldás... — — — 38,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft
Káldy: Új úton — — — — — — — — — 135,— Ff
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft


