
L E L K I P Á S Z T O R
E V A N G É L I K U S  L E L K É S Z I  S Z A K F O L Y Ó I R A T

XIVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1973. FEBRUÁR



TARTALOMJEGYZÉK
CSENDBEN ISTEN ELŐTT

Küldetésünk (Dr. Prőhle Károly) — — — — — — — 65

HALOTT AINK
Dr. Mihályfi Ernő (D. Káldy Zoltán) — — — — — — 69
D Dr. Pálfi Miklós — „Meggyógyítom őket” — igehirdetés 
(D. Káldy Zoltán) — — — — — — — — — — — 71
Nem fog rajta az idő (Dr. Prőhle Károly) — — — — — 75
Az ifjúság búcsúzása (Gáncs Péter) — — — — — — — 76

ORSZÁGOS LELKÉSZI KONFERENCIÁK, GYENESDIÁS 1972.
A rend egyháza (Mekis Ádám) — — — — — — — — 78
A rend egyháza (Sólyom Károly) — — — — — — — 88

GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATAINK
Modern stációk (Balikő Zoltán) — — — — — — — — 97
Bibliaóráink (Bízik László) — — — — — — — — — 104

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE
Ötvened vasárnap (Magyar László) — — — — — — — 110
Böjt 1. vasárnapja (Vető Béla) — — — — — — — — 113
Böjt 2, vasárnapja (Szabó Gyula) — — — — — — — 118
Böjt 3. vasárnapja (Bízik László) — — — — — — — 122
Böjt 4. vasárnapja (Sárkány Tibor) — — — — — — 125

LELKIPÁSZTOR
Felelős szerkesztő és kiadó: Cr. Prőhle Károly 

A szerkesztés munkájában a szerkesztő bizottság vesz részt 
Előfizetési ár: havi 20,— forint, fél évre 120,— forint, egy évre 240,— forint 

Csekkszámla: Lelkipásztor Kiadóhivatal, Budapest 220507 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Puskin u. 12. 

Telefon: 142-074
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 

72.2534/2-15 — Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre 
Indexszám: 26 451



Csendben Isten előtt

KÜLDETÉSÜNK
A Lutheránus Világszövetség Egyházi Együttműködési Bi

zottsága Villachban 1972. november 2—6-ig konzultációt 
rendezett a misszió mai kérdéseiről „A békéltetés követei” 
főtémával. Ez a referátum a megváltásról és a szabadításról 
szóló referátum után hangzott el „A humanizáció mint a 
misszió problémája” címen.

1. A „megváltás — üdvösség” és a „szabadítás — szabadság” fogal
maitól eltérően szótárilag hiányzik az Újtestamentumból a humanitás és a 
humanizáció fogalma. Ez a tényállás megnehezíti a humanizáció és a misz- 
szió problémájának kritikai-teológiai tisztázását. Ez egyúttal jele annak, 
hogy a humanizációt nem lehet kizárólagosan keresztyén eszmének te
kinteni. Ezért tehát a humanitás és a humanizáció keresztyén értelmét 
a nemkeresztyén humanizációs eszmékkel való összefüggésben és kon
frontáció közben kell tisztázni.

2. A misszió múltban és jelenben egyaránt mindig humanizációs esz
mékkel kapcsolódott. Ez magától értetődő volt, amikor a misszió a fe
hérek kultúrfölényének tudatával történt. Azzal a feltételezéssel, hogy a 
„primitív” színes népek a krisztianizálás révén emberibbekké lesznek. 
A humanizációs szándékot azonban akkor sem lehet letagadni, ha hang
súlyozzák, hogy a misszió kizárólag az evangélium hirdetését jelenti. Mert 
hiszen az evangéliumra való koncentrálódás mögött éppen az a nézet rej
lik, hogy az emberek az evangélium által — és ebben az esetben igazán 
csak az evangélium által — lesznek emberibb emberekké, vagyis huma- 
nizálódnak. Ha jg y  áll a helyzet, akkor a mi kérdésünk nem is az, hogy 
a missziónak van-é vagy nincs-e köze a humanizációhoz, hanem sokkal 
inkább, hogy a misszió milyen humanizációt jelent, és vagy hogy milyen 
humanizációs eszméket lehet összeegyeztetni, vagy talán kell a misszió
val leküzdeni.

Ezekből a megfontolásokból az a kettős feladatunk következik, hogy 
először körülnézzünk, mit értenek és mit tesznek ma a mi világunkban 
humanizáció címén, azután pedig tisztázzuk magunk előtt, hogyan vi
szonyul ehhez a misszióra mint az evangélium hirdetésére szóló külde
tésünk.

Küzdelem az igazi humanitásért
1. A jelenkor legmélyebb ellentmondásai közé tartozik az, hogy egy

részt az egész emberiség összetartozását és egységét még sohasem kí
vánták olyan általánosan, és élték át olyan közvetlenül, mint napjaink
ban, másrészt az emberiség értelmére és tartalmára vonatkozó nézetek 
mégis sokkal jobban eltérnek egymástól, mint bármikor a múltban. Ma 
nincsen olyan eszméje vagy megfogalmazása a humanitásnak és a hu-
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manizációnak, amelyet mindenki elfogadhatna és képviselhetne, pedig 
a legkülönbözőbb mozgalmak és vállalkozások állítják magukról, hogy 
végső soron az emberiség vagy az emberi körülmények humanizációját 
tűzték ki célul. Mihelyt tehát a humanizáció problémáját érintjük, a 
jelenkor legsúlyosabb küzdelmeinek kellős közepébe kerülünk.

2. Eközben nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a humanitás 
különböző értelmezései mögött különböző, sőt sokszor ellentétes politi
kai, gazdasági, társadalmi érdekek állnak, amelyek egyúttal emberek 
vagy emberi közösségek létkérdéseit is érintik. Az olyan elméleti, elvi 
megfontolások, amelyek a humanitás kérdésének ezt az egzisztenciális 
hátterét figyelmen kívül hagyják, aligha vezethetnek a humanizáció 
helyes értelmezéséhez. Emiatt a humanitás egységes értelmezése sem re
mélhető ma. A mai helyzethez vezető történeti fejlődés elemzése azonban 
mégis hozzásegíthet a kölcsönös megértéihez.

3. Az újkort egészben véve úgy jellemezhetjük, mint az ember he
roikus vállalkozását az emberi körülmények humanizációjára. Az újkorban 
a humanizáció feltételeként proklamálták az ember szabadságát, köze
lebbről az egyéni képességek szabad kibontakoztatásának lehetőségét, 
mégpedig úgy, hogy ezeknek a képességéknek a rangsorolását szabad 
versenyben kell megszerezni. Az egyén szabadsága és a szabad verseny 
egyrészt a kultúra a tudomány, a technika és a gazdaság soha nem 
látott fellendüléséhez vezetett az európa-amerikai kultúrkörökben, más
részt azonban hallatlan polarizációt is okozott az emberiség fejlett és 
fejletlen, művelt és műveletlen, gazdag és szegény rétegei és részei kö
zött. Ez a fejlődés a fehér faj uralmához és a színes népek elnyomá
sához vezetett. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a fej
lődés közben a fehér népek jelentős rétegei hátrányt szenvedtek (pro
letariátus!), a színes népek felsőbb körei viszont hasznot is húztak. Hogy 
az individualista humanitásnak, ti. az egyéni szabadságnak és a szabad 
versenynek ez a koncepciója még mindig mennyire uralja a színteret, 
az abból is kitűnik, hogy a polarizáció az emberiség szegény és gazdag, 
fejlett és fejletlen, művelt és -műveletlen rétegei között még -ma is egyre 
növekszik. De logikus is az, hogy ha versenyről van szó, akkor az első 
és az utolsó közötti távolságnak állandóan növekednie kell.

4. A humanitás individuális koncepciójának embertelen következmé
nyei elleni tiltakozásból született a humanitásnak egy másik koncepciója, 
amelynél az emberi közösség humanizációja ál homloktérben. E koncepció 
szerint az egyes ember úgy jut el igazi emberségre, íha képességeit a 
közösségben és a közösség számára bontakoztatja ki. Ehhez hozzátarto
zik a versenyfutás korlátozása és az, hogy a korábban hátrányt szen
vedőknek legalább átmenetileg egy bizonyos előnyt is kell adni. De 
szükségszerű követelmény a gazdasági -élet és a társadalom egész struk
túrájának átállítása is az individuális beállítottságról a közösségi be
állítottságra.

5. Ismételten is meg-megpróbálják a mi korunkban, hogy a humani
tásnak e két koncepciója között egy harmadik középutat találjanak. Az 
ilyen kísérletek azonban aligha életképesek, mert azok az érdekék, ame
lyek a humanitás két említett koncepciója mögött állnak, aligha egyez
tethetők. A humanitás individuális megfogalmazása az erős vára azoknak, 
akik a statusquo fenntartásában érdekelték. A humanitás szociális ér
telmezése pedig harci fegyvere az emberiség ama nagy részének, amely 
az emberi felemelkedés lehetőségét követeli maga számára. De a hu
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manitás közösségi koncepcióján kívül aligha képzelhető el más lehetőség 
arra, hogy korrigáljuk a humanitás individuális koncepciójának igaz
ságtalan következményeit.

Misszió az igazi humanitásért folyó küzdelem közben
1. Ha ragaszkodunk ahhoz a hitünkhöz, hogy Jézus Krisztus a világ 

Ura, akkor azt is el keli fogadnunk, hogy az evangélium hirdetésére szóló 
küldetésünk beleállít minket ebbe a világba, következésképpen az igazi 
humanitásért folyó harcba is. Természetesen mindig fennáll a semleges
ség kísértése. De a mai világ nem engedi meg a semlegességet a huma
nitás kérdésében. Az evangélium szolgálata pedig kötelez az állásfogla
lásra és az aktív együttműködésre az igazi humanitásért folyó harcban.

2. A „békéltetés szolgálata” látszólag ellentmond az ilyen állásfog
lalásnak. A békéltetést többnyire két ellenfél közötti kompromisszumnak 
szokták érteni, és ebből azt a követelményt vonják le, hogy a keresz
tyéneknek a kiegyezést kell munkálniuk a mai világban. Ez azonban a 
békéltetés bibliai fogalmának hamis értelmezése és alkalmazása 2 Kor 
5,17—21-et Rm 1,18—32 hátteréből kell megértenünk. Légüres térben 
mozgunk, ha nem látjuk világosan, hogy Pál apostol számára a békél
tetés szolgálata azért sürgető, mert Isten haragszik. Miért haragszik? 
Azért, mert az ember visszájára fordította az Isten világát (metellaxan). 
Isten pedig a világot ismét helyére tette, vagyis megbékéltette (katel- 
laxen). Helyes tehát, ha a békéltetést nemcsak individuálisan, hanem 
„kozmikusán” is értelmezzük. De emellett „világian” is kellene értel
meznünk, vagyis úgy, hogy a békéltetés egyúttal a visszájára fordított 
emberi viszonyok helyreigazítását is jelenti, Ha ezt alkalmazni akarjuk 
napjaink problémáira, érdemes felfigyelnünk Zákeus példájára. Ő egy
szerre békéit meg Istennel és saját népével. Ez azonban nem ötven szá
zalékos kiegyezés, fele útig elmenő kompromisszum volt. A gazdag fő
vámszedő szegény emberré lett, és így (!) „lett üdvössége a háznak” . Mit 
jelent ez a modern világban, hogyan értelmezzék missziójukat mint 
békéltető szolgálatot a jóléti államokban élő keresztyének a fejlődő orszá
gokban: ezt egyszer ebből: a történetből kiindulva kellene megvilágítani!

3. Az természetesen külön kérdés, hogy a misszió mint az evangé
lium hirdetése és a humanizáció mint evilági törekvés Hülyén viszony
ban vannak egymással. Ezt a kérdést azonban éppen az evangélikus 
egyházakban kellene tisztán látni, minthogy nemcsak Luther mondott 
erről egyet-mást Isten kétféle kormányzásával kapcsolatban, hanem a 
Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottsága is hét éven át dolgozott 
ezen a kérdésein Helsinki és Evian között. Végre világosan kellene lát
nunk, hogy az evangélium szolgálata és a humanitásért folyó világi küz
delem nem azonos. De ugyanakkor az evangélium hallgatásának gyümöl
csöt kell teremtenie „világi” területen, vagyis a humanitásért folyó világi 
harcban is.

4. Viszont ezen a ponton vetődik fel a legélesebb kérdés, amelyre a 
keresztyéneknek ma felelniük kell. Ha az evangélium valóságos és teljes 
békéltetést jelent, vagyis ha minket az emberekkel is helyes viszonyba 
hoz, akkor nem kell-e ragaszkodnunk ahhoz, hogy a humanizáció a leg
igazibb értelemben egyedül Jézus Krisztus és az evangélium által lehet
séges? Más szóval: lehetséges-e igazi humanitás nemkeresztyéneknél 
vagy éppen atheistáknál? Ügy gondolom, hogy a megigazulásról szóló 
tanítás éppen erre a kérdésre ad világos és gyakorlati feleletet, úgy,
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ahogyan ezt Jézus a farizeus és a vámszedő példáján szemlélteti. Ha 
valaki megigazult, tehát ha valaki tudja, mi a kegyelem, akkor nem is 
teszi fel magában azt a kérdést, hogy ő több-e vagy jobb-e mint mások. 
Az olyan keresztyénség tehát, amely azt akarja bizonyítani, hogy jobb 
humanitásra vezet, mint a nemkeresztyén vagy nemhivő mozgalmak, az 
már elfelejtette, mit jelent a megbékélés egyedül kegyelemből Krisz
tusért.

5. A misszió mint az evangélium hirdetése tehát a különböző huma
nitás eszméinek harca közben folyik, éspedig úgy, hogy eközben saját 
népünk, osztályunk vagy fajunk embertípusa reánk nyomja bélyegét. Ezt 
a kötöttségünket nem tagadnunk, hanem tudatosítanunk kell, mint 
emberségünkkel együtt adott valóságot. Tudnunk kell, hogy amikor az 
evangéliumot hirdetjük, tudatosan vagy öntudatlanul, akarva vagy aka
ratlanul saját kultúránkat és humanitásunkat is képviseljük. Ez aligha 
lehetséges másként, és ez önmagában nem is hat bomlasztóan. Világo
san kell látnunk: a humanitás európai eszméje a színesek között nem 
azért hatott bomlasztóan, mert európai, vagyis fehér volt, hanem azért, 
mert individualista volt, és ma is az. Nézetem szerint az emberiség fej
lődése ma a humanitás eszméjének szociális értelmezése felé tart, és ez 
a különböző múltú és hagyományú népek és emberek nagyobb mértékű 
integrációjához fog vezetni. Ebben a fejlődésben pedig meghatározza 
helyünket az, hogy Jézus követésével is az emberi közösségben és közös
ségért végzendő szolgálatra hívattunk el.

Dr. Prőhle Károly
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Halottaink

DR. MIHÁLYFI ERNŐ 
1898—1972

Dr. Mihályfi Ernő országos egyházi felügyelő ravatalá
nál 1972. november 24-én elhangzott beszéd.

A Magyarországi Evangélikus Egyház — vezetőségével, lelkészeivel 
és egyszerű gyülekezeti tagjaival együtt — nagyon fájó szívvel és a sú
lyos veszteség terhével áll meg egyházunk legmagasabb világi tisztét be
töltő Mihályfi Ernő országos felügyelő koporsója mellett. Magas állami, 
társadalmi és közéleti funkciói mellett evangélikus egyházunkban több 
mint két évtizeden keresztül hűséggel és bölcsességgel, egyházunk hala
dó hagyományainak és a szocialista társadalmi rendben folyó szolgálatá
nak megbecsülésével, népünk iránti olthatatlan szeretettel végezte ezt a 
szolgálatát. Országos felügyelői munkájában az a törekvés vezette, hogy 
— amint ő maga mondta — „a nép egyháza beleilleszkedjék a nép álla
mába.”

Mihályfi Ernő ilyen értelmű egyházi szolgálatának gyökerei mélyre 
nyúlnak. Az országos felügyelői tisztbe történt beiktatása alkalmával 
1952. április 17-én maga így vallott erről: „Evangélikus lelkészi családból 
származom. Egy kis nógrádi falu evangélikus lelkészi házában születtem 
és nevelkedtem együtt a szegény paraszt gyerekekkel. Gyerekkoromban 
tanultam meg a puritán kötelességtudást, akkor ismertem meg a demok
rácia első elemeit, a sovinizmustól mentes hazafiságot, ott tanultam meg 
azt is, hogyan kell helytállni és harcolni azért, ami meggyőződésünkké 
vált.” De az ő szolgálatának gyökerei és első indítékai még ennél is mé
lyebbre nyúlnak. Újra őt idézem: „Mi valamennyien gályarabok unokái 
vagyunk, ki vérségileg, ki szellemileg”, majd így foytatja: „amire életün
ket feltettük — az új társadalmi rend — azt összhangban tudjuk a ma
gyar protestantizmus százados szabadságszellemével.” Ezekre az alapok
ra épült rá később a széles körű és mélyreható politikai és társadalmi 
tájékozódásból, tanulásból és tapasztalatszerzésből kialakított magatar
tás, amely a fasizmussal való szembenállásban, a Történelmi Emlékbi
zottság szervezésében és támogatásában, a felszabadulás után az új tár
sadalmi rend mellé való odaállásban, a szocializmus szenvedélyes szere- 
tetében és építésében nyilvánult meg.

A Magyarországi Evangélikus Egyház először is azt nem felejtheti el 
Mihályfi Ernőnek, hogy már közvetlenül a felszabadulás után — akkor 
még egyszerű tagjaként az egyháznak — fáradhatatlanul és világos elő
relátással dolgozott azért, hogy az evangélikus egyház rendezze viszo
nyát a népi állammal és találja meg szolgálatát a szocialista társadami 
rendben. Fennforgóit ugyanis az a veszély, hogy az egyház vezetőségében 
és számos gyülekezetben tevékenykedő visszahúzó erők illegális párttá, 
vagy legalábbis a politikai és társadalmi fejlődést akadályozó csoporttá
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süllyesztik az egyházat. Ez pedig nemcsak a fiatal népi állam megerősö
dését lassította volna, hanem az egyház számára lett volna zsákutca. 
Mihályfi Ernő a vele együtt gondolkodó, az új társadalmi rendet támo
gató és az egyházat féltő lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal nagy erő
feszítést tett azért, hogy az evangélikus egyház foglaljon állást az új tár
sadalmi rend mellett és kössön egyezményt az állammal. Ezt sürgette 
1948-ban abban a béri evangélikus templomban tartott beszédében, 
amelyben édesapja egy életen keresztül prédikált. Abból az alkalomból 
került erre sor, hogy a Népköztársaság kormánya visszaadta ennek a 
templomnak a fasiszták által elhurcolt harangját. Az volt a 300. harang, 
amelyet a Népköztársaság Kormánya az egyházaknak adományozott. 
Ezen az ünnepélyen szólította fel az egyház vezetőségét, hogy ragadja 
meg az állam részéről feléje nyújtott baráti kezet.

Ennek a baráti kéznek a megragadása történt meg 1948 decemberében 
az állam és az egyház között kötött Egyezmény aláírásával. Mihályfi Ernő és 
a haladó gondolkodású lelkészek és gyülekezeti tagok küzdelme nem volt 
hiábavaló. Olyan egyezmény született, melyben az evangélikus .egy
ház a maga államának ismerte el a népi államot és „igen”-t mondott a 
szocialista társadalmi rendre. Ugyanakkor az állam biztosította a vallás 
szabad gyakorlatát és az egyház szolgálatát.

Amikor az evangélikus egyház 1952-ben a megüresedett országos 
felügyelői tisztet be akarta tölteni, senki előtt nem volt kétséges, hogy 
az új országos felügyelő csak Mihályfi Ernő lehet. így került ő a gyü
lekezetek választása alapján az egyházban legmagasabb világi tisztbe. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház nemcsak azért nem felejti el Mi
hályfi Ernőt, mert segített a helyes útra való rátalálásban, hanem azért 
sem, mert segített az egyház új vezetőivel, püspökeivel együtt a jó út 
járásában is. Székfoglaló beszédében kijelentette: „Kötelességszerűen és 
mély meggyőződéssel vigyázni fogok az egyházunk és az állam között 
kötött megállapodás megtartására.” Erőteljesen hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy az egyháztagságot nem lehet szembeállítani az állampolgársággal. 
„Azok a százezrek — mondotta —, akiknek szavazata most reám esett, 
nemcsak az evangélikus egyház hívei, hanem egyben elválaszthatatlanul 
az új Magyarország építői is, új országunk építésében teljes erővel és 
lelkesedéssel résztvevő dolgozók.” Amit két évtizeddel ezelőtt Mihályfi 
Ernő mondott, ma már az evangélikus egyház mély meggyőződésévé vált. 
Ebben a bizonyosságban végzik lelkészeink szolgálatukat és erre tanítják 
híveiket. A szocialista társadalmi rendet együtt építjük más világnézetű 
honfitársainkkal, egész népünk boldogulására.

Pár hónappal ezelőtt ünnepeltük Mihályfi Ernő országos felügyelő 
szolgálatának 20. évfordulóját. A tőle megszokott szerénységgel hárította 
el az ünneplést. Végül kérésünkre, mégis eljött közénk abba az Üllői úti 
épületbe, amelyben 1919-ben lakott és ahonnét akkor elindult, hogy je
lentkezzék az első Tanácsköztársaság vöröshadseregébe. Amikor elmond
tuk neki, hogy milyen hálásak vagyunk az egyházban végzett szolgála
taiért, hiszen annyi más szolgálatot végzett társadalmunkban és köz
életünkben, így válaszolt: „Nagyon őszintén vallomást teszek arról, hogy 
soha,' egy pillanatig sem éreztem ellentmondást a két szolgálat: az állam 
és az egyház érdekében végzett munkám között. Teljes volt a harmónia, 
Hiszen közös, azonos a cél. Ugyanezzel a meggyőződéssel veszek részt a 
Hazafias Népfront országos irányításában is, ugyanezzel a céllal szer
kesztem a Népfront lapját, a Magyar Nemzetet.” Mi viszont ezen a he
lyen is elmondjuk, hogy az Evangélikus Egyház tagjai nemcsak azokért
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a szolgálatokért hálásak Mihályit Ernőnek, melyeket az egyházban vég
zett, hanem azokért is, amelyeket mint az Elnöki Tanács tagja, a Ma
gyar—Szovjet Baráti Társaság alelnöke, a Hazafias Népfront Országos 
Elnökségének tagja és a Magyar Nemzet főszerkesztője végzett.

Isten iránti hálával mondjuk el koporsója mellett, hogy mi a felsza
badulás óta egyházunkban előremutató, a szocializmusban folyó szolgá
latunkat segítő történt, abban Mihályfi Ernő munkája, szeretete, ereje, 
bölcsessége és hazafisága benne van.

Azt is elmondjuk, hogy embersége, szerénysége és szolgálatkészsége 
mindig mély benyomást gyakorolt ránk. Sokunknak a fülében és a szívé
ben maradt ez a közöttünk elhangzott két mondata: „Egy nyelvet isme
rek: a tisztességes, az őszinte, az igaz emberek nyelvét. Csak egyféle 
erkölcs és tisztesség van.” Egy tisztességes és igaz embert veszítettünk 
Benne.

Kifejezem együttérzésünket és szeretetünket feleségének, fiának és 
egész családjának. Kívánunk szívbeli békességet mindnyájuknak.

Éppen Mihályfi Ernő koporsója mellett fejezem ki a Magyarországi 
Evangélikus Egyház nevében törhetetlen hűségünket szocializmust építő 
népünk iránt és itt újítjuk meg elkötelezettségünket — Mihályfi Ernő 
nyomában járva — népünk boldogulásáért folyó szolgálatra.

D. Káldy Zoltán

D. DR. PÁLFY MIKLÓS 
1911—1972

„MEGGYÓGYÍTOM ŐKET!’
(Jer 33,6)

Igehirdetés D. Dr. Pálfy Miklós teológiai professzor ra
vatalánál 1972. november 21-én.

Annak a Jeremiás prófétának a könyvéből olvastam fel vigasztalá
sunkra egy szakaszt, akinek életével és szolgálatával Pálfy Miklós pro
fesszor olyan sokat és mélyrehatóan foglalkozott és akinek könyvét olyan 
életünkbe vágó magyarázattal adta kezünkbe. Ezt az idézett verset is ki 
tudja hányszor olvasta el, miközben a héber szöveg fölé hajolva kereste 
annak értelmét a saját maga és a mi számunkra. Aztán könyvében ma
gyarázza, hogy ez a prófécia egy teljesen reménytelen helyzetben hang
zott el és akiknek szólt, a megsemmisülés előtt álltak és a halál markában 
vergődtek. És éppen ebben a pillanatban üzente Isten a próféta által: „Be- 
hegesztem és meggyógyítom sebüket, meggyógyítom őket és feltárom előt
tük a biztos béke bőségét.” Most pedig hallgassuk Pálfy Miklós saját sza
vait, aki ezzel összefüggésben ezt írja: „Megszületik a fölismerés, hogy 
Isten hűsége és szeretete nagyobb haragjánál és ítéleténél. Megszületik a 
fölismerés, hogy az egyes ember és az egész nép Isten kegyelmére szorul. 
A nagy és csodálatos, megváltó és megmentő isteni kegyelem titka, hogy 
ugyanaz az Isten, aki ítél... lényege szerint kegyelmesen szerető Isten.” 

Ennél a koporsónál sokan élnek át a jeremiási szituációhoz több vo
natkozásban hasonló állapotot. Elsősorban a szűkebb család: a feleség és
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a gyermekek élték át a megsemmisüléshez közel levő állapotot, amikor 
rájuk szakadt a hideg tény: ezen a földön nincs tovább. Köztudott volt, 
hogy Pálfy Miklós olyan szeretet-közösségben élt feleségével, hogy köz
vetlen a halál után joggal mondhatta nekem felesége: „A  kórházi ágyon 
föléje hajoltam és megköszöntem azt a 26 boldog évet, amit nekem adott. 
Talán még hallotta.” Bizony súlyosak a sebek a feleség, a gyermekek, a 
testvérek és a család valamennyi tagjának a szívén.

De mély seb tátong a Magyarországi Evangélikus Egyház szívén is. 
Pálfy Miklós személye és 35 éves lelkészi, illetőleg professzori szolgálata 
úgy összenőtt egyházunkkal és annyira beleépült egyházunkba, mint egy 
gótikus templomba a gótikus stílus: a templom minden részlete tükröz 
valamit belőle. Egyházunk bármelyik munkaterületén járunk: igehirdetői, 
tanítói, diakóniai, társadalmi szolgálat, sajtó, ökumené, mindenütt talál
kozunk szavaival és cselekedeteivel, az ő személyével. Bizony súlyos egy
házunk sebe is.

Különösén is mély az Evangélikus Teológiai Akadémia sebe. Össze
sen 26 évet tanított Teológiánkon, melyből 22 évet rendes professzorként 
az ótestámentomi tanszéken. Akár idehaza, akár külföldön, kimondottuk 
az Evangélikus Teológiai Akadémia nevét, mindenki egyben Pálfy Mik
lósra is gondolt. Nehéz seb van most a Teológiai Akadémia testén is.

Bennünk és körülöttünk ezekkel a fájó sebekkel figyeljünk csak Je
remiás prófétán keresztül érkező szóra, az élő Isten szavára: „Behegesz- 
tem és meggyógyítom sebüket, meggyógyítom őket és feltárom előttük a 
biztos béke bőségét.”

Míg a halál reménytelenségbe kerget bennünket sebeinkkel, Isten 
akcióba lép: sebeket gyógyít és reménységet ébreszt. Annak idején Jeru
zsálem és lakosainak sebeit kötözte az Isten és adott nekik betekintést a 
prófécián keresztül a boldog jövőbe: „feltárom előttük a biztos béke bő
ségét ”— olvassuk textusunkban.

Istennek erről a sebkötöző és szilárd békességet adó munkájáról mi 
már többet tudunk, mint amennyit Jeremiás látott. Mi már tudjuk, hogy 
Istennek ez a gyógyító és békességet ajándékozó munkája Jézus Krisztus
ban történt meg és történik ma is. Hiszen a golgotai kereszt és az üres 
húsvéti síron keresztül valósággá lett az ézsaiási prófécia: „Betegségein
ket Ő viselte és fájdalmainkat hordozá és mi azt hittük, hogy ostorozta- 
tik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ö megsebesített bűneinkért, meg- 
rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő 
sebeivel gyógyulánk meg.” Ez a gyógyulás bűnbocsánatot, életet és üd
vösséget jelent.

Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus által bűnbocsánatot nyer
jünk és elsősorban így gyógyuljunk meg. Hiszen minden koporsó kérdez 
is. Megkérdezi, hogy akit magába ölel, szeretettel vettük-e körül, sza
vainkkal és cselekedeteinkkel valamilyen formában nem voltunk-e oko
zói korai elmenetelének. Nem raktunk-e több terhet rá, mint amennyit 
elbírt. Gondoljunk csak arra, hogy egyházunk új útjának építése közben 
az útépítőknek — köztük Pálfy Miklósnak — mennyi rossz szót, gyanú
sítást és ezzel együtt mennyi ideg-túlterhelést kellett elszenvednie. Le
hetetlen, hogy ez ne fájjon! Igen, csak Krisztus „sebeivel gyógyulhatunk 
meg”

Isten úgy gyógyít, a bűnbocsánattal együtt békességet ad. Ezt adja 
a jelenben és ígéri „biztos békességét” a jövő számára is. Adja a békes
séget a szűkebb családnak és egyházunknak. Meggyőz bennünket arról, 
hogy a bűnbocsánaton felül gondoskodik a család jelenéről és holnap
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járói, az egyházban új munkásokról, akik a munka frontján támadt 
résbe beleállnák és folytatják a munkát.

A jövőt illetően pedig úgy gyógyítja Isten sebeinket, hogy elénk 
állítja a halált legyőző Krisztust, Aki ezt mondja nekünk: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él” . Ennek 
alapján Pálfy Miklós koporsója mellett is megvalljuk keresztyén hitün
ket: „hisszük a testnek feltámadását és az örök életet” . így kell érte
nünk ma a jeremiási igét: „behegesztem és meggyógyítom sebüket, 
meggyógyítom őket és feltárom előttük a biztos béke bőségét” .

Nem kísérhetjük azonban Pálfy Miklóst nyugvó helyére, míg meg 
nem köszönjük Istennek egyházunkban, társadalmunkban és az ökume- 
nében végzett szolgálatát. Ez a hely nem alkalmas arra, hogy róla min
dent elmondjunk, ami bennünket hálaadásra és az ő emlékének megbe
csülésére indít. Mégis el kell mondanunk azt, ami számunkra egyénisé
gében és szolgálatában közösen is nagy érték volt és érték marad és 
ami most tanulságunkra hangzik el.

Nem tartom véletlennek, hogy Jeremiás könyve magyarázatának be
vezetőjében Pálfy Miklós ezt írta: „Végigtekintve Jeremiás küzdelmes 
életén, nem tudjuk megmondani, hogy mi volt benne nagyobb: meg- 
emésztődése Istenért vagy olthatatlan szeretete embertársai és hazája 
iránt? A legnagyobb, hogy a kettőt egyesítette saját személyében és pró
fétai munkájában.” Csak azért tudta Jeremiást így jellemezni, mert ő 
maga is — más történelmi körülmények között és más egyházi össze
függésekben ugyan — hasonló lelkiséggel és szemlélettel megáldott em
ber volt és több vonatkozásban hasonló problémákon kellett keresztül 
küzdenie magát, mint Jeremiásnak. Ezért is állt Jeremiás olyan közel 
hozzá. Szerette Istenét, éppen ezért, nemegyszer küzdött is vele. Meg 
kellett küzdenie Istenével abban a kérdésben is, hogy végeredményben 
hol van az ő szolgálati helye a világban. Mire küldetett és mit kíván 
tőle az Isten. Amit könyvében Jeremiásról ír, azt maga is megtapasztalta: 
„Letagadhatatlan bizonysága Jeremiás élete és munkássága annak az 
igazságnak, hogy akihez egyszer szólt az Isten, az nem tud tőle megsza
badulni.” Valóban Istenhez való kötöttségben éspedig megharcolt kötött
ségben végezte szolgálatát egyházunkban. Azért beszélt annyit a „hiva
tástudatról” !

A másik egyértelmű kötöttsége magyar hazánkhoz fűzte. • Ez a du
nántúli kisparaszti családból érkezett fiú életre-halálra összekötöttnek 
tudta magát a magyar földdel. Ezt az érzést erősítette benne a sopro
ni evangélikus lyceum is. Ez a hazafiság a felszabadulás után magába 
foglalta a szocialista társadalmi rend szeretetét, építését és védelmét. 
Olyan mértékben érzett felelősséget ezért a társadalmi rendért, hogy 
1945—1949. között aktív politikai szolgálatot is vállalt érte. Mindez nem 
volt független keresztyén hitétől, sőt azzal összekötöttségben folyt.

A legszebb jellemvonásai közé tartozott, hogy rendkívül szorgalmas, 
dolgos ember volt. A  munka gyors ritmusában élt és ez a ritmus beteg
ségének utolsó két hetében hagyott csak ki. Mindig tanult, tanított, elő
adásokat, cikkeket, könyveket írt, idehaza és külföldön konferenciákon 
vitázott. Fáradhatatlanul érvelt egyházunk új útja és népünk új társa
dalmi rendje mellett. Nemcsak idehaza, hanem külföldön is készült 
szolgálatára. Két évet a Halle—Wittenbergi Egyetem hittudományi ka
rán és Tübingenben töltött, ezt követően pedig a Hallei Magyar Protes
táns Egyházismereti Kutató Állomás élén állt két és fél évig. Elkészí
tette a 150 ezer kötetes Hallei Magyar Könyvtár reálkatalógusát. Meg
írta a Héber nyelv és gyakorló könyvet, Jeremiás Könyvének magya
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rázatát, számos zsoltár magyarázatát, Istenfélelem és Ótestámentumban 
 című doktori disszertációját. Az Ótestámentum világa című munkája — 
melyet két munkatársával együtt írt, kéziratban maradt ránk. Cikkeit 
nehéz összeszámlálni. Sokszor beszélt nekem arról, hogy vajon ezt a 
munkaritmusát át fogják-e venni a fiatalok, akik egyszer a helyünkre 
állnak.

Maradandó és előrelátó munkát végzett a Teológiai Akadémia 
ótestamentumi tanszékén. Új utakon közelítette meg a lelkészektől és 
gyülekezeti tagoktól meglehetősen messze álló Ótestamentumot, annak 
mondanivalóját bele tudta helyezni a mába és összefüggésbe tudta 
hozni a mai egyházi és társadalmi kérdésekkel. Tudós szakértője volt 
az Ótestámentumnak és nem alkalmi beugrója. Az ő tanítása nyomán 
közel került mindannyiunkhoz ez a könyv és egyszerre élővé lett szá
munkra. Nem véletlen, hogy tanítványai közül több fiatal lelkész fog
lalkozik rendszeresen és tudományosan az Ótestámentummal.

Történelmi tény, hogy Pálfy Miklós elévülhetetlen szolgálatot 
végzett egyházunk helyének megtalálásában az új társadalmi rendben. 
A legelsők között volt, akik felismerték a történelmi valóságot és azért 
fáradoztak, hogy evangélikus egyházunk az új történelmi körülmények 
között — megszabadulva múltbeli terheitől — bátran induljon el a 
szolgálat útján és segítse magyar népünk boldogulását. Ennek az állás
pontnak az érvényesítése nem ment könnyen egyházunkban, küzdeni 
kellett érte a meg nem értőkkel, a hamis váradalmakban élőkkel és a 
történelmi valósággal szembehelyezkedőkkel. Pálfy Miklós az újért való 
harcban sok sebet is kapott. Isten ezeket a sebeket az utolsó másfél 
évtizedben gyógyítgatta nála is azáltal, hogy láthatta küzdelmes mun
kájának eredményét, útjának igazolását.

Munkás életének talán legszebb gyümölcse, hogy néhányad magá
val mai magyar nyelvre fordította le az Ötestámentumot. 1948-ban kezd
ték, tehát majdnem negyedszázadon keresztül végezték ezt a nagyon 
nehéz munkát. Jól mondja Reményik Sándor Károli Gáspárról írt, „A 
fordító” című versében: „Fordítani annyit tesz, mint meghajolni. Fordí
tani annyit tesz, mint kötve lenni. Valaki mást, nagyobbat átkarolva 
Félig őt vinni, félig vele menni.” Ez a „Valaki” pedig nem más, mint 
Krisztus. Pálfy Miklós életének majdnem a felét áldozta rá erre a szent 
munkára. Már nem érhette meg a munka befejezését, de majd, amikor 
kezünkbe vesszük az új fordítást, ne felejtsünk el hálát adni Istennek 
az ő hűséges munkájáért.

Végül már csak egy munkaterületre nézzünk: az ökumenében vég
zett szolgálatára. Mind a hazai protestáns egyházak ökumenéje, mind a 
tágabb értelemben vett ökumené területén felelősséggel és szeretettel 
munkálkodott. A református és evangélikus egyházak testvéri jóviszonyát 
a történelmi hagyományok alapján is, de jelenlegi egymásra utaltságuk 
és együttmunkálkodásuk szükségességének világos látása alapján is 
meleg szívvel ápolta. Hangsúlyozta, hogy a két egyháznak, sőt ezen 
tűlmenőleg a Szabad Egyházak Tanácsát is magába foglaló magyar 
protestantizmusnak együtt kell dolgoznia népünk felemelkedéséért és 
társadalmunk fejlődéséért. Mint egyházunk képviselője jó szolgálatot 
végzett az európai református és evangélikus egyházak testvéri együtt
működését segítő és tisztázó Leuenbergi Konkordia kidolgozásában.

Világviszonylatban olyan ökumenizmusnak volt híve, amely nem 
valami ellen fogja össze a világ keresztyénségét, hanem, amely az egyhá
zak testvéri közösségének ápolásán túl fáradozik az emberiség egységé
nek, előrehaladásának, a társadalmi igazság megvalósításának és a vi
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lágbéke biztosításának érdekében. Ilyen alapállásból és ilyen célkitűzés
sel vett részt a Lutheránus Világszövetség hannoveri, helsinki és eviani 
nagygyűlésein, az Egyházak Világtanácsa uppsalai nagygyűlésén és a 
Központi Bizottság ülésein.

Ugyanez a meggyőződés hajtotta a Keresztyén Békekonferencia 
munkájában való erőteljes részvételre. A Keresztyén Békekonferencia 
szolgálatában annak megindulásától fogva vett részt. A Nemzetközi 
Kérdésekkel foglalkozó Bizottságnak több éven keresztül titkára is volt. 
A Keresztyén Békekonferencia történetét nem lehet majd megírni az ő 
előrevivő, a teológiai és politikai tisztázásokat egyértelműen segítő szol
gálatának kiemelése nélkül.

Teológiai Akadémiánk ezt az egész életművet értékelte és becsülte 
meg, amikor 1970. decemberében őt tiszteletbeli doktorává avatta.

Azt is jól tudjuk és valljuk, hogy amikor Pálfy Miklós számadásra 
Isten elé áll, lehullanak róla azok az emberi „érdemek” , amelyeket mi 
olyan nagyoknak látunk és nem marad más az Isten előtt, mint a bűn- 
bocsánatra és kegyelemre szoruló ember. Mi hisszük, hogy az ítéletnél 
Pálfy Miklós mellé odaáll az a Valaki, — a megdicsőült Krisztus — aki
nek viszont elegendőek az érdemei ahhoz, hogy Isten azt mondhassa 
Pálfy Miklósnak: fiam, menj be az örök örömre.

Mi pedig legyünk hálásak közöttünk és értünk, egyházunkért és 
népünkért végzett szolgálataiért és kövessük példáját.

A válás pillanatában drága felesége, gyermekei, testvérei, barátai 
és egész egyházunk imádkozzék velem együtt így: Uram, hegeszd be 
sebeinket, gyógyíts meg minket és távozó testvérünk előtt „tárd fel a 
biztos béke bőségét.” Ámen

D. Káldy Zoltán

Nem fog rajta az idő!
Búcsúzás az Evangélikus Teológiai Akadémia nevében D.

Dr. Pálfy Miklós ravatalánál.

Éppen egy éve, 60. születésnapján azt írtuk róla, hogy nem fog rajta 
az idő, mert a legnagyobb és legszebb emberi célkitűzéseikkel mindig 
előre néz, a jövő felé. iMi, akik akkor mint barátai és munkatársai kö
rülvettük, és emberi elgondolás szerint joggal reméltük, hogy még sok 
esztendőn át lesz velünk, most mélységes megrendüléssel állunk meg 
ravatala mellett, és nem akarjuk elhinni, hogy aki mindig olyan frissen, 
elevenen mozgott és dolgozott közöttünk, azon erőt vett a halál, hirte
len és váratlanul, hamarabb, mint bárki gondolhatta volna. De nem te
hetünk mást: mélyen meghajolunk — nem a halál, hanem az Isten ha
talma előtt, aki az ő életének útját meghatározta, és idejének mértékét 
megszabta.

Ősrégi, mélységesen emberi szokás az, hogy rokonok, barátok és 
munkatársak egy pillanatra megállnak a koporsónál, és beletekintenek 
a megholt arcába, hogy kitörölhetetlen emlékként hordozzák magukban 
egy életen át. Most amikor megállunk Pálfy Miklós ravatala mellett, lé
lekben kirajzolódnak előttünk — nem a megholtnak, hanem az élőnek 
arcvonásai.
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Lehetetlen észre nem vennünk, hogy maga Isten formálta személyi
ségének arcvonásait egy küzdelmes életen át. Ö határozta meg élete út
ját azzal, hogy népünk legmélyebb rétegéből a nagymultú soproni evan
gélikus líceumon és a világszínvonalú teológiai fakultáson át hívta el 
szolgálatra. Ö pedig teljes erejének odaszánásával harcolt népünk és az 
elnyomott népek igazáért, egyházunk és a keresztyénség ügyéért, ami
kor habozás nélkül vállalt politikai szolgálatot, amikor a teológiai fakul
táson elsőként elemezte társadalomtudományi alapon egyházunk helyét és 
szolgálatát a mai világban, amikor az Ótestámentumi tanszéken a pró
féták látásán keresztül világította meg feladatainkat, amikor egyházunk 
útjának teológiai tisztázásában vett részt, vagy amikor ezt a teológiát 
nemzetközi egyházi nagygyűléseken és bizottságokban képviselte. Jól 
jellemzi egyéniségének összetartó erejét és belső titkát doktori értekezé
sének témája: „Isten félelme” volt hitének és teológiájának, életének és 
szolgálatának kezdete és éltető forrása. Mivel a félelmetesen ítélő és le
nyűgözően irgalmas Isten előtt állva tette fel újra maga számára is a 
kérdést, hogyan tud hitelesen szólni az idősebb nemzedékre kritikus, 
szkeptikus szemmel néző ifjúsághoz, valóban hitelesen tudott szólni hoz
zájuk, úgy, hogy hallgattak rá, és sokan vallják magukat tanítványainak. 
A legnagyobb, amit teológiai professzorról el lehet mondani!

Így látjuk személyiségének vonásait, amelyben hivő keresztyénség 
és tudatos evangélikuisság, magyarság és emberség egyetlen markáns 
arcéllé egyesülnek. Most a búcsúzás pillanatában élesen rajzolódik ki 
előttünk ez az arcéi, amelyet egy hosszú küzdelmes életen át maga Isten 
formált ki és acélozott meg, mintha ércbe metszette volna. És ezen nem 
fog az idő! Mert igaz az, amit akadémiánk egy évfordulóján önmagával 
is számot vetve mondott: „Sokat dolgoztunk, vívódtunk, harcoltunk, tűr
tünk és imádkoztunk, amíg eljutottunk a mai napig. Az élet azonban 
nem áll meg. A teológia viatorum, a cél felé haladók teológiája művelői
re és tanítványaira holnap is új és nagy feladatok várnak.”'

Az élet valóban nem áll meg. De azon az úton, amelyen ő velünk 
együtt járt, tovább haladunk és magunkkal visszük az ő hitének erejét, 
felismerésének világosságát és szolgálatának önfeláldozó őszinteségét. És 
ezen nem fog az idő! Így tartjuk őt emlékezetünkben, és így adunk hálát 
Istennek életéért és munkájáért.

Dr. Prőhle Károly

AZ IFJÚSÁG BÚCSÚZÁSA
D. Dr. Pálfy Miklós ravatalánál

Vannak, akiknek emlékét haláluk után csak egy sírkő, egy kereszt 
vagy egy urna őrzi. Ö nem ilyen volt. Lelkésznemzedékek egész sora 
nőtt fel keze alatt, és mi különösen is hálásak lehetünk, hogy mély hité
ből, átfogó tudásából, gazdag tapasztalataiból minket is megajándéko
zott. De nemcsak tudást, ismereteket kaptunk tőle, hanem mint nevelő 
pedagógustól, mint magánembertől — sőt talán úgy is merném fogal
mazni — mint jó baráttól is sokat tanulhattunk. Igen, mert ő valóban 
az ifjúság jó barátja volt, akiihez őszintén fordulhattunk bármilyen prob
lémánkkal, aki szinte megdöbbentő fiatalos frisseséggel értette, szerette 
az ifjúságot, s akiről nehéz volt elhinni, hogy ugyanaz a professzor, aki
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csaknem negyedévszázada már édesapámat is tanította; és tanított min
ket is: kitartó szívós munkára, egyházszeretetre, dinamikus aktivitásra, 
mély emberségre, igazi hazafiságra, magyarságra és a humort sohasem 
nélkülöző derűs életszemléletre.

S most a búcsú utolsó pillanataiban mégsem szeretnénk végleg el
köszönni tőle, hiszen mindaz, amit tőle kaptunk, tovább él, lüktet mi- 
bennünk. (Mert most a gyász és a fájdalom percei után tovább kell lép
nünk, hiszen az élet nem áll meg, és nekünk igazi keresztyén hittel és 
reménységgel kell folytatnunk azt az utat, amelyen ő is járt, s amelyre 
minket is elindított. Tudom, ez lenne, és ez is az ő akarata! S így válhat
nak valósággá a költői szavak, és ő is valóban ifjú szívekben, a mi szí
veinkben, életünkben, munkánkban és szolgálatunkban élhet és él is 
tovább.

Gáncs Péter

Konfirmációra ajándékul ajánljuk 

GÖRÖG TIBOR:

CSENDES SZOBÁK - NYITOTT ABLAKOK
című áhítatoskönyvét.

Ára: 26,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Országos Lelkészi Konferenciák, 
Gyenesdiás, 1972.

A gyenesdiási Országos Lelkészi Konferenciák egyik fó
rum-témája „A rend egyháza” volt. Ehhez felváltva Mekis 
Ádám és Sólyom Károly tartott bevezető referátumot Mivel 
mindketten egyénien fogták meg feladatukat, egymás mel
lett közöljük mindkét referátumot.

A REND EGYHÁZA
I.

Bevezetés
A címben megjelölt téma Irányvonalát és kidolgozását rendkívüli 

módon megkönnyítette az a körülmény, hogy D. Káldy Zoltán püspök úr 
az 1971. július 2-án tartott Országos Presbiteri Ülésen püspöki jelentésé
nek középpontjába a fegyelem kérdését állította. Ez a püspöki jelentés 
megjelent a Lelkipásztor 1971. évi augusztusi számában (449—454. old.), s 
így minden magyarországi evangélikus lelkész számára hozzáférhetővé 
és megismerhetővé vált.

Ezen túlmenően azonban ugyancsak D. Káldy Zoltán püspök úr az 
Evangélikus Élet 1971. szeptember 5-i, 12-i és 19-i számaiban cikksoro
zatban foglalkozott a fegyelem kérdésével: „A fegyelem általában”, „Fe
gyelem a gyülekezetekben” , „Fegyelem az Országos Egyházban” címen. 
Ezen az úton összes magyarországi evangélikus gyülekezeteink, ahová 
csak eljut ez a hetilapunk ugyancsak megismerkedhettek ezzel a fontos 
kérdéssel, s a legmagasabb fórumról tájékoztatást kaptak mindazokról a 
problémákról, amelyek egyházunkban a fegyelemmel, a jó renddel, vagy 
ennek ellenkezőjével, a rendetlenséggel, hanyagsággal összefüggnek.

Legyen szabad joggal feltételeznem, hogy mindkét anyag jólismert a 
konferencia összes résztvevői előtt, hogy tehát minden magyarországi 
evangélikus lelkészünk gondosan elolvasta ezeket a cikkeket, mert ez is 
hozzátartozik ahhoz a jó rendhez, amely mindnyájunknak hivatásunkkal 
együttjáró kötelessége. Gyakorlati szempontból — időnyerés céljából is 
— igen jó lett volna, ha most erről a kérdésről nem kellene külön elő
adást, vagy legalábbis fórum-megbeszéléssel kapcsolatos bevezetőt tarta
nom, hanem a szóban forgó anyag jó ismeretében mindjárt elkezdhetnénk 
a hozzászólásokat. Ebben a megállapításomban téhát már az is benne 
van, hogy amikor most „a rend egyházáról” fogunk beszélgetni, a magam 
részéről nem tartom szükségesnek, hogy az említett két anyagtól eltérő 
irányú vagy tartalmú előadást, vagy bevezetőt mondjak, mert meg va
gyok róla győződve, hogy Káldy püspök úr igen jól átgondolta mindazt, 
ami ezzel a témával kapcsolatban magyarországi evangélikus egyházunk
ban ma elmondható. Ugyanakkor az anyag ismeretének birtokában nem 
nehéz meglátni azt, hogy amit püspök úr ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
lelkészi karurtk és magyarországi evangélikus gyülekezeteink közössége
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elé tárt, mindaz egyrészt csaknem másíél évtizedes — néha joggal ke
serű — püspöki tapasztalataival függ össze, másrészt pedig abból a fő
pásztori felelősségből ered, amely a helyesen értelmezett szeretetből táp
lálkozik.

Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad mégis röviden összefoglal
nom azokat a főbb gondolatokat, amelyeket az említett két anyag fel
sorol, hátha egyikünknél-másikunknál „a feledékenység fátyola” eltakar
ta őket.

II.
1. A rendről általában

Nem akarok „formabontó” lenni, ezért a hagyományos módszerhez 
híven szóljunk néhány szót a rendről általában.

a) Már a régi latinok is mondogatták: „Ordo est anima rerum” („Rend 
a lelke mindennek”), továbbá: „Serva ordinem et ordo servabit te” 
(„Őrizd meg a rendet és akkor a rend téged fog megőrizni”). Ezekből a 
mondásokból is kitűnik, hogy a jó rendnek milyen fontos szerepe volt a 
pogány latinaknál.

' b) Az Újszövetségben jól ismertek azok az íráshelyek, amelyek a 
keresztyének egymás közti, tehát gyülekezeti életében a jó renddel kap
csolatosak. Pál apostol írja 1 Kor 14,33-ban: „Mert Isten nem a rendet
lenségnek (akatasztazia: rendetlenség, rendetlen állapotok, nyugtalanság, 
zavar, állhatatlanság, ingatagság, stb.), hanem a békességnek Istene” ? 
továbbá 1 Kor 14,40-ben: „panta de euszchémonósz kai kata taxin gi- 
neszthó” („Mindenek ékesen és jó renddel legyenek”). Az euszchémo
nósz eredeti jelentése: tisztességesen, illendően, az eu és to szchéma (kül
ső, alak, tartás, megjelenés, ábrázolás) szavakra felbontva: „jó schéma” 
szerint. Jelenti a szó a jó erkölcsöt, illendőséget, általában a külsőleg lát
ható keresztyén életet is. A másik kifejezés: hé taxisz jelentése: sor, rend, 
sorrend, fegyelem, mód, osztály, rendezett állapot. Találkozunk a kifeje
zéssel Kol 2,5-ben is: „ . . .  örömmel látom közietek a jó rendet és a Krisz
tusba vetett hitetek erősségét” . Milyen jó volna ilyet olvasni most pl. egy 
püspöki körlevélben! Ugyanez a 'kifejezés szerepel továbbá (taxisz) Lk 
1,8-ban, ahol Zakariás papi szolgálatának rendjéről van szó, valamint 
azoknál az íráshelyeknél, ahol utalás van Jézusnak a Melkisédek rendje 
szerint való papságára. (A Zsidókhoz írt levélben számos helyen.)

2. A rendetlenségről általában
És ha már szóltunk a jó rendről általában, akkor — talán éppen a jó 

rend kedvéért — szólnunk kell a rendetlenségről is. Ugyanis ilyen jelen
séggel is találkozunk már az első keresztyének között is. Gondoljunk pl. 
2 Thesz 3,6—8-ra, ahol Pál apostol nagyon határozottan ítéli el a „ren
detlenül élőket” . Az ataktósz kifejezés tartalma: olyan rendetlen élet
mód, amely a dologtalanságból, lustaságból, munkakerülésből és a köteles
ségek elhanyagolásából táplálkozik. A 11. versben újra ezzel a kifejezés
sel jelöli meg azokat, akik „haszontalan dolgokat cselekszenek” , „nem 
akarnak dolgozni” (10. v.), s „ingyen eszik a mások munkáján megdolgo
zott kenyeret” (8. v.). Inti a gyülekezet többi tagjait, hogy az ilyenektől 
tartsák magukat távol (6/a), és emlékezteti őket arra a rendelkezésre, 
amelyet még ottlétékor, meghagyott nekik: „ha valaki nem akar dolgoz
ni, ne is egyék” (10/b.). Láthatjuk tehát, hogy az apostol bátran kihúzza 
a vonalat az akkori társadalmi helyzetben a keresztyén gyülekezet szá
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mára, s mer fegyelmezni is, amit annál is könnyebben megtehet, mert a 
saját és munkatársainak jó példájára joggal hivatkozhat: „Mivel mi nem 
viselkedtünk köztetek rendetlenül, sem senkinek kenyerét ingyen nem 
ettük, hanem fáradsággal és megerőltetéssel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy 
közületek senkinek se legyünk terhére” (7/b—8).

Úgy gondolom, nem követünk el erőszakot az ige alkalmazásán, ha 
ezeket a szavakat önmagunkra vonatkoztatjuk, mert magyarországi evan
gélikus egyházunkban jócskán találhatunk olyan lelkészeket, akiktől 
nem szakadozik túlságosan a munka kötele, s egyáltalában nem lehet el
mondani róluk igénk szavaival, hogy „fáradsággal és megerőltetéssel éj
jel-nappal dolgoznák”. Ugyanakkor pedig elvárják, hogy országos egyhá
zunk és gyülekezeteink különböző jelentős közegyházi segélyekkel tartsák 
el őket. Vajon nem gondolnak ezek a testvéreink arra, hogy igénk kifeje
zésével élve „ingyen eszik mások kenyerét” ?

3. A rendetlenségről konkréten

Beszéljünk egészen nyíltan, világosan és őszintén és valljuk meg: a 
rendetlenség bűne — mert a rendetlenség és annak következményei bű
nös mulasztásokhoz vezetnek — sokszor ránehezedik egész lelkészi szol 
gálatunkra, annak legfontosabb munkaterületeire.

a) Vannak lelkészeink, akik rendetlenek az igehirdetésre való készü
lésben. Nagy baj ez, hiszen azt szoktuk mondani, hogy az igehirdetés lel
készi szolgálatunk lényegéhez tartozik. Vannak olyan lelkészek, akik ez
zel kapcsolatban Mtl0,19—20-ra hivatkoznak, tegyük hozzá: hamisan („Ne 
aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek 
abban az órában mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, ha
nem a ti Atyátok Lelke az, aki szól bennetek”). Az a lelkész, aki így vé
lekedik, kimeríti a Szentlélek elleni bűn elkövetésének tényét, mert Is
ten Szentlelkét nem szabad, de nem is lehet holmi színházi „súgóvá” 
degradálni. (Lásd Claus Harms esetét: „Claus, du bist fául gewesen”). 
Ne csodálkozzunk azon, hogy egyes gyülekezetekben azért üti fel a fejét a 
rendetlenség szelleme, mert a lelkész maga is „rendetlenül” prédikál. Az 
igehirdetésekre való rendetlen felkészülésnek jele az is, ha nem írjuk le 
prédikációinkat, vagy legalább bő vázlatot nem készítünk azokról. Az es- 
peresi hivatali vizsgálatok egyik fontos feladata, hogy az ellenőrzés so
rán az esperesek erre is figyelemmel legyenek.

b) Ugyancsak hanyagság és rendetlenség tapasztalható egyes lelké
szeinknél a cura pastoralis vonalán is. A hívek felkeresése, betegek láto
gatása, a gyülekezeti diakónia területén igen fontos feladataink és lehe
tőségeink vannak. Számos lelkész panaszkodik, hogy a nyáj sorai ritkul
nak, csökken a templombalátogatók száma, hanyatlik a gyülekezeti ta
gok anyagi áldozatkészsége, ugyanakkor azonban kényelemszeretetből, 
vagy egyéb okoknál fogva nincs rá gondja, hogy a nyájat összetartsa, s 
nem él azokkal a lehetőségekkel, amelyek pedig adva vannak a gyüleke
zeti élet intenzívebbé tételére. Sokszor mondtuk már, hogy az ember test 
és lélek, s így a gyülekezet lelki és anyagi élete is elválaszthatatlan egy
mástól. Gyakran megtapasztalhattuk azt is, hogy ahol a lelkész jól végzi 
a cura pastoralist, annak gyülmölcsei megmutatkoznak lelkiekben és 
anyagiakban egyaránt. Éppen ezért helytelen, sőt elítélendő olyan maga
tartás, vagy mentalitás, amilyet pl. egyik-másik lelkész tanúsított egy 
esperesi vizsgálat során. Az esperes kérdésére: Miért nincs a gyülekezet
ben szeretevendégség? — Az volt a lelkész válasza: Mert anyagilag így
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is kijövünk, nincs tehát szükségünk szeretetvendégségből eredő külön be
vételre!

c) Ezzel tulajdonképpen már át is mentem a rendetlenségnek arra 
a területére, amely a lelkész, vagy a gyülekezet anyagi életével függ ösz- 
sze. Ebben a vonatkozásban a rendetlenségek széles skáláját lehetne fel
vonultatni egyes lelkészekkel és gyülekezetekkel kapcsolatban. Az ezen a 
téren mutatkozó hanyagságok és mulasztások vonalán napirenden szere
pelnék a közegyházi járulékokkal kapcsolatos hátralékok. Ezeknek szo
morú dokumentumai közé tartozik az 1972. január 21-én kibocsátott közös 
püspöki körevéi, amelynek visszatérő refrénjét püspökeink így fogal
mazták meg: „Ebből elég volt!”

Legyen szabad ebből a püspöki körlevélből néhány idézetet kiemel
ni. „Elég volt a rendetlenségekből. . .  és kötelességmulasztásokból, ame
lyeket egyes lelkészeink és gyülekezeteink ismételten és folyamatosan 
elkövetnek anyagi ügyekben, elsősorban a közegyházi járulékok be nem 
fizetésével. . .  Elég volt abból, hogy egyes gyülekezetek és lelkészek 
szinte évek óta „sportot” csinálnak abból, hogy nevük állandóan szere
peljen a hátralékosok listáján . . .  Elég volt abból, hogy anyagi kötelesség- 
mulasztások miatt ne tudjuk folyósítani nyugdíjban levő idős szolgatár
saink és lelkész-özvegyeink nyugdíját. . .  Elég volt abból, hogy egyes 
lelkészek és gyülekezetek elsők mindig a kérésben és utolsók mindig 
anyagi kötelezettségeik teljesítésében” . A megszégyenítő idézeteket, saj
nos, tovább is lehetne sorolni, de legyen most ebből is „elég”, hiszen ezt 
az emlékezetes, gyülekezeteinkre és lelkészeinkre egyáltalában nem hízel
gő körlevelet mindnyájan ovashattuk és ismerhetjük. Nemcsak elgon
dolkoztató, de egyenesen lesújtó, hogy püspökeinknek, vagy az espere
seknek szigorú rendszabályokat kell kilátásba helyezniük, vagy adott 
esetben foganatosítaniok, olyan anyagi ügyekben, amelyeknek teljesítése 
igen gyakran a lelkészek és gyülekezetek felelőtlenségén és hanyagságán 
múlik!

De az említett súlyos rendetlenségeken túlmenően találkozunk más
fajta rendetlenségekkel is az anyagiak terén. Számos gyülekezetünkben 
a gyülekezeti pénz- és vagyonkezelés még mindig törvénysértő módon 
történik. Egyházi törvényeink világosan kimondják, hogy „sem a gyüle
kezeti lelkész, sem családtagjai nem kezelhetik a gyülekezet pénzvagyo- 
nát” [ET. II. törvény 20. §-ának (6) bekezdése], mégis, az esperesi háztar
tási vizsgálatok során ismételten meggyőződhetünk arról, hogy ezen a 
ponton egyes lelkészek, vagy hozzátartozóik törvénysértést követnek el. 
Azt is hangsúlyozzák egyházi törvényeink többek között, hogy „egyházi 
közületek pénztári kifizetéseket csak szabályos utalványozásra teljesít
hetnek” [ET. V. törvény, 12. § (1) bekezdése], mégis még sok hiányosság 
tapasztalható ebben a vonatkozásban is. Hagyományosan visszatérő je
lenség az is, hogy egyes gyülekezetekben a presbitérium ill. a számve
vőszék elhanyagolja a belső ellenőrzést, amiben elsősorban a lelkész hi
báztatható, mert ha másnak nem, neki tudnia kell, hogy az ET. szerint a 
számvevőszék „legalább félévenként köteles megvizsgálni a pénztárt, a 
könyvek vezetését és általában az egyházi vagyonnal való gazdálkodást” 
[ET. V. törvény 11. §. (1) bekezdése]. Csoda-e ha ilyen szabálytalanságok 
és törvénysértések láttán bizalmatlanság támad a presbitériumban és a 
gyülekezetben a lelkész személye iránt, s ezzel együtt jár az egész gyüle
kezeti élet hanyatlása?

És ha már itt tartunk, hadd említsek meg két szélsőséges magatar
tást, amelyeket ugyancsak a rendetlenség kategóriájába sorolnék.
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Az egyik egyes presbitériumok olyan szélsőséges magatartása, amely a 
lelkészt csupán jobban, vagy rosszabban fizetett alkalmazottnak tekinti. 
Gyakori még az a helyzet,, hogy a lelkész helyi javadalma megalázóan 
alacsony színvonalú, lakása egészségtelen és korszerűtlen, mégis a pres
biterek, vagy a gyülekezeti tagok — bár ők többnyire modernül beren
dezett és közművesített lakásokban élnek — magától értődőnek tartják, 
hogy az egészségtelen, nedves lelkészlakás víztelenítése, korszerűsítése, 
vagy éppenséggel fürdőszobával, angol WC-vei való felszerelése „megen
gedhetetlen luxus”. A magam részéről azonban megengedhetetlennek tar
tok olyan presbiteri vagy gyülekezeti magatartást és megnyilatkozást, 
amelyik ilyen embertelenséget tanúsít lelkészével szemben, s amikor a 
lelkész fizetéséről, vagy a közegyházi járulékok rendezéséről van szó, 
nyílt gyűlésen van bátorsága ilyen kitételre: „aki fizet, az pötyögtet!” . 
Lelkészeinknek és espereseinknek elég bátraknak kell lenniök ahhoz, 
hogy az ilyen lókupec hangú és mentalitású egyháztagot, vagy éppen 
presbitert alaposan megrendszabályozzák, s utasítsák oda, ahová az ilyen 
beszéd való.

A másik szélsőség, ami ugyancsak a rendetlenség és fegyelmezetlen
ség kategóriájába tartozik, egyes lelkészek túlságos anyagiassága. Hiszem 
és vallom a Szentírás szavaival, hogy „méltó a munkás a maga jutal
mára” , meg hogy: „ne kösd fel a nyomtató ökör száját” (5. Móz 35,4). 
Pál apostol ezzel a problémával — az ige hirdetésével megbízottak anyagi 
helyzetével meggyőző módon foglalkozik, többek között 1 Kor 9-ben. Van
nak azonban lelkészeink — és talán nem is olyan kicsi számban — akik 
olyan munkáért is szívesen vesznek fel fizetést, — tegyük hozzá: szem
rebbenés nélkül —, amelyért nem nagyon izzadtak, vagy éppen semmit 
sem tettek. Olyan ez, hogy az említett bibliai képnél maradjak, mintha az 
a bizonyos „nyomtató ökör” széles szájával beleharapna olyan eleségbe, 
amelyet nem ő „nyomtatott”, hanem esetleg egy másik „ökör”. A „telhe
tetlen papzsák” képe amúgy sem hízelgő megjelölése az ilyen lelkészi 
magatartásnak; jó lesz azért vigyázni, hogy ne érhessen bennünket jog
gal a másik, lelkészi szolgálatunkra ugyancsak nem hízelgő jól ismert 
mondás: „Vizet prédikál és bort iszik.” Különben hogyan hirdethetjük a 
hitesség pecsétjével pl. 1 Tim 6, 6—10-et: „Valóban nagy nyereség a 
kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, semmit 
sem vihetünk ki belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk 
meg vele. . .  mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. . . ” stb. 
Sajnos, még sok mindent lehetne elmondani erről a rendetlenségről, ha
nyagságról és mulasztásról, amelyet egyes lelkészeink és gyülekezeteink 
tanúsítanak az anyagiak vonalán, de tovább kell mennünk egy lépéssel.

d) Ha ezek után tekintetünket lelkészi szolgálatunk egy másik terüle
tére: az adminisztrációra, a lelkészi hivatali munkára fordítjuk, sajná
lattal kell megállapítanunk, hogy számos lelkészünknél itt is komoly 
rendetlenség mutatkozott illetőleg mutatkozik. Elsősorban a kitűzött ha
táridők betartása, a különböző jelentések pontos és érthető összeállítása 
terén jelentkezik a bűnös mulasztás. Egyes lelkészeink nem tudják jól és 
értelmesen iktatni a hivatalos iratokat (esetleg nem is iktatják, lásd M. 
Gy. példáját), a hozzájuk intézett levelekre nem válaszolnak idejében, 
vagy egyáltalában, késlekednek a befizetésekkel, az offertoriumok bekül
désével, vagy ez utóbbiakat „lefölözve” küldik be a kötelező offertoriu- 
moknál; sokszor felületesen, vagy rosszul állítják össze a gyülekezeti 
költségelőirányzatokat, zárszámadásokat, zárómérlegeket, felületesen vagy 
pontatlanul vezetik az anyakönyveket és jegyzőkönyveket, hiányosak a 
lelkészi szolgálati naplók, a hirdetési könyvek vagy füzetek, — általában
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Csáki szalmájához hasonló a lelkészi hivatali irattár és levéltár. Az 1970. 
januárjában kibocsátott közös püspöki körlevélben püspökeink kérték 
lelkészeinktől az előírt adatszolgáltatásokat a gyülekezeti és egyházmegyei 
levéltárakról, irattárakról, a kiemelt értékű könyvekről és még előzőén 
egyházi műkincseinkről. Sajnos, meg kell állapítani azt a szomorú tényt, 
hogy lelkészi karunk jelentős része ezen a mérlegen „megméretett és 
könnyűnek találtatott”. Mennyi felesleges fáradságtól és bosszúságtól le
hetett volna megkímélni püspökeinket, az espereseket és elősorban Dr. 
Sólyom Jenő nyug. teol. tanárt, az EOL vezetőjét, Dr. Papp Ivánnét, az 
Országos Egyház főkönyvtárosát, ha ezek a lelkésztestvéreink ebben a vo
natkozásban is komolyabban vették volna lelkészi esküjüket: „egyházunk 
törvényes rendjét megtartom” . 20 éves esperes! tapasztalatom alapján 
bátran állíthatom: ha minden lelkész pontosan végezné kötelességét az 
adminisztráció vonalán, legalább felényire lehetne lecsökkenteni a hi
vatalos aktákat, s öröm lenne az esperesi hivatalt adminisztrálni. Való
színűnek tartom, hogy a püspök uraknak is ez a tapasztalatuk egyház
kerületi és országos vonatkozásban. Tudatában vagyok annak, hogy a lel
készi szolgálat nemcsak az adminisztrációért van, mert itt is „át lehet esni 
a ló túlsó oldalára” (lásd id. A. Gy. esetét), de itt most arról van szó, 
hogy számos lelkész még a legelemibb adminisztrációt is elhanyagolja.

4. A rendetlenség következményei

Sajnos, még sok mindent el lehetne mondani egyes lelkészeink és 
gyülekezeteink rendetlenségéről, hanyagságáról, kötelességmulasztásáról, 
de legyen most itt ennyi elég. (A többit ki lehet még egészíteni a hozzá
szólásoknál.) Próbáljunk most inkább arra gondolni, milyen káros követ
kezményei, kihatásai vannak a rendetlenségnek lelkészeink, gyülekeze
teink és egész közegyházunk életére! Válaszképpen legyen szabad hivat
koznom Káldy püspök úr már fentebb említett püspöki jelentésének ide
vonatkozó részére: „A rendetlenség.. . nemcsak elveszi szolgálatunk hite
lét kívül- és belülállók előtt egyaránt, hanem .. .  a rendetlenséggel való 
foglalkozás elveszi erőnket nagyon fontos munkánktól, eltereli figyelmün
ket és bénítja szolgálatunkat” .

Minden lelkésznek tudnia és éreznie kell, hogy ha rendetlensége 
miatt a szolgálatához feltétlenül szükséges bizalom megrendül a gyüle
kezetben, vagy az azon kívül állóknál, papi munkájának erkölcsi értéke 
a nullára süllyed, s ezzel nemcsak önmagát hozza kellemetlen helyzetbe, 
hanem a gyülekezetnek is nagy karókat okoz, s előbb-utóbb lehetetlenül 
egész szolgálata. De ezeken túlmenően is nem szabad megfeledkeznie ar
ról sem. hogyha bármilyen okból is el tudja kerülni az egyházi felsőbb- 
ség felelősségrevonását vagy elmarasztalását, az anyaszentegyház Ura 
„ama napon” számon fogja kérni a reá bízott nyáj pásztorolását, az egész 
lelkészi szolgálat hűséges és pontos végzését és a szolgálatát rendetlenül 
végző lelkész az ő igazságos ítéletét nem kerülheti el.

III.

Ezek után vizsgáljuk meg röviden azokat a legfőbb szempontokat, 
irányelveket, amelyeknek alapján a jó rendet gyakorolhatjuk egyházunk 
különböző szintű közösségeiben.

3,



1. Rend a gyülekezetben
a) Minthogy a lelkész a gyülekezetnek kiemelten felelős vezetője, el

sősorban az ő életével és egész szolgálatával kell jó példát mutatnia a jó 
rend vonalán. A lelkésznek nagyon kell ügyelnie arra, hogy ún. magán, 
vagy családi életében is jó rend legyen, mert ha ezen a téren rendetlen, 
akkor hitelét veszti igehirdetése és egész lelkészi szolgálata. Éppen ezért 
azt is mondhatjuk, hogy a lelkésznek nincs olyan értelemben vett ma
gánélete, mint másoknak, hiszen az egyházon belül élők csakúgy, mint 
azon kívül állók, éber figyelemmel kísérik, mennyiben van „szinkronban ' 
mindennapi élete azzal, amiről a szószéken prédikál. A lelkészt a rend 
megtartására kötelezi elsősorban maga Isten igéje, továbbá lelkészi esküje 
és egyházi törvényeink. Mindháromról külön előadást lehetne tartani, de 
itt most erre nincs idő és lehetőség. Ezért csak összefoglaló módon szeret
ném hangsúlyozni: ha lelkészeink komolyan veszik Isten igéjét (a tör
vényt és evangéliumot együtt), továbbá saját lelkészi esküjüket, és egy
házi törvényeinket, s az új egyházi törvényeink elején található Ünnepé
lyes Nyilatkozat szellemében végzik szolgálatúkat, akkor nem követhet
nek el olyan szabálytalanságokat, rendetlenségeket, vagy bűnös mulasz
tásokat, amilyenekről az előzőkben szóltam. Egyébként a gyülekezeti lel
készi szolgálat felelősségét és jó rendjét klasszikus tömörséggel foglalják 
össze E. T. II. törvényének 18—19—20. §-ai Isten igéjének hirdetésétől 
kezdve a gyülekezeti munka szervezésén át, a gyülekezeti háztartás sza
bályos ügyviteléig. A gyülekezeti lelkész számára a jó rend megtartásá
ban további segítséget nyújt a lelkészi hivatali rendtartás, a különböző 
szabályrendeletek, és a lelkészi szolgálatoknál elsősorban az Agenda. A 
feledékeny, vagy erősen elfoglalt lelkészek számára tanácsos a határidős 
naptár használata is. Vannak tehát jó „segédeszközeink” a rend megtar
tásához, csak vegyük őket igénybe és tartsuk magunkat azokhoz!

b) Ugyanez áll — mutatis mutandis — a gyülekezet presbitereire és 
tisztségviselőire is, hiszen ők is külön-külön is és együttesen is felelősek 
a gyülekezeti élet jó rendjéért. Nem véletlen, hogy nemcsak a lelkészi, 
hanem az egyházközségi felügyelői, a presbiteri, a gondnoki, a pénztárosi, 
az ellenőri, a jegyzői, a levéltárosi, a könyvtárosi, tehát az összes gyüle
kezeti tisztségekkel kapcsolatos eskü szövegében mindjárt az eskü elején 
minden egyes esetben ott áll az elkötelezés, amely így hangzik: „egyhá
zunk törvényes rendjét megtartom” . Benne van ezekben az esküszöve
gekben az is, hogy a jó rend megtartásában a felelős egyházi vezetők egy
mást segítik, tehát nem „visszahúzó” erőként jelentkeznek, hanem együtt 
építik a gyülekezeti élet jó rendjét. Nem vitás, hogy ennek a jó rendnek 
egyaránt kell érvényesülnie a gyülekezet lelki és anyagi életében. A gyü
lekezet vezetőinek közösen ügyelniük kell arra, hogy sem a presbitérium
ban, sem a gyülekezet tagjai között ne verjen gyökeret az independen- 
tizmus szelleme és gyökere, mert minden önzés bűn, nemcsak az egyéni, 
hanem a közösségi, így gyülekezeti élet vonatkozásában is. Nem lehet te
hát a gyülekezeti élet jó rendjéről beszélni ott, ahol a presbiterekben, fe
lelős vezetőkben vagy a gyülekezet tagjaiban, nem él a közegyházért 
való felelősség tudata.

c) Ha viszont rendetlenséget tapasztal akár a lelkész, akár a presbi
térium, ott nem szabad visszariadni a fegyelmezéstől sem. Tudjuk, hogy 
a gyülekezeti fegyelmezést már az első keresztyének is gyakorolták, (lásd 
Mt 18,15—17; 1 Kor 5,1—4; 2 Kor 13,10 stb.). Mielőtt azonban valakit 
exkommunikálnánk, előbb adjunk tanúságot arról, hogy ismerjük az ön
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fegyelmezést is (1 Kor 8,13), gondoljunk arra, mit mondott Jézus a há
zasságtörő asszonynak (Jn 9,11) és legyünk mindig készek a megbocsátás
ra, ahol komoly bűnbánatot tapasztalunk, ahogyan azt maga Jézus is 
sokszor gyakorolta és a tékozló fiúról szóló példázatban tanította, vagy 
ahogyan azt Pál apostol javasolta a korintusiaknak (2 Kor 2,5—11.).

2. Rend az egyházmegyében
a) Miként a gyülekezetben a lelkész, az egyházmegyében az esperes 

a kiemelten felelős vezető. Felelős az egyházmegye gyülekezeteiben és az 
esperesi hivatalban a jó rendért. Az egyházi törvényeink szerint az espe
res a “püspök munkatársa az egyházmegyében (E. T. II. törvény 78—79. §) 
ami nemcsak hatalmi jogkört biztosít számára, hanem igen komoly fe
lelősséget és kötelezettséget is. Evangélikus egyházunk 16 esperese püs
pökeink vezetésével évenként több alkalommal is rendszeresen találkozik 
az Országos Esperesi Értekezleten s ott együttesen beszélik meg egész 
Magyarországi Evangélikus Egyházunk fontosabb ügyeit, annak jó rend
jét s az esperesi szolgálat teendőit. Legutóbbi ilyen Országos Esperesi 
Értekezletünkön, 1972. ápr. 25-én Káldy püspök úr hangsúlyozta, hogy az 
esperesi szolgálatnak tartalmához, jó rendjéhez hozzátartozik az egyház
megye területén a tanítás, a vezetés és az ellenőrzés. Mindhárom tevé
kenység vonatkozik a leikészekre és a gyülekezetekre egyaránt. Az espe
reseknek ülönösen arra kell ügyelniük, hogy a lelkészek és a gyülekeze
tek az Ünnepélyes Nyilatkozatban foglaltakat tartsák meg, a gyülekeze
tek prebitériumaiban erősödjék meg Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunk politikai és egyházpolitikai egysége, épüljön ki a gyülekezeti dia- 
kónia, szilárduljon meg a törvényesség és a jó rend lelki és anyagi síkon 
egyaránt. Ezért egyre növekvő hangsúly esik a különböző szintű esperesi 
vizsgálatokra, amelyek átfogó módon kiterjednek a gyülekezet anyagi 
és lelki életére csakúgy, mint a lelkészeknek és gyülekezeteknek közegy
házunkhoz és államunhoz való viszonyára.

b) Egyházi törvényeink szerint az esperes az egyházmegyei Lelkészi 
Munkaközösségnek is vezetője, mint ilyen, a LMK-ek Országos Elnökének 
irányításával végzi szolgálatát az illetékes egyházkerület püspökével össz
hangban [ET. II. törvénye 78. §-ának (4) bekezdése]. A LMK-ek szerve
zeti és működési rendjét külön szabályrendelet részletezi. Gyülekezeteink, 
de egész egyházunk jó szolgálatát tekintve rendkívül fontos, hogy az 
LMK-ekben milyen szellem uralkodik, s ezért elsősorban az esperes a 
felelős. A LMK-ekben folyik bizonyos mértékben lelkészeink továbbkép
zése, itt foglalkoznak a lelkészek gyülekezeteink és egész országos egyhá
zunk dolgaival, itt alakul ki a lelkészek egységes véleménye egyházunk 
útjáról, szolgálatáról, szocialista államunkhoz való viszonyáról. Éppen 
ezért elengedhetetlen, hogy LMK-einkben a legmagasabb színvonalú jó 
rend uralkodjék. Az esperesektől nagymértékben függ, hogy egészséges 
fraternitás valósuljon meg az egyházmegye lelkészei között. Ennék kiala
kításában és munkálásában természetesen résztvesznek maguk a lelké
szek azzal, hogy az esperest segítik sokszor nem könnyű munkájában, elő
remutató javaslataikkal, az LMK-i munkában való aktív közreműkö
désükkel, egyházunk és gyülekezeteink javát szolgáló konstruktív tévé- 
kenységükkel. Üdvös dolog lenne, ha az esperesnek az LMK-ben nem 
kellene élnie a törvényes hatalom szigorával, de ha erre szükség van, az 
esperesnek éppen az egyházmegyében való, de ugyanakkor egész egyhá
zunkat érintő jó rend érdekében nem szabad visszariadnia az erősebb —
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de minden esetben törvényes — rendszabályok alkalmazásától sem. A 
fegyelmezés és önfegyelmezés elengedhetetlen velejárója a jó rendnek 
nemcsak a gyülekezeti, hanem az egyházmegyei síkon is.

Lelkészi karunkban — ha elvétve is — akadnak szomorú jelenségek, 
Arra gondolok, hogy egyes lelkészek nem vigyáznak eléggé a nyelvükre, 
s könnyelműen ítélkeznek lelkésztársaik felett, nem egy esetben rágal
mazzák őket. Az ún. lelkészi becsületszék megszűnésével a LMK-ekben 
is elintézíhetők kisebb mértékű nézeteltérések. Ha azonban szükség van 
rá, abban az esetben — olvashatjuk Káldy püspök úrnak már említett 
jelentésében — a lelkészek, vagy egyházi személyek rágalmazását kiemel
ten kell kezelni, a fegyelmi eljárást lefolytatni és igazságos ítéletet hozni 
egészen a hivatalvesztésig.

c) Az egyházmegye jó rendjének előmozdítása és munkálása feladata 
továbbá az esperes mellett az egyházmegye felügyelőjének és presbité
riumának, valamint szükség esetén az egyházmegyei bíróságnak is. Mesz- 
sze vezetne ezen fontos egyházi testületek a jó rendre irányuló munkájá
nak részletezése, ezért idő hiányában ettől el kell tekintenünk, annál is 
inkább, mert hiszen mindnyájunk előtt ismeretes e testületek egyházme
gyei szerepe és tevékenysége.

3. Rend az Országos Egyházban
Jó rend nélkül nem lehet vezetni sem a gyülekezeteket, sem az egy

házmegyét, de az Országos egyházat és annak intézményeit sem. Gyüle
kezeteink, egyházunk közvéleménye, de a „kívülállók” is joggal elvár
ják, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk legmagasabb szintű in
tézményeinél és csúcsszerveinél jó rend uralkodjék.

a) Magyarországi evangélikus egyházunk törvényhozó és legfőbb in
tézkedő testületé, a zsinat, egész országos egyházunkra érvényes jó rend 
érdekében igen jó munkát végzett 1966-ban az új egyházi törvények 
megalkotásával. Egyházi törvényeink élén helyet foglaló Ünnepélyes Nyi
latkozat klasszikus tömörséggel jelöli meg evangélikus egyházunk helyét, 
magatartását és szolgálatát gyülekezeteinkben és szocializmust építő tár
sadalmunkban. A régebbi egyházi törvényeinket jóformán teljesen át kel
lett dolgozni, isőt egészen újakat is hozni, hogy lépést tudjon tartani egy
házunk a rőhamosan fejlődő társadalmunkban. A törvények megalko
tása óta eltelt 6 esztendő tapasztalatai megerősítették bennünk azt a vé
leményt, hogy zsinatunk jó munkát végzett.

b) Országos egyházunk vezetősége is — élén püspökeinkkel és fel
ügyelőinkkel — hatalmas és tervszerű munkát fejtett ki annak érdeké
ben, hogy egyházunkban a legmagasabb szinten is jó rend legyen. Átfo
gó és egész magyarországi evangélikus egyházunkra kiterjedő, különböző 
tájékozódó és tájékoztató felméréseket végeztek a jó rend érdekében. A 
különböző országos ügyosztályok (Országos Egyházi Iroda, Nyugdíjosz
tály, Sajtóosztály, Diakónai Osztály, Országos Pénztár) és a Diakóniai In
tézmények munkáját racionalizálta és korszerűsítette. Erélyes kézzel fel
számolta az évtizedek óta felhalmozott különböző közegyházi hátraléko
kat, biztosította a különböző országos szervek anyagi bázisát, új tarta
lommal töltötte meg lelkészképzésünk fontos munkáját. Teológiai taná
raink is rendkívül jelentős munkát végeztek és végeznek nemcsak a ka
tedrán, hanem egész egyházunk érdekében belföldön és külföldön egy
aránt. Az új Agenda létrehozása, Sajtóosztályunk különböző, magas szín
vonalú kiadványai, mind egyházunk jó rendjét, egységének erősítését
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szolgálják. A Diakóniai Osztály és a Gyülekezeti Segély országos vezeté
sében bekövetkezett személyi változások is minden bizonnyol ennek a jó 
rendnek megszilárdulását fogják magukkal hozni. Őszintén örülünk an
nak is, hogy az Országos Levéltár és az Országos Könyvtár vezetése is 
olyan személyek kezébe került, akik eddig is bizonyságot tettek arról, 
hogy mindent elkövetnek ezen a téren a jó rend érdekében.

c) Ennek segítése érdekében az Országos Egyházi Presbitérium 1971. 
december 9-én 14 fontos szabályrendeletet hagyott jóvá, amelyek 1972. 
január 1-én életbe is léptek. Többek között szabályozta az Evangélikus 
Teológiai Akadémia tanulmányi és vizsgarendjét, a Teológiai Akadémia 
és Teológus Otthon működését, evangélikus egyházunk diakóniai szolgá
latát, a kántorképzést, a Sajtóosztály és az egyházmegyei sajtóelőadók 
működését, az Evangélikus Országos Levéltár és Evangélikus Országos 
Könyvtár munkáját, a LMK-ek és a Gyülekezeti Segély működését. 
Ezeknek előkészítése hatalmas munkát adott a különböző bizottságoknak, 
de minden bizonnyal meg fogja hozni országos viszonylatban is a jó 
rend kívánatos gyümölcsét. Az Országos Egyházi Presbitérium, mint egy
házunk egyik legmagasabb szintű testülete, tehát országos szinten őrkö
dik egyházunk jó rendje felett. Szükség esetén törvényerejű rendelete
ket alkot, hogy egész egyházunk lépést tudjon tartani a fejlődéssel.

IV.
Befejezés

Az eddig elmondottakból is világosan kitűnik, hogy amikor „az egy
ház rendjéről” van szó, akkor egyházunk életének és szolgálatának lé- 
nyegbevágóan fontos tartozékáról van szó. Bevezető előadásomban távol
ról sem törekedhettem a teljességre, hiszen egyházunknak ezzel a kér
déssel kapcsolatos problémáit nem lehet ilyen egyszerűen elintézni.

Kétségtelen, hogy egyházunk vezetősége a jó rend kialakításáért már 
eddig is sokat tett. Az a reménységünk, hogy ezt a jó munkát tovább 
fogja folytatni és többek között újabb szabályrendeletek alkotásával (pl. 
új lelkészi hivatali rend, iratkezelési szabályrendelet, stb.) továbbra is 
segíteni fogja egyházunkban a jó rend további megszilárdulását.

Befejezésül hadd utaljak újból Káldy püspök úr említett jelentéséből 
a következőkre: „Minden törvénynél és szabályrendeletnél fontosabb az, 
hogy lelkészek és gyülekezeti tagok egyaránt engedjék a szívükig Jézus 
Krisztus evangéliumát, hogy az hatalmat vehessen rajtuk, megtisztítsa és 
újjászülje őket . . .  A legtöbb esetben nem új szabályrendeletre, hanem 
új szívre van szükség. Ezt a szívet pedig kérni lehet Istentől!” Ehhez ta
lán csak annyit: Kérjük is Istentől ezt a szívet, Attól, aki mindeneket új
játeremthet. Erre felhatalmaz és felbátoríthat bennünket az Ö ígérete: 
„Kérjétek és adatik néktek!” (Mt 7,7)

Az újjászületett szív lesz legjobb garanciája annak, hogy magyar- 
országi evangélikus egyházunkban lelkészeinknél és gyülekezeteinkben 
„mindenek az eddiginél ékesebben és jobb renddel legyenek” .

Mekis Ádám
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A REND EGYHÁZA
Bevezetés

A Szentírásban két klasszikus íráshely szól a gyülekezetek jó rend
jéről. Az első Korinthusi levél 14:39—40 versében: „Atyámfiai, töre
kedjetek a prófétálásra és a nyelveken szólást se tiltsátok, minden éke
sen és jó renddel legyen.” A másik a Kolosséi levél 2:5. „Mert jóllehet 
testben távol vagyok, mindazonáltal lélekben veletek vagyok és öröm
mel látom közietek a jó rendet és Krisztusba vetett hitetek erősségét.” 
Mindkét ige Pál apostol leveléből való, tehát a már gyülekezetekké ala
kuló korai keresztyénség jellemzője. Az első igében a prófétálással, azaz 
igehirdetéssel kerül egy sorba a gyülekezet ékes és jó rendje. Ez a 
rend, mintegy velejárója a jó és helyes igehirdetésnek. A másik igében 
pedig a jó rend a Krisztusba vetett hittel kerül egymás mellé rendelés 
kapcsolatába. Ezek a felismerések képezik az alapját annak, amit egy
házunk belső rendjéről szeretnék elmondani.

Rövid visszatekintés

Annak ellenére, hogy ennyire szorosan az egyház lényeges dolgai 
közé tartozik a rend, mégis azt tapasztaljuk, hogy éppen ebben a vo
natkozásban következik be a lazulás, amint nehézségek jelentkeznek 
az egyház életében. Erre szeretnék most néhány gondolattal rámutatni.

1945 háborús összeomlása a belső rendet is maga alá temette. 
A háború dúlta hivatalok, irattárak, anyakönyvek láttán volt, aki fel
vetette, ezért kellett pontosan iktatni mindent.

A felszabadulás utáni egyházi útkeresés harcai között nem volt 
annyira hangsúlyos a hivatali adminisztráció pontossága.

A szekularizációs jelenségek jelentkezése közben voltak, akik úgy 
vélték, minek most a renden nyargalni, amikor sokkal nagyobb dolgok 
vesznek el.

Folyt bizonyos pietista teológiai lazítás is e tekintetben. Akik azt 
mondották, hogy az evangélium a fontos, nem az adminisztráció. Az 
igehirdetés legyen jó, nem a jelentések határidőre érkezése.

Az is igaz, hogy a felnövő ifjabb lelkésznemzedék maga is kissé 
felesleges nyűgnek érezte a rendet. Egyik segédlelkészünk a megérke
zése napján jelentette ki, amikor az iktatást megmutattam neki: En ezt 
nem szeretem.

Az is növelte a zavart, illetve a belső rend lazulását, hogy az új 
helyzetben is érvényben maradt a régi körülmények között alkotott 
Törvénykönyvünk, és annak rendelkezései az új, megváltozott helyzet
ben ellentmondásos jogbizonytalanságot produkált. Elég, ha utalok né
hány, évekig elhúzódó gyülekezeti viszályra a későn visszatért lelké
szeknek a gyülekezeteikre való erőltetése miatt,

Voltak azután falusi és városi lelkészeknél egyaránt megélhetési 
nehézségek is, amikor fontosabb volt a kert vagy a szőlő, mint az 
iroda.

Annak ellenére, hogy mindezeket mint magyarázó okokat fel tudjuk 
sorolni, mégsem fogadhatjuk el és hagyhatjuk helyben az egyes lelké
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szek vagy gyülekezetek életében kialakult rendetlenségeket vagy éppen 
törvénytelen ségeket.

Ez a felismerés vezette egyházunk vezetőségét, de különösen is 
D. Káldy Zoltán püspök urat, amikor püspöki szolgálatának megkezdé
sekor új útra vezette egyházunkat. Ezt az új utat témánk összefüggé
sében a rend útjának is nevezhetem. Ennek során elsőként a külső 
rendet hozta létre. Ennek keretében rendeztük kapcsolatunkat a magyar 
állammal, a Magyar Népköztársasággal. Rendeztük kapcsolatunkat a 
Lutheránus Világszövetséggel és az Egyházak Világtanácsával is, és 
ennek keretében olyan konstruktív kapcsolat alakult ki, amely minden 
korábbinál nagyobb elismeréssel értékeli egyházunk teológiai munká
ját, szolgálatát. Ennek a rendnek a keretében lettünk igazán hasznos 
tagjai ezeknek a világszervezeteknek.

Megszilárdult egyházunk belső rendje is. Ennek keretében tisztá
zott, világos, korszerű és élő hitre épülő teológiai rend, a diakónia teo
lógia formálódott ki. Ez az, amelyet joggal így is nevezhetünk: teoló
giánk, mert mindnyájunké. Nemcsak azért, mert egyetértünk vele, ha
nem mert a kialakításában, az érte való tusában és a benne való kon- 
senzusban szinte valamennyien részt vettünk.

Létrejött a liturgiai rend. Ennek jele az első igazán egyetemes agen- 
dánk megszületése és szolgálata. A liturgiái rendnek egy kis mellék
hajtása a most születőben levő első egyetemes énekeskönyvünk. Ide 
tartozik az egységes konfirmációi rend, a közeljövőben megjelenő egy
séges, ún. szórvány-hittankönyvünk. Mindezek mérföldkövei egyházunk 
belső rendjének. Külön szeretném azonban ezek sorában is kiemelni 
az 1966. évi Egyházi Törvénykönyvünket, mint aminek megalkotása 
jogi, tételes megfogalmazásban is adja egyházunk életének új rendjét. 
Amikor tehát a következőkben egyházunk életének rendjéről szeretnék 
szólni, mint alapra, erre a Törvénykönyvre helyezem az elmondandókat.

Az alapok rendje

Egyházunk életét a szilárd törvényesség alapjára helyezte az új 
Törvénykönyv. Ez a törvényes alap pedig hármas pilléren nyugszik. 
A hitvallásosságon, a teológiánkon és a Nyilatkozatunkon.

1. A hitvallásosság. Korunk egyházi gondolkodásának egyik nagy 
mozgatója az ökumenikus törekvés. Keresik a keresztyénség egységét, 
törekszenek annak megvalósítására. Sőt, az is kétségtelen, hogy e téren 
minden eddiginél nagyobb lépéseket tettünk meg a közelmúltban. Mégis 
világosan kell látnunk, hogy nem a hitvallásos elszíntelenedés ered
ményezte mindezt, hanem éppen ott kerültek igazán közel egymáshoz 
a különböző egyháztestek, ahol a maguk hitvallását nagyon is meg
becsülve és ahhoz ragaszkodva, az élő hit mélyebb átélésében igazi 
testvért ismertek meg egymásban és a hidat nem a hit sajátosságainak 
elszíntelenedése, hanem a szeretetnek még elevenebb átélése építette 
meg. Ezért fundamentum a számunkra a szilárd hitvallásos, lutheránus 
meggyőződés, amelyet azonban átfűt a felebaráti szeretetnek minden 
eddiginél mélyebb átélése. Ez visz közel egymáshoz.

2. Teológiánk. Utaltam már reá, hogy a közös gondolkodásban, vi
ták tüzében formálódott ki közöttünk a diakónia teológiánk. Talán he
lyesebb, ha így mondom, formálódik, hiszen éppen ezen a konferencián 
is újabb teológiai gondolatkörökre nézve fogalmazza meg látásait D.
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Káldy püspök úr, hogy az azt követő vitában mindnyájunk tulajdo
nává érlelődjenek a diakónia teológia új vetületei.

3. Nyilatkozatunk. Arra az Ünnepélyes Nyilatkozatra gondolok, 
amely Törvénykönyvünk elején áll, és amely mintegy elvi alapvetése 
Törvénykönyvünknek, és szolgálatunk irányvonalának meghatározása. 
Valóban úgy van és úgy lehet rend egyházunkban, hogy erre az alapra 
állunk. Ezt kell minden lelkésznek önmagában végiggondolnia, mit je
lent és mit kíván szolgálatunkra nézve ez a nyilatkozat. Ha pedig lel- 
készi széles közvéleményünk már valóban érti és gyakorolja ennek a 
nyilatkozatnak szellemében szolgálatát, akkor ezt kell tovább vinnünk 
az egyházunk civil tagjai felé is. Presbiterek, gondnokok és felügyelők 
felé, hogy ez a Nyilatkozat közgondolkodásunkká legyen.

A gyülekezetek rendje 

Ebben a fejezetben a gyülekezeti élet rendjére gondolok és ezért 
annak első részeként a

1. Gyülekezetek területi rendjéről szólók. Ezen a téren sürgős cse
lekvésre van szükség. Még mindig vannak fehér foltok hazánk terüle
tén, amelyet egyik gyülekezet lelkésze sem gondoz. Javasolom, hogy 
minden egyházmegye még ebben az évben egyik L. M. K. ülésén vizs
gálja meg térkép alapján, hogy melyik gyülekezetnek hol van a terü
leti határa és ez legyen a gondozási határ is. A megmutatkozó gondo
zatlan településeket pedig megegyezéssel, ha így nem menne, az Egyhmi. 
Presbiterium döntésével osszák be valamelyik gyülekezethez.

Ebben az összefüggésben említem, bár más vonatkozásai is vannak, 
a társgyülekezetek rendjét. Tolna—baranyai egyházmegyénkben ennek 
régi hagyományai vannak. Ajánlatos ezekben a gyülekezetekben a gyü
lekezeti közös pénztár megszervezése. A részgyülekezetek anyagi ön
állósága mellett erre azért van szükség, mert csak így biztosítható a 
közös terhek (közegyházi járulékok, lelkészi javadalom) jó rendben 
történő hordozása. Ide tartozhatna még az épületek gondozásának ügye 
is. Hiszen furcsa helyzet adódik, amikor az egyik részgyülekezetben 
renoválás folyik, és amikor megszorulnak anyagilag, a másik rész a 
maga pénzét nem adja kölcsön a javítások befejezéséhez. Az össze
tartozás és egymásra utaltság jelképe ez a közös pénztár.

2. Szolgálat rendje. Elsősorban a gyülekezeti szolgálatunk pontossá
gára gondolok. Istentiszteletek, bibliaórák pontos kezdésére és fegyel
mezett befejezésére. Egyik gyülekezetben a lelkész negyedórás késéssel 
bevonulva a templomba még megkérdezte a híveket, hogy már együtt 
vannak a szokott templomlátogatók, vagy még várjanak a kezdéssel? 
Ide tartozik a szórványok vagy fíliák szolgálatának pontos ellátása. 
Lehet-e csodálkozni, hogy az egyik szórványban két-három lélek jött 
el az istentiszteletre, amikor előtte több alkalommal a meghirdetett is
tentiszteletre a lelkész nem jött meg. Másutt egyik lelkészünk szolgálati 
naplójában olvastam többször is, hogy X  fíliában vihar miatt nem volt 
istentisztelet. Előfordulhat, hogy valóban lehetetlenné válik motorkerék
párral a vihar idején a kijutás egy 10 km-re levő fíliába, de az már 
felette különös, ha ugyanez egy évben többször is megtörténik. Még 
ebben az esetben is tudnia kell a fília népének, hogy a vihar után 
a lelkészünk ki fog jönni. Ahol ez megtörténik, ott a hívek maguk is 
érzik, hogy lelkészük csak nagyon jelentős esetekben fogja választani
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— kényszerűségből — azt a megoldást, hogy a meghirdetett alkalmat 
elmulasztja.

Felvetődik a nagy szórványú gyülekezetekben a vasárnapi temetés 
problémája, amikor is ez meghiúsítja egy meghirdetett szórvány-isten
tisztelet megtartását. Ez valóban komoly kérdés. Egyetlen megoldásának 
azt tartom, hogy országos rendelkezéssel meg kellene tiltani a vasár
napi temetést. Városokban ez máris így van, de amint kiépülnek a 
falusi temetők ravatalozói és megszűnik a háztól való temetés kénysze
rűsége, erre lehetőség lesz.

Itt vetem fel a gyülekezeti napok szolgálatának rendjét. Sajnos, az 
utóbbi évek során nagyon elpaposodtak a gyülekezeteink. Ez ma már ott 
tart, hogy nehéz gyülekezeti presbitériumot vagy tisztségviselőket ta
lálni. Húzódoznak, más elfoglaltságukra hivatkoznak. Égetően fontos, 
hogy e téren változás történjen. Kapcsoljuk be bármilyen apró szolgá
lattal a gyülekezeti életbe a civileket, mert ha ezt nem tesszük, ma
gára marad a lelkész, és ez nagyon egészségtelen helyzet.

3. Adminisztráció rendje. Bizonyosan lesznek olyanok, akik túlsá
gos aprólékosságnak veszik majd, amit itt felsoroltak, de elég sok példa 
győzött meg arról, hogy e kérdés felvetése nem érdektelen.

A gyülekezeti jegyzőkönyvek vezetése, hitelesítése, a jegyzőkönyvbe 
való bemásolása vagy beragasztása terén sok pontatlanság van. Pres
biteri és közgyűlési határozatok nem kerülnek eléggé gondosan fogal
mazva a jegyzőkönyvekbe és ezek később sok és komoly nehézséget 
okoznak. Amíg valaki új szolgálati helyen van, igen nagy a bizalom. 
Felügyelő, presbiterek egyre mondogatják: csak csinálja a Nagytiszte
letű Űr úgy, ahogyan legjobbnak látja. Néhány év múlva azonban min
dig összegyűlik annyi nézeteltérés, hogy meg kell nézni a jegyzőköny
veket, kinek van igaza. Ha ilyenkor kiderül, hogy pontatlanságok van
nak, mindig a lelkész vallja kárát, és joggal. Gyakran maradnak 
el a hitelesítői vagy felügyelői aláírások. Tudok olyan esetről, amikor 
néhány év múlva ez fegyelmi eljárás alapját képezte.

Itt említem a presbitériumok összetételének kérdését, a gyülekezet 
felügyelőjének, gondnokának stb. személyét. Nem mindegy, hogy kik a 
munkatársaink. Lehet, hogy régebben sok faluban csak fejbólintók vol
tak a presbiterek, ma már annyiféle gyűlésen (tsz-, falugyűlés, tanács
tagság) vesznek részt, annyira megnövekedett a beleszólási kedv (oly
kor hozzáértéssel, máskor anélkül), hogy a lelkész csak jól átgondolt 
és a többségre támaszkodó vezetéssel képes elkormányozni az egyház 
hajóját. Értelmes, józan, egyházszerető emberek kellenek és közöttük 
is jól készüljön fel a lelkész egy-egy gyűlés levezetésére, mert könnyen 
lelepleződik, ha készületlen.

4. A lakás rendje. Ezen a téren komoly feszültség van. Egy részről 
a lelkészlakás szolgálati lakás, más részről országosan lakáshiány van 
(kivéve a sorvadó kis falvakat), és e kettő azt jelenti, hogy a legtöbb 
nyugdíjazásnál vagy halálesetnél probléma van a lakás kiürítésével. 
Emberileg megértjük, hogy senki nem maradhat fedél nélkül. Egy
házunk e téren rendkívüli megértést tanúsít, amikor törvénybe foglalta 
a féléves jogot a szolgálattól megvált lelkész vagy családtagjai számára. 
Ennél azonban nem mehetünk tovább. Főként városi, de elsősorban 
budapesti állások megürülésénél szinte állandóan visszatérő probléma 
ez. Tudom, hogy ez lakásjogi probléma, hiszen azonos értékű csere
lakást kell felajánlani, de ez a kérdés sokkal inkább lelkészi etikai 
probléma. Itt mutatkozik meg, mennyit ért valakinek a lelkészi, gyüle
kezeti szolgálata, amikor nyugdíjazásakor ő maga, halálakor a családja
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támaszt olyan helyzetet, amely csak botránkozást, meghasonlást, békét
lenséget támaszt a gyülekezetekben, Amit több évtizeden át épített, 
néhány hónap alatt lerontja. Mi lehetne itt a megoldás. Nézetem sze
rint a Törvénykönyvünknek azt a cikkét, ET. II. te. 32. §, amely ki
mondja: „Lakásról magának kell gondoskodnia. Az egyház úgy osztozik 
ilyen irányú gondjában, hogy felkínálja számára az egyház olyan sze- 
retetintézményeit, amelyek ilyen célra létesültek”, ki kellene egészíteni 
ezzel: „valamint az üresen álló vidéki lelkészlakásokat.” Ugyancsak be 
kellene vezetni azt is, hogy amikor egy lelkész pl. egy budapesti paró- 
chiába beköltözik, adjon egy írásbeli kötelezvényt, amely szerint a la
kást ingyen (lelépés nélkül) kapta, ezért köteles ingyen ki is üríteni 
elhalálozás vagy nyugdíjazás esetén. Ezt a nyilatkozatát, amennyiben 
később vonakodna ennek eleget tenni, az egyházi sajtóban publikálni 
fogják. Az ilyen megszégyenülés talán mégis meggondolkodtatná az 
érintetteket és arra indítaná, hogy vagy időben gondoskodjék maga 
valamilyen megoldásról, vagy fogadja el az egyház által felkínált fenti 
lehetőségeket. A jelenlegi helyzet azonban tarthatatlan.

Ehhez tartozik a lelkészlakásokba mások (akár gyermekek vagy 
más családtagok) befogadása. Erre csak a presbitérium előzetes enge
délye alapján, amit azonban az illetékes esperes és püspök is írjon alá, 
mint a hiványt, kerülhessen sor, amikor is az illető lelkész adjon meg
felelő írásbeli garanciát, hogy amikor néki a lakást ki kell ürítenie, 
akkor magával viszi a vele lakókat is.

A lakásokkal kapcsolatban vannak szolgáltatási problémák is. Né
hány helyen a fűtés, világítás, gázhasználat is mint természetbeni jut
tatás szerepel. Amikor azonban a lelkészcsalád taglétszámában válto
zás (növekedés) következik be, ezek tekintetében is viták adódnak. Cél
szerű a jő rend érdekében ezeknek a természetbeni juttatásoknak a 
megváltása és így felszámolása.

A hivatal rendje

Tudom és értem, hogy a lelkészi hivatalokban más a rend város
ban és falun. Hivatalos órák megjelölése illuzórikus egy kis falusi 
szórványgyülekezetben, mert akkor jönnek a hívek a dolgaik elintézé
sére, amikor tudnak, és a lelkésznek kötelessége, hogy rendelkezésükre 
álljon. Mégis szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy azért kell 
legyen rend a hivatali munkánkban. Elsősorban a napi legalább nyolc 
órai munkára gondolok. Van ennek sok ellenvéleménye, mégis sok évi 
tapasztalat után meg merem kockáztatni az állítást, a lelkészek egy 
része nem dolgozza le az átlagos napi nyolc órát. Azt is tudom, hogy 
ez mindig lelkiismereti kérdés, és akit ez nem kényszerít, külső rend
szabályokkal nehéz erre rászorítani. Mégis hadd kérjünk ismételten és 
nyomatékosan mindenkit erre a fegyelmezett, nyolc órai napi átlag
munkára. Ezt ma különösen hangsúlyozom, amikor minden ember 
dolgozik, mennyire kirívó és milyen nagy kárt okoz, ha egy lelkészt a 
faluja népe többet lát a helyi presszóban, mint az otthonában. Fájó, 
amit egy ilyen lelkészről a gondnoka mondott. Mi nem bánjuk, igya 
meg a konyakját, amennyit akar, de vigye haza és otthon. Itt dől el 
igazán, hogy fő- vagy mellékállásban vagyunk papok. Akinek a mun
kája nyolc óránál kevesebb, csak mellékesen lelkész, valami más érdek
lődési kör mellett.
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Nagyon sok pontatlanság oka, hogy nincsen vagy hiányos a határ
időnapló, a lelkészi szolgálati napló. Emberek vagyunk és feledéke
nyek, de a hivatalos dolgainkban nem lehetünk azok. Az esperesi és 
püspöki hivatalok egyik nagy keserve, hogy mennyire pontatlanok a 
lelkészek. Jelentések, adatközlések, szavazatok beadása terén mennyi a 
pontatlanság. Ezért kell a határidőnapló és annak következetes veze
tése. Ebből adódik több lelkésznél a kapkodás is. Körmére ég valami
lyen terminus és akkor nagy hirtelen összecsapja a jelentést vagy adat
közlést. Ennek a következménye, hogy aláírás vagy pecsét nélkül küldi 
el, mert a nagy sietségben az lemaradt. Máskor olyan adatokat jelent, 
amelyek az első pillantásra is ellentmondásosnak mutatkoznak. Itt em
lítem a kötelező offertóriumok ügyét, amelyek terén is sok a lazaság. 
Részben a késedelem, részben az eredeti begyűlt' összeg megcsonkítása 
terén.

A hivatali rendhez tartozik a lelkészi munka tervezése. Ez leplezi 
le a leggyakrabban a hiányos munkát. Aki azt véli, hogy a tervezés 
elintézhető néhány sablonos mondattal, amit minden évben egyformán 
bejegyez a munkatervébe (mert kötelező valamit írni), elárulja, hogy 
nincs látása a gyülekezetéről, nincsen elgondolása, amit megvalósítani 
szeretne és nincsen célja, ami felé szeretné vinni gyülekezetét. A mun
katervek célkitűzése csak alapos gyülekezeti helyzetelemzés után alakul
hat ki. Aki viszont csak máról holnapra végzi munkáját és nem vette 
a fáradságot, hogy alaposan végiggondolja gyülekezetének jelenségeit, 
az sohasem fog tudni célratörően munkálkodni. Az ilyen szétfolyó mun
kát is megáldhatja Isten, de ez nagyon ritkán szokott megtörténni. 
Ehhez kapcsolódik a munkajelentések dolga is. Ezekben kellene elvé
geznünk azt az elemző, értékelő munkát, amely szükséges a gyülekezet 
mindenkori belső helyzete megítéléséhez. Ezért szükséges lenne mind 
a munkatervek, mind a munkajelentések alaposabb, pontosabb, átte- 
kintőbb készítésére.

Az utóbbi időben jelentősen előbbre léptünk a köztartozások rendje 
dolgában. Ez örvendetes. Mégis arra szeretném a figyelmet irányítani, 
hogy ebben része volt a pénzünk hígulásának is. Az árak emelkedése 
nagyobb volt, mint a közterhek emelkedése, ezért csak most, az év ele
jén végrehajtott nagyobb közteher-arányosítás és ennek keretében az új 
országos egyházi járulék bevezetése hozta kb. egyensúlyba a járulékok 
ügyét. Ezzel együtt kell azonban haladnia a gyülekezeti bevételeknek 
is. Kétségtelenül ezen a téren is van előrehaladás, de a kis gyülekezetek 
terhei aránylagosan nagyobbak, mint a nagyobbaké. Ezeket a dolgain
kat csak úgy tudjuk tartósan rendben tartani, hogy erősebben növek
szik a nagyobb gyülekezetek segítőkészsége a kisebbek felé. Ennek kü- 
'önösen is a Gyülekezeti Segély eredményeinek jelentős növekedésében, 
a kötelező offertóriumok, a szupplikációk összegének felfutásában kell 
megmutatkoznia.

Az elmúlt év során sok problémát okozott könyvtáraink és levél
táraink adatszolgáltatásának ügye. Ügy látom, hogy ez elég élesen 
exponálta a helyenkénti rendetlenséget egyes lelkészi hivatalokban. Töb
ben nem értették e munka közegyházi jelentőségét, öreg. sárgult papi
rosokat, dohos, egérrágta könyveket láttak, régiek mulasztását, amit 
most helyre kell hozni, háborús események során bekövetkezett kusza
ságokat, amit most rendezni kell. Nem látták azonban azt a történelmi, 
kulturális, szellemtörténeti kincset, ami egész magyar népünk közös 
kincse, és amit nekünk is őriznünk és megbecsülnünk kell. Az az érzé
sem, hogy több helyen még így is csak a jelentés született meg nagy
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nehezen, de az irattáraink igazi rendezése nem. Hadd kérjek arra min
denkit, hogy ne vegyük le a napirendről ezt a levéltári kérdést és ap
ránként, pótlóan mégiscsak végezzük el a rendezés munkáját. Legyen 
végre rend a levél- és könyvtárainkban is. Itt kell szóvátennem egy 
személyesen tapasztalt, nagyon szomorú jelenséget. Amikor dr. Sólyom 
Jenő tud. munkatárs, levéltárunk felelős vezetője a jelentésekkel kap
csolatosan szóvátett bizonyos hibákat, félreértéseket, pontatlanságokat, 
néhány lelkésztől olyan hangú, olyan sértő tartalmú leveleket kapott, 
mások személyesen is úgy beszéltek vele, ami egyszerűen nemcsak egy 
idős és több tiszteletet érdemlő ember megbántása, hanem tűrhetetlen 
lelkészi magatartás. Vajon ez volna a szolgatársi érintkezés rendje egy
házunkban?

Úgy tudom, hogy készül egyházunkban egy hivatali rendtartás, 
amely a mai követelményeknek megfelelően rendezné a lelkészi hiva
talok rendjét. Itt javasolnék ennek keretében a hivatal átadás-átvétel 
jó rendjének és szabályainak pontos megfogalmazását is, mert ezen a 
téren is vannak lazaságok, amelyek többnyire később nehézségeket, sőt 
fegyelmi eljárást is okoznak.

A pénzkezelés rendje

Egyházi életünknek velejárója az is, hogy bizonyos anyagi ügyeket 
is kell vinnie. Adományokat fogad el, gyűjtéseket rendez, egyházfenn
tartói járulékokat szed. Ahol pedig pénzkezelés van, ott a teljes biza
lom csak úgy marad fenn, ha a legapróbb részletekre menően pontos, 
tiszta és becsületes a pénzkezelés.

Erre nézve a Törvénykönyvünk pontos utasításokat tartalmaz, mégis 
több gyülekezetben rendetlenség van e téren és ez rendkívül veszélyes 
dolog. A legtöbb nehézséget e téren az okozza, hogy a lelkészek arra 
hivatkoznak, nincsen megfelelő ember, aki a gyülekezet pénztárosi 
tisztét jól be tudná tölteni, de még ha akad is ilyen, a szükséges köny
velési dolgokat már semmiképpen sem vállalja, azt a lelkésznek kell 
végeznie. Én azt hiszem, hogy nincs így a valóságban. Több ilyen he
lyen ugyanis, amikor a presbitériumban ezt a kérdést felvetettem, 
mégis csak akadt valaki, aki elvállalta, sőt azóta is igen pontosan kezeli 
is a pénzt. Mindent el kell követni tehát, hogy a lelkész pénzt ne kezel
jen. Ha mindennek ellenére mégsem lehetne jobb megoldást találni, 
akkor az a minimum, amivel mégis meg lehet elégedni, az, hogy a 
lelkész könyveljen, vezesse a pénztárnaplót, adószedési és perselynaplót, 
de a gyülekezet pénze a gondnoknál legyen és ahhoz a lelkész semmi 
körülmények között se nyúljon. A beszedett egyházi járulékot hetente 
adja át a pénzt kezelő gondnoknak, a perselyt mindig valaki az isten
tiszteleten jelenlevők közül számolja meg az istentisztelet végén és azt. 
aláírásával bizonyítva jegyezze be a lelkész a perselynaplóba. Ha valaki 
ehhez a minimumhoz nem tartja magát, akkor magára vessen, ha előbb 
vagy utóbb kellemetlenségei lesznek rendetlenségéért.

Ide tartozik a bizonylati rend. Egyes lelkészek elfelejtették, hogy a 
pénztárnapló minden tételének bizonylati fedezetének kell lennie. A 
pénztár rendjéhez tartozik az is, hogy utalványozni csak a lelkész és a 
felügyelő együttesen jogosult. Ennek fontosságáról újra meggyőződtem, 
amikor nemrégen egyik megüresedett lelkészi állás betöltésekor a gyü
lekezet gondnoka ezt mondotta: mindegy nékünk, hogy ki lesz a lelké
szünk, csak egyet kérünk: becsületes ember legyen.
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A pénzkezelés rendjéhez tartozik az ellenőrzés rendje. Ez az a 
biztosíték, amely minden félreértést kizár. Ha egy gyülekezetben az 
ellenőrzés a presbitérium tényleges részvételével történik, nem lesz baj, 
mert nem is lesz kétség a pénzkezelés tisztasága vonalán.

Lelkészélet etikai rendje

Ez alá a megfogalmazás alá sorolom a lelkészi közélet dolgait.
1. Másodállások ügye. Lehet, hogy túl szigorúnak fogják tartani 

álláspontomat, ha így fogalmazom meg, én nem látom lehetségesnek a 
másodállások vállalását. A gyülekezet egész embert és egész munkaidőt 
kíván. Ezért csak főfoglalkozású lelkészeket tudok elképzelni. De ezt 
igényli a szolgálat kötelezése is. Nem lehet félkézzel lelkészkedni, mert 
annak csak kárát látja a nyáj. Aki erre az életpályára jött, számoljon 
azzal, hogy nem lesz gazdag ember. Ha egy gyülekezetben lehetetlenülés 
áll elő, nem tudják fizetni a hiványt, akkor meg kell vizsgálni, minek 
a következménye a lehetetlenülés. Külső körülmények, (elvándorlás) 
vagy belső (megromlott viszony a lelkész és gyülekezet között) körül
mények miatt. Ha közegyházi segéllyel a helyzet nem orvosolható, a 
lelkészt át kell helyezni máshová, esetleg fegyelmi úton, és a gyüleke
zetei össze kell vonni valamelyik szomszédjával. A másodállás ugyanis 
nem old meg semmit. A lelkészt egyre csábítóbban fogja a második 
állás (főállás) irányában vonzani és még kevesebbet fog a gyülekezeté
ben dolgozni, mint addig. Ha pedig nincsen gyülekezeti munka, akkor 
ne csodálkozzunk, hogy nincsen a gyülekezetből bevétel sem. Meg
szégyeníthet minket a szekták anyagi helyzete, ahol tizedrésznyi gyüle
kezet igen rangosán tartja el a lelkészét, de az dolgozik is a hívei 
között. Az egyetlen megengedhető, hogy a papné vállaljon valamilyen 
kereseti lehetőséget. Ez is kár, mert ha a gyülekezetnek nincsen pap- 
néja, azt is megsínyli, de ezt mégis elfogadhatónak érzem.

2. A tegezés rendje. Az utóbbi évek során nagyon elterjedtté vált 
a munkatársak közötti tegeződés általában. Férfiak és nők viszonylatá
ban is. Ez szokás dolga, bár én nem lelkesedem érte. Lelkészek gyüle
kezetük vonatkozásában azonban mindig válogassák meg és gondolják 
meg, hogy kikkel tegeződnek. A tegeződés szorosabb kapcsolatot jelent. 
Egy presbiter mondotta nem régen, nem kis fájdalommal: a mi papunk 
nem rossz ember, de hogyan legyen becsülete, amikor egy hosszúhajú 
huligán odarikkant néki: szia. . .  Még különösebb, ha a tegeződést a gyü
lekezet nőtagjai felé is gyakorolja. Egyik lelkészünk fiának keresztelő
jén gyülekezetéből 12 pár keresztszülőt hívott és azokkal tegeződik. Na
gyon olcsó népszerűség ez.

3. Házastársak választásának rendje. Felmértem egyházmegyénk 
négy fiatal lelkészének házasságát és négyből, négynek katholikus leány 
lett a felesége. Igaz, az élettársát mindenki maga választja, de nem hi
szem, hogy ez így szerencsés a gyülekezetek szemében is?

4. Hazugságaink. Igen, így kell mondanom. Egyik lelkész lelkendezve 
mondja, rövid munkálkodása során a vasárnapi persely 350—450 Ft-ra 
emelkedett. Megdöbbenve hallgatom, mert a kötelező offertóriumokra 
csak 70—80 Ft-ot küldött. Mikor nem mondott igazat?

Sajtókiadványaink beszerzésékor arra nincsen pénze a gyülekezet
nek, sem a lelkésznek, de sok ezer forintért villamosítják a harangokat.
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Szép jelentés a gyülekezet életéről, de amikor lejöttem a szószékről, 
csupa por, pókháló volt a Luther-kabátom. Hónapok óta aligha takarí
tották.

Kit akarunk vele becsapni, az egyházi vezetőséget vagy önmagun
kat . . .

5. Fraternitásunk. Ez is a rendhez tartozik. Hogyan nézzük egymást. 
Gyanakodva, mert jobb körülmények között él mint mi, vádolva, mert 
előbbre lépett az egyházi életben, rivalizálva és sokat sejtetően megkér
dőjelezve a munkáját, mert valaki dicsérte előttünk, vagy mindenek jóra 
magyarázó szeretettel állunk együtt a szolgálatunkban. Ez is jó rend 
vetülete, ha azt látják a kívülállók, hogy becsületes, munkás, egymást 
is megbecsülő, gondjainkat, bajainkat közösen és együtt hordozó testület 
vagyunk: vagyis fraternitás.

Amit itt elmondtam, eszméltetőnek szántam. Néhol élesen, másutt 
a problémákat távlataikban is feltárva fogalmaztam. Nem akartam vele 
senkit sem bántani. Az egyházunkban levő rend kérdését akartam vele 
mindannyiónk számára érzékletessé tenni, mert szorongat, amit Pál apos
tol írt: „Atyámfiái, törekedjetek a prófétálásra és a nyelveken szólást se 
tiltsátok, minden ékesen és j ó  r e n d d e l  legyen.” 1 Kor 14, 39—40.

Sólyom Károly

Konfirmációra ajándékul ajánljuk 

D. KOREN EMIL:

IRGALMADAT ÉNEKLEM
című könyvét 

Ára: 35,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Gyülekezeti szolgálataink

Modern stációk
BÖJTI VAGY NAGYHETI SOROZAT

Az orvosevangelista, Lukács kísér a Kálvária-hegy szerpentinjén. 
Sokszor hallott eseményeket idéz, egy-egy vonás azonban eddig soha 
észre nem vett színt kever a páratlan szenvedés palettáján. Ahol meg
álltam s friss élményt jelentett a stáció, átszűrődött értelmen-szíven az 
új megvilágítás. Plasztikusabbá vált a golgothai út, mert miközben Róla 
szólt a vallomás, emberi sorsom, valamennyiünk sorsa mélyebb dimen
ziót tárt fel ott, ahol összeér Isten szenvedése és az ember szenvedése. 
S mert összeért, vigasz támadt a vigasztalanságban, értelem a zűrzavar
ban, új út az úttalanságban. A megváltás titkáról pattan rozsdás zár és 
énekelni kezd a meggyötört szív. A holnap énekét — ma! Jöjj velem 
és meditálj a modern stációk állomásain!

Zenebona nélkül!

Terveik meghiúsultak. A legszellemesebb csapdákat is kikerülte. Rá
zós politikai és theológiai problémák közt nyílegyenes ösvényt vágott 
csattanós mondataival, mint bozótkés a dél-amerikai őserdőben. Az egy
mást váltó támadásokat elhárította és riposztjai kínos helyzetbe hozták 
a nagymellényű okosokat. Kiderült, hogy a dolgok igazi összefüggéséről 
semmit sem tudnak. Kínos szituáció. Az idő pedig sürgetett. Küszöbön 
állt húsvét ünnepe s addig minden áron fel akarták számolni a Jézus
kérdést. Kapóra jött Júdás váratlan ajánlata. „És azok örültek. . . ” , az
után „megszerződének. . és „pénzt adtak néki.” A tehetetlen gyűlölet
ben emésztődő papi csoport váratlan szövetségest talál. Nem Júdásról 
van szó. Ügy olvassuk, hogy „bement pedig a sátán Júdásba. . . ” A pa
poknak — a sátán szövetségese. Ez is lehetséges. Van ennél nagyobb 
sötétség?! Mint megvert kutya, sompolygott el Jézustól a pusztai győ
zelem óráján. Évek óta szűkölt láncra verve s tehetetlenül nézte, hogyan 
csúszik ki hatalmából a becses préda, az ember és világa! Most új hely
zet adódik. Végre akad egy szív, amelyben szállást vehet. Tanítvány 
szíve! Lehet ennél megdöbbentőbb fordulat? Mindebből sem a papok, 
sem Júdás semmit sem érzékel. Azt hiszik, hogy ők döntenek, ők ragad
ják meg a kínálkozó alkalmat, ők lépnek egyezségre — Jézus ellen. Ha 
valaki az istenit nem ismeri fel, a démonit sem észleli. Aki manapság 
kacag az ördögön, kineveti az Istent is. Micsoda papok?! Micsoda tanít
vány?! Hát ennyit ér a vallás tanrendszerével és szervezetével, hagyo
mányaival és kultuszával együtt? Vallásos atheizmus! Fából vaskarika? 
Ma szerte a világon történeti tény, bizonyítható valóság. . .

Zenebona nélkül! Erre finnyásak. Senki se tudja. Minden diszkréten 
menjen végbe. A tömeg tudta nélkül. . .  Milyen régi szempont és évezre
des módszer a hatalom pozíciójában ülők kezében. A kulisszák mögött! 
Nyilvánosságra csak a gondosan kicsiszolt, általános szövegű, unalmas
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egyezmény kerülhet. S ha eseményről van szó, akkor legalább addig 
maradjon titkon, amíg elveszíti időszerűségét s már senki számára sem 
jelent izgalmat. Dehát ez a dolgok démoni logikája. Sötét cselekedet igényli 
a homályt. A bűn létfeltétele és klímája az éjszaka. Még a köztörvényes 
gonosztettek is túlnyomó többségben akkor történnek, amikor lement a 
nap . . .  s kialudtak a fények.. .

A szenvedés ritkán számbavett motívuma ez. Zenebona nélkül! Ami
kor alusznak a barátok, amikor fájdalmunkat sűrű fátyol borítja. Az 
emberszívnek pedig valami őserejű igénye van, hogy — Ady sorai sze
rint — nem tud így maradni, szeretné magát megmutatni, hogy látva 
lássanak, látva lássanak! Legalább a hősi páthosz adjon vigaszt és erőt. 
Deheroizálva szenvedni — égető korty a szenvedés kelyhében. Ha em
berek régen vagy ma, bárhol a kontinenseken elrejtve szenvednek, meg
fosztva a nyilvánosságtól, kizárva még a lehetőségét is annak, hogy pro 
és kontra érvek formálódjanak, mint akiket egyszerűen elnyel a süly- 
lyesztő... ,  gondoljanak arra, hogy Jézus lábai jártak ezen az ösvényen 
is! Itt sem taposunk töretlen utat. Zenebona nélkül! Emlékszel a Mis
sissippi vidékén született néger dalra? „Senki sem tudja, mit szenve
d e k ...!” De Isten tudja! Amivel nem számol se pap, se tanítvány. Isten 
számon tartja. Az emberiség mérhetetlen szenvedéseinek minden elrej
tett útját. Megalázottak és jogfosztottak, kiközösítettek és megtagadottak 
„éjszakai” könnyeit tömlőjébe gyűjti az Űr!

Többet nem!

Már mindent elhelyeztek. A pótkocsis teherautó roskadásig tele bú
torral, ládákkal, zsákokkal. Mielőtt elindulnának, visszamegy a házba. Az 
üres helyiségekben konganak léptei. Szeme végigseper padlón, falon. Rá
esik tekintete az ajtófélfára, ahol a ceruzavonások megőrzik a gyerekek 
magasságának évente változó mértékét. A falak elszíneződése híven be
szél arról, hol álltak szekrények, ágyak. A mennyezeten furcsán hintázik 
a leszerelt lámpák helyén néhány drqtvég. Pár képszöget ki sem tudott 
húzni, vakolatot nem akart rongálni s a kampósszegek jól megültek hosz- 
szú évek alatt helyükön. Milyen sivár így minden. Soha többet nem ját
szanak a kicsik a szobában s este nem ülnek a konyhaasztal köré vidám 
tereferére. Többet nem! Ismered a szenvedésnek ezt a forró hullámát 
szíveden ?

Utolsó nap a gyárban. Semmi sem változott, de ő tudja, hogy holnap 
már nem áll a munkapad mellett. A szerszámokat kissé remegő kézzel 
fogja, tesz-vesz, mint akiben a régi mozdulatok mellett feszül már az 
ernyedés. Többet nem!

Utolsó óra az iskolában. A gyerekek tudják, de még nem érzik át a 
búcsú fájdalmát. Ahhoz sokat kell érlelődni, sokat csalódni, sokat ve
sződni, sokat élni, hogy megismerje ezt a különös, eddig ismeretlen fáj
dalmat! Többet nem!

Utoljára állni szószéken. Lehet, hogy vannak megilletődött egyház
tagok is a templomban, lehet, hogy a legtöbb már az újra kíváncsi. Utol
jára megszólalni az elhalkult orgonával szemben, reszkető hangon: Ke
gyelem és békesség néktek!, mert lejárt az idő, már csak a hivatal át
adása van hátra. Többet nem!

Csak ember ismeri ezt a kínt, aki életszomjjal szívében halni ké
szül, aki az igazi, örök élet reménységében ki van téve a rohanó időnek,
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enyészetnek. Az állatok mit sem tudnak erről, hiszen számukra ismeret
len a „menny” . Az angyalok nem is sejtik ennek terhét, hiszen „se lelki
ismeretük, se zsebórájuk nem ketyeg” . Többet nem! A Vándorok tör
vénye ez és a halandó emberek sorsa. Lehet, hogy a szüntelen búcsúzás 
edz a végső órára — s állítólag könnyebbség?! —, de azt is jelenti, hogy 
százszor és százszor éljük át a halált. Többet nem.

Megrendítő Jézus bensőséges, óh mennyire emberi mondata: „Kí
vánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szen
vednék, mert mondom néktek, többet nem eszem abból, amíg el nem 
jön Isten országa...” (be nem teljesedik Isten országában!)

Valaminek vége van visszavonhatatlanul. A felejthetetlen „széder” - 
estek Názáretben. Maga előtt látja az öregedő Józsefet, a szépen fel
ékesített szobát, a terített asztalt, Mária gondosan elkészített ünnepi ét
keit, hallja gyermekkorának legrégibb emlékeiből az egymást váltó mon
datokat, hogyan tágult szeme nagyra, ahogy egyre mélyült a felejthetet
len történet jelentősége a múló évek alatt, az egyiptomi szabadulás döntő 
éjszakája. . .  s mióta tanítványaival járta az országot, hányszor volt házi
gazda a páska estéjén. Soha olyan mélyen nem élték át az összetarto
zást, mint azokban az órákban, hiszen éppen ez volt az ünnep egyik 
célja. Most azonban eljött az utolsó páskavacsora ideje és többet nem 
ül Jézus az övéi között. Nemcsak szavával fejezi ki ezt, hanem mozdu
latával is, amikor saját poharát nyújtja nekik, de Ö nem emeli ajkához. 
Az ószövetség hosszú útja céljához közeledik, hogy beletorkolljon a meg
ígért, de soha meg nem hálálható új szövetségbe. Egy csapásra kiderül, 
hogy a páskaünnep minden vonása csak mozaik, a valóság most formáló
dik, miközben az igazi Bárány készül halálra önként, szeretetből, engesz
telő áldozatként mindnyájunkért. A páska helyére az Űrvacsora kerül!

Többet nem! Ez a búcsú fájdalma, keserű ízelítő a halálból. Re
ménység nélkül elviselhetetlen. Jézusnak gondja volt arra, hogy fel
szítsa ezt a reménységet tanítványaiban. Fülünkbe cseng hasonló hely
zetből biztató szava: „Csak egy kevés idő s újra megláttok engem ...” 
s nehezen értő, lesújtott kis gyülekezetének magyarázza is: „Azért me
gyek el, hogy helyet készítsek néktek. . . ” Most is azzal fejezi be várat
lan ellágyulását, hogy utal az eljövendő, tökéletes és végleges közösségre 
Isten országában: „Amikor eljő az Isten országa.” Nyilvánvalóan Jézus 
is ebből a reménységből merít erőt, tanítványait is csak ez tarthatja meg 
a búcsú fájdalmában. Őrizd meg ezt a reménységet és ébressz remény
séget tieidben, hogy meg ne eméssze őket a fájdalom!

Volt-e valamiben fogyatkozástok?

Akkor vesszük észre értékeinket, amikor elveszítjük. Legforróbb sza
vainkat halottak napján suttogjuk süppedő sírhantok mellett. Ábrándok 
hajszolnak sokszor életen át mindig messzebbre, ahol állítólag összeér a 
föld és ég. Keressük azt az egyetlen egy helyet, ahol tudatosan átéljük 
az élet teljességét, ahol nincsen fogyatkozás. Két középkori szerzetes ol
vasott erről a helyről és elhatározták, hogy bármibe is kerül, de meg
keresik. Járták a nagyvilágot, az évek fogytak, lassan megöregedtek, de 
sehol nem találták meg a vágyva vágyott helyet. Végre egy ajtóhoz ér
tek s a leírásból azonnal tudták, mögötte van az a hely. Túláradó öröm
mel s végső erőfeszítéssel benyitottak a hatalmas tölgyfaajtón s — régi 
cellájukban találták magukat. (Jörg Zink: Zwölf Náchte Bonn.) Tehát 
pontosan ott s sehol másutt, ahol állok, ahol vagyok, azon a helyen van
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a „kincs”, a boldogság, amikor „semmiben sincsen fogyatkozásom". Itt 
találkozik az emberrel az Isten, itt ér össze az ég és a föld. BUBER őriz 
még egy chassidista történet (Dér Weg des Menschen nach dér chas- 
sidischen Lehre), amely parallel a szerzetesekről szóló legendával. Krak
kóban élő Eisik a szereplője. Jekel fia, nagy nyomorban telt élete során 
egyszer azt álmodta, hogy Prágában az egyik híd alatt (amely a királyi 
palotához vezet), kincs van elrejtve. Azonnal útnak indul. Munka köz
ben megkérdezi tőle egy prágai katona, ugyan mit csinál? Elmondta ál
mát. Erre a prágai jóízűen nevetett s az álmok hiábavalóságáról beszélt. 
Mert — mint mondta — ha az álmokban hinni kellene, akkor neki útnak 
kellene indulnia Krakkóba, megkeresni egy Eisik nevű zsidót, akinek 
szobájában a kályha mögött óriási kincs van befalazva. Eisik elnémult, 
abbahagyta az ásást, s hazautazott. Otthonában megtalálta a rejtett7 kin
cset. S Buber idézete szerint a történetet elmondó rabbi ilyenkor még 
hozzáfűzte: Értsd meg, mit jelent ez számodra, van valami, amit sehol 
a világon nem találhatsz meg, de van egy hely, ahol ráakadsz, az a hely, 
ahol állsz!. .. igen, ahol élünk, állunk, vagyunk, ez az a hely, ahol Is
tennel találkozunk. Ismét egy Maggid mondása tanulságos: Mindenkinek 
Izraelben kötelessége tudni és alaposan megérteni, hogy nincsen még 
egy hozzá hasonló lény a földön. Különben nem kellett volna neki meg
születnie. Viszont azt a páratlan és nem ismétlődő sajátosságot, ami az 
övé, tökéletessé kell fejlesztenie. Rabbi SUSSJA még világosabban 
mondta: „Az eljövendő világban senki sem kérdezi meg tőlem: Miért 
nem voltál Mózes? De megkérdezi majd tőlem: Miért nem voltál 
Sussja?!! Tehát Buberék szerint az ember csak akkor közeledhet az iste
nihez, ha előbb megvalósította önmagát, az embert, olyanná, amilyenné 
teremtett. Ez a gondolat nem kizárólagosan zsidó-chassidista. Szalézi 
Ferenc századokkal ezelőtt megejtő szerénységében így formulázta élete 
belső célját: „Teremtőmet azzal az ábrázattal szeretném magasztalni, 
amelyet adott nekem!”

Nem a világot, önmagunkat kell megváltoztatni s csak annyira vál
tozik meg körülöttünk a világ, amennyire mi megváltozunk. Talán a leg
nehezebb lecke számunkra ez. Menekülésvágy, világfájdalom, lázadás, 
dühöngés, délibábkergetés, neuraszténiás rohamok vagy rezignáció he
lyett felismerni idejében azt, ami már a miénk. Kronoszban a kairoszt. 
Jézus jelenlétében Isten országa prezenciáját. Emberi vetületben ez azt 
jelenti, hogy Vele mindaz már a miénk, ami itt és most (!) szükséges. 
Eszméltető a kérdés: Volt-e valamiben fogyatkozástok? S hosszú csend 
után az álmélkodó válasz: „Semmiben sem, Urunk!” Tehát, aminek hí
jával tudták magukat, az nem volt számukra szükséglet, csupán koncep
ció. A szenvedésnek alig számbavett motívuma az, hogy Jézus körül em
berek nem örülnek megelégedetten (!), hanem nyafognak, vallásos kép
zetek realizálására várnak. Az elmulasztott jelen. Az elszalasztott alka
lom. Jézus szívén mérhetetlen fájdalomteher az irreális koncepció, a 
meglevőnek tékozlása, a sok „prágai út” , a mindig későn történő ébre
dés . . .

„ . . .  mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak . . . ! ”
CARDONELL francia theológus elgondolkoztató képet használ a köz

tünk uralkodó „Istenképzet” -ről. Az első lehetőség Istenről úgy beszélni, 
mint az univerzum mindenható Uráról, aki mindent teremtett s hatal
mas arra, hogy bármikor beavatkozzon a világmindenség folyamatába.
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Autonóm, vagyis független mindattól, amit teremtett és mindenkitől, aki
nek életet adott. Mindenre képes és senkire sincsen szüksége. A Vadá
szat Ura! Öt nem teszi sem boldogabbá, sem szerencsétlenebbé az, amit 
mi vélekedünk tagadásunkkal, vagy istenbizonyítékainkkal. Maximáli
san potenciált „Aseitas” , azaz önmagában valóság! — A második lehe
tőség arra gondolni, hogy a Vadászat Ura harminc esztendőre lemondott 
autonómiájának és függetlenségének létformájáról s magára vette az Ül
dözött Vad szerepét. Ez persze akcidentális, tehát olyan qualitás, amely 
harminc év múltán ismét véget ért s a mindenható mennyei lény ismét 
teljhatalmába vonult vissza. — A harmadik lehetőség természetszerűleg 
már csak az lehet, hogy Istennek csak mi tulajdonítottuk a mindenható
ságát teljhatalmát, szuverenitását, autonómiáját, aseitását, valójában 0  
mindig az Üldözött Vad volt.

Az első képet a vulgáris theizmus karikatúrájának tekinthetjük. Erre 
a pontra mutatott Feuerbach s a mireánk nagyon is jellemző hatalom
álomnak kifejezését észlelte mindebben. Mi szeretnénk mindazok és olya
nok lenni, amelyeket összesűrítünk, rávetítünk és vallásos mezbe öltözte
tünk „isten gyanánt” . Keresztyén hit ezen a vonalon elképzelhetetlen! —• 
Viszont a második kép nagyon erősen jelentkezik az egyházakban és 
gondolkodásukban. Nyilván konkurrál benne egymással a két szövetsé
gessé tett képzet, amely szerint Isten egyszerre a Vadászat Ura és az 
Üldözött Vad. — Manapság meg kell kísérelnünk a harmadik kép hasz
nálatával — Istent megértenünk adott világunkban és a bennünket kö
rülvevő és meghatározó tényekben. Tehát nem hagyományos transcen- 
denciábau. Mert a mindenhatósághoz organikusan tartozik a privilégium. 
Kiváltság és hatalmi pozíció elválaszthatatlan. Viszont a szeretet lénye
géhez tartozik, hogy nincsen privilégiuma, nem is gondol rá, nem is 
igényli, eszébe sem jut . . .  Bonhoeffer beszélt arról, hogy az egyetlen, 
igazi „transcendencia”  — a szeretet! Korunkban Istenről szólani csak 
ebben a képben lehet. Mert a szeretet — esemény, mindig legalább két 
partner szükséges, aki szeret és akit szeret — el kell veszítenünk a meg
hamisított szeretet alibijét, azt a bújócskát, amely könnyen vigasztalódik 
azzal, hogy „majd a papa rendbehozza. . . ” a szeretet azt jelenti, hogy 
nem képzelek el és nem is állítok mást, mint hogy Isten keze az én ke
zem, füle és szeme is az enyém, ezért ott van Isten, ahol a szeretet meg
valósul, tehát szélnek ereszteni minden előítéletet és kiváltságot, fölényt 
és mesterkedést. A szeretet nem ismer önreflexiót. A szeretet nem em
beri mű. A szeretet — Isten jelenléte köztünk és nálunk. Ezért beszé
lünk szinte kizárólag Jézusról, hiszen mindezt pontosan Tőle tanuljuk. 
Ebben a világban a szeretet sorsa nem a siker, hanem a megvetettség 
és üldözöttség. Nem általában az üldözöttség, hiszen elég ilyen vad buj
kál, vinnyog, retteg az emberiség dzsungeljében, hanem a szeretet az 
üldözött vad, azaz, aki azért üldözött vad, mert szeret! Kierkegaard sze
rint a szeretet végtelenségbe abban áll, hogy mi mindig adósai va
gyunk . . .  s tán itt tárul lehetőség megérteni a „bűn” mibenlétét is, mint 
„adósnak lenni a szeretettel!!!” Egyszerre a távoli teológia közelünkbe 
ér s nem térhetünk ki előle vállvonogatva. Az ítélet, pokol is elveszíti 
hagyományos „transcendens” vonásait, mert egyszerre kiderül, hogy ami
kor mást ítélünk el, magunkat marasztaljuk el, a mások számára készí
tett pokol a mi poklunk, a börtön, amelybe másokat zárunk, mögöttünk 
is becsapódik, az életpusztítás visszahat reánk, az elnyomók az igazán 
elnyomottak, az üldözők az üldözöttek, a másokat kínzók a meggyötör
tek ... ,  az igazi, az ún. „örök” élet vagy az ún. „üdvösség” vagy bár
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miképpen nevezzük is az ebből való kitörés és gyógyulás lehetőségét, 
kizárólag a szeretet. Minden más képzet vagy út javaslat a tegnap hínárja 
lelkiismeretűnk, értelmünk és szívünk körül: félelem — biztonságigény 
— totális tekintély utáni vágy jelentkezik azokban. Semmi másra nincs 
szükségünk, mint csak a szeretetre. Igaza van a Beatles-dalnak: „All 
your need is lőve!” . . .

Mint valami latorra . . .

Az olajütő kertben pergő drámának indoka kétségbeesett tiltakozás 
az ellen, aki Jézus volt, amit szólt, tett, vagyis kíméletlen, gyilkos küz
delem annak igazolására, hogy Isten nem lehet olyan, amilyennek Jézus 
eléjük tárja. A vallás lázadása, az istenfogalom kérlelhetetlensége, a ha
gyomány ellenforradalma — Jézus ellen! Maguk sem ismertek magukra, 
talán soha nem sejtették, hogy ilyen iszonyú pokol is lappang bennük, 
a kegyesekben — hiszen itt nem a csürhe intézkedett! — s ellenállásuk 
robbanásszerűen kulminált, már semmi sem számított, megtapodhatták 
a látszatot, emberiességet, véthettek kifinomult jogérzékük ellen, rafinált 
csapdákkal pótolták használhatatlannak bizonyult puskaporukat, mind
inkább belebonyolódtak a hazugság szövevényébe, felcsaptak a gyűlölt 
császárnak Pilátusnál is hívebb alattvalóivá, mindenre készen — de az 
Üldözött Vad nem lehet az egyetlen, az igazi, az élő Isten! Isten nem a 
szeretet, Isten a teljhatalom Ura! Logikusan következett hitükből a poli
tikai vád, egyszerűen fel sem ötlött bennük más lehetőség, hiszen a ha
talom koncepciójában éltek, imádkoztak, gondolkodtak és reményked
tek. Jézust politikai lázadóvá kell minősíteni, a nép, a társadalom, az 
állam legveszélyesebb ellenségévé, azután eltaposni könyörtelenül, hogy 
annál vakítóbban ragyogjon fölöttük az álmodott „istenarc” a teljhata
lom szentségében s életük minden külső mostohasága ellenére is vigasz
talódjon a jövendő vágyálmával, amikor a Mindenható eljön és rendet 
teremt, őket igazolja, a többit megsemmisíti. Nem egyszerűen Izraelnek 
drámája ez. Valamit mélységesen kifejez a keresztyénség ellentmondá
sából is. Egyszerűen elviselhetetlen a proklamáció, hogy olyan az Isten, 
amilyen Jézus. Pontosabban: Jézus az Isten! A valóságos. Minden más 
kép és fogalom, tanítás és értelmezés — hamis, önmagunk kivetítése 
csupán. A legnagyobb hazugság, amellyel egy csapásra pusztítjuk ön
magunkat és egymást. Hol marad akkor a magunk által készített — s 
végső fokon magunknak szánt!! — glória és korona? Micsoda szent
ség az, amely sárba hull, vért verejtékezik és fegyvertelenül hullhat 
a támadók kezébe? Hol van mindaz, amit „Isten” neve, szava kimondá
sával gondoltunk, éreztünk, reméltünk, ha nem ott fent, hanem itt lent, 
nem szikrázó fénykörben, hanem az éjszaka legsötétebb órájában, nem 
trónuson, hanem bitófán található?! Blaszfémia, istengyalázás, szentség- 
törés . . .  Csak úgy patakzik a mi ajkunkról is a tiltakozás, az indulat és 
a fanatizmus. Semmivel sem vagyunk különbek.. .  Hirdetjük, hogy Jé 
zust ártatlanul ítélték el, végezték ki, de nem értjük együtt a kereszt 
golgothai eseményét minden olyan eseménnyel, amikor bárhol a vilá
gon embereket ártatlanul ítélnek el és végeznek ki. Hirdetjük, hogy Jé
zus keresztje engesztel és bűneinkre, de engesztelhetetlenül a zsidóságot 
tettük mindezért felelőssé és bűnbakká. (Vallásos antiszemitizmus!) Jé
zus magatartását az ö  szeretetével magyarázzuk és abból vezetjük le, 
de vajmi kevés szeretetet valósítottunk meg világunkban a keresztyén
ség kétezer éve alatt az Ö nevében. A poklot eljövendő kárhozatnak hir
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detjük s lényegileg tétlenül szemléljük azt a poklot, amelyben ma kín
lódnak emberek s amelyet talán mi is készítettünk, vagy legalábbis 
nem akadályoztunk meg. Az üdvösséget a remélt kiegyenlítésnek és 
mennyei boldogságnak képeibe öltöztetjük s nem tudunk mit kezdeni 
Jézus szavával, aki örök életről, boldogságról, üdvösségről jelenidejű mó
don beszélt! Programmá tettük a szeretetet, amelynek megvalósításával 
nemzedékről nemzedékre adósok maradtunk. Mert nem vállaltuk a le
mondást kiváltságainkról, birtokolt, vagy remélt hatalmi pozíciókról, 
szuverenitásról és autonómiánkról, egyszerűen nem mertünk rálépni 
ténylegesen Jézus követésének útjára, amely mindig és csak — a má
siknak szeretete, a másikért való helytállás, a másikért önmagunk derűs 
önfeladása. Nem voltunk és nem vagyunk hajlandók Üldözött Vad szi
tuációjában élni a tényleges szeretet adottságában. S ezért — logiku
san és elkerülhetetlenül a mi kezünkben is szablyák és fustélyok van
nak!

Csak egyetlen, igazi megtérés van, minden egyéb téveszme és ön
ámítás. Megtérni a szeretet Jézusához és járni a szeretet útján!

És hátrafordulva az Úr, tekinte Péterre . . .
Az exisztenciális feleszmélés (megtérés) nem jószándékunkból törté

nik. Hiszen nem gondolataink átrendezéséből áll. Erkölcsi megjobbu- 
lást sem jelent. Teljes önfeladást, megsemmisülést és valami egészen 
új kezdetet fejez ki az eredeti szó. Ha valaki „újonnan” nem születik, 
nem mehet, be Isten országába. Képtelenség még gondolni is erre. Ab
szurdum! A vallásos emberek szószólói a papok, a szekuláris emberek 
papjai a költők. Az előbbiek lelki kozmetikát űznek, ösztönös irtózás van 
bennük a prófétaitól, amely „irt, rombol, pusztít” s csak azután kezd 
építeni és plántálni (v. ö. Jeremiás 1, 10.) a költők pedig évezredek 
óta azon fáradoznak, hogy legalább valamit átmentsenek a tegnapiból, 
ha mást képtelenek, hát a humánumból egy tört részt. Vas István a Szt. 
Péter templomában elmondott imájában eljut addig: „a történelem ön
magába visszaforduló, sötét, nevetséges csavarmenetét törd Te szét, hogy 
a Gondolat nagy lendületét meg ne akassza terpeszkedő beteltség, ostoba 
pom pa..., a buta bestiát, a gőgöt öld meg bennünk, Uram!.. .  külön
ben minden hasztalan... óvj meg minket a hatalomtól!” — De addig 
nem áshat az emberszív mélyébe, hogy felismerje a nátháni prófécia 
igazát és érvényét: te vagy az az ember! — Weöreös Sándor iszonyodva 
éli át saját ellentmondásunkat: „Szívemet kétféle húzás tépi, egyre lyu
kasabb, egyre zavartabb, ládd-e, sokszor már azt sem tudom, melyik a 
Te horgod zsinegje, melyik a mélység indaköteléke. . .  vonj hevesebben! 
önerőmből nem jutok én Hozzád soha!” — de imádsága valahova a mesz- 
szi magasba száll, a Távoli és Ismeretlen Istenhez.

Sokat emlegetjük a „pálfordulás”  izgalmas eseményét, de mintha 
kissé korszerűtlennek tűnne manapság. Hol vannak a fanatikus valláso
sak, akik ugyanakkor nemcsak kupoláig építették fel Istenüknek dómját, 
hanem hibátlanul valósították meg azt erkölcsileg? A páli megtérés rit
ka, mint a fehér holló. — Luther élt át hasonlót! — Hiszen kevesen hí
vek a megismert igazságukhoz annyira, hogy azt emberségükben doku
mentálják is.

Ma gyakrabban kellene beszélni a „péteri” fordulatról. Emberekről, 
akiket gőgös szívük s ezért (!) gyávaságuk morzsol szét a krízis óráján, 
akik tudták a jót, de nem cselekedték azt! Akik közül egyetlen egy sem
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védekezhet az ismert formulával: „Tudatlanságomban tettem”. Emberek, 
pontosan olyanok, mint mi, sőt talán éppen mi magunk, akik a kereszt 
evangéliumán cseperedtek fel gyermekkoruktól, mégsem „vették fel és 
nem hordozták”, mert nem voltak hajlandók az önmegtagadásra. A 
CHRISTOS DIAKONOS nevében törnek hatalomra, mindennél jobban 
szeretik önmagukat és igazat adva a nagy emberismerőnek, „mindenre 
készek a bőrükért!” (Jób 2,4.) Pontosan az az észveszítő a régi és a mai 
Péternél, hogy szenvedélyesen fújja a nótát és lelkesen vall hűséget, ami
kor annak van ideje. De összeomlik a próbás éjszakán, amikor izzik az 
ötvös kemencéje és éget a mosónő marólúgja, (v. ö. Malakiás 3,3.)

A péteri fordulatot az a pillanat hozza el, amikor Jézus „rátekintett”. 
Szelíd szeme elvégezte mindazt, amire képtelen lett volna meggyőző ér
velés, erkölcsi elmarasztalás Az egyetlen megtérítő hatalom — a szen
vedő szeretet!

Ismerek egy nyugdíjas asszonyt, akit betegségében rendszeresen Iá 
togatok. Betegségénél nagyobb baja egyetlen, részeges fia. Házasságát 
tönkretette, asszonyát, gyermekét elmarta magától. Most évék óta any
ját pusztítja. Ahogy anyja nyugdíja érkezik, már ott van. Bekopogtat 
hozzá éjjel és nappal. Ez az öregedő, kriminális terheket hordozó asz- 
szony mondta legutóbb: „A legnagyobb szajha az édesanyai szív, min
denre ráveszi fia egyetlen könyörgése. Tudom, hogy megint elissza.. .  
Láttam már, amikor a sáros utcán húzták kényszerelvonó-kúrára. Szép 
szőke haja a pocsolyát szántotta . . .  Hányszor megfogadtam, hogy: többet 
nem! — Azután újra megáll az ajtóm előtt rongyosan, dideregve, éhesen 
és én már adom az utolsó üveg lekváromat is, a vacsorámat, az utolsó 
húszasomat. . . ” S amikor megrendültön kérdeztem tőle, hogy tulajdon
képpen mégis miért teszi mindezt évek óta, sírva válaszolta: „Hát ha va
lami odasegíti fiamat az Úrhoz és meggyógyítja, akkor csak az én tönk
retett anyai szívem lehet az . . . ! ”

A  szenvedő szeretet végül is győz. Nem az ököl, hanem az átszegezett 
tenyér hordozza, formálja a világot. A kereszt — Isten rizikója. Szá
munkra az egyetlen chance. Ezzel találkozunk úton-útfélen, egész Európa 
tele van ezzel a „jel” -lel. Kiskorunkban elpecsételt, mindennap elénk áll 
és énekünk szerint a halál órájában is azt kérjük, hogy: „Tartsd oda hunyó 
két szemem elé szent keresztfádat!” De mikor fog végül is áthatni lesúj
tani és felemelni, megölni és igazi szeretetben folyó életre támasztani?: 
Bár egyetlen böjti esténkén sem hazudnánk, amikor felcsendül ajkunkon: 
„Jézus, élte életemnek, Halálomnak halála . . . ! ”

Balikó Zoltán

BIBLIAÓRÁINK
Bibliaórai munkánk olyan, mint a gőzmozdony: nehézkes, pöfög és 

túlfűtött. Óriási energiabefektetés, minimális hatásfok. Persze megy a 
vonat is, de valószínűleg a múzeumba. Ennek a lemaradásnak egyik 
oka formai-metodikai korszerűtlenség. A régi teológiai tartalomnak 
még adekvát módszere volt a gőzmozdonyforma, de a kidolgozott dia- 
kóniai teológia olyan korszerű tartalmat nyújt, amelyet az új tartalom
nak megfelelő módszerrel kellene párosítani, mert máskülönben úgy

104



járunk, mintha elektromos energiával próbálnánk gőzmozdonyt üze
meltetni.

Ma már — a teológiai-tartalmi biztonság miatt — megengedhetjük 
magunknak azt a luxust, hogy az új tartalmat jobb hatásfokkal szol
gáló formai kérdésekkel is törődjünk.

I. BIBLIAÓRÁINK KÖRÜLMÉNYEINEK MEGVÁLTOZÁSA

Az elmúlt negyedszázadban olyan társadalmi, teológiai, csoport- 
lélektani változások történtek, melyek több vonatkozásban is le kell, 
hogy csapódjanak bibliaórai munkánkban.

1. Más a kiindulópont. A klasszikus bibliaóra centruma a biblia- 
magyarázat, mintegy hosszúra nyújtott prédikáció. A fő kérdés: hogyan 
tudom megértetni a Szentírás üzenetét? Mindenki kezében ott a Biblia. 
A hallgatók az Igéből tudatosan „élni” akartak s lehetett is biblia
ismeretükkel számolni. — Ma az élet fölvetette kérdések a centrum. 
A kérdés, hogy egyáltalán van-e a Szentírásnak ezekhez üzenete. A 
Könyv nincs a kézben s az Igéből nem „élni”, legfeljebb informálódni 
akarnak s bibliaismeretük is szűkebb.

2. Más a szituáció. Régebben a bibliaóra a gyülekezet kegyesebb 
magjának találkozóhelye, ahol a résztvevőket felvértezik a „világ” 
veszedelmei ellen, elhatárolják azoktól. Apologetikus módon a lelki 
élethez kíván segítséget nyújtani. Erősíti a személyes keresztyén ön
tudatot. — Ma a világban élésünk természetes. Nem a gyülekezeti kör 
ápolása, hanem az egész egyház és társadalom vérkeringésébe állás a 
fontos. Az egyéni élmény helyett a közös szolgálati területek meg
találása.

3. Más a csoport, a lefolyás és a vezető. A homogén társadalmi 
helyzetű és gondolkodású csoport a múlté. Akkor a bibliamunkát egye
düli magátólértetődőnek látták. Szívesen és lelkesen részt vettek, mert 
választ vártak vallásos kérdéseikre. — Ma egy csoport minden szem
pontból heterogén. Nem kapni, hanem adni akarnak, nem hallgatni, 
hanem beszélni, csinálni. Harcolni kell minden egyes résztvevő jelen
létéért.

A hagyományos lefolyás: szemléletes történetecske bevezetésként, 
textusolvasás, kor- és fogalommagyarázat a múltba visszaugrás, majd 
személyre való alkalmazás. — Ma több rövid, hiteles információval 
kezdődik, a szakértők véleménye a témáról, majd a jelen helyzet elem
zése, valami feladat adása, megbeszélés, nyitva hagyott kérdések.

A bibliaóra-vezető az volt, aki nyújt, ad, segít, igét hirdet. Aki 
abszolút tekintély, aki tapasztalt bölcs, aki meglehetősen egyoldalúan 
képzett. Aki teljesen más társadalmi státusszal, mint hallgatói, „meg
tartja” az alkalmat. — Ma ő a megkérdezett, aki informál, aki nem 
lebeg többé glóriásan, aki maga is kételyekkel küszködő és hallgatóival 
azonos életet élő, sokfajta „nem egyházi” témában jártas, de bizonyos 
területen egyértelműen szakember.

4. Mások, a segédeszközök. Régebben egyedül a Biblia volt az, ami
nek ,alapján” , amit kézbe véve és magyarázva folyt a bibliaóra. Ma 
emellett számos egyéb munkaeszköz felhasználható és kézbeadandó. 
Képes újságok, kivágott újsághírek, fotók, képek, rajzok és karikatúrák. 
Egyházi sajtókiadványaink, közegyházi jelentések, értekezések. Magneto
fon-felvételek, könyvek, versek, statisztikák. Rádió- és tv-műsorok, 
hírek, gyermekrajzok, bélyegek, anyakönyvek, térképek, interjúk, pla
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kátok, hirdetések. Különböző fordítású Bibliák, gépelt szinopszis, egy
házi és nem egyházi komoly és könnyűzene. Prospektusok, testek, gra
fikák, tárgyak, állami boltokban beszerezhető kisfilmek, diasorozatok. 
Természetesen író- és bütykölőeszközök, színes papír, dia, olló, ra
gasztó stb.

II. NÉHÁNY AKTIVIZÁLÓ és v iz u a l it ív  ötlet

„A hit hallásból van” — tanítja Pál (Rm 10,17), de ez nem jelent
heti az auditív-verbális közlésmódra szűkülést, inkább azt, hogy a hit 
a legkülönbözőbb információs csatornákon át terjed. Jó, ha hallják, 
de még jobb, ha látják is. S a legjobb, ha maguk is részt vesznek 
benne. A felmérések szerint auditíve 10%, vizualitással 60%, partici- 
pálva 90% az adott információ magamévá tételének hatásfoka. Hogy 
micsoda óriási lehetőségű csupán az auditív 10%, azt tudjuk, valahány
szor prédikálunk. Ugyanakkor nem hiszem el, hogy a bibliaóra egyed
uralkodó, adekvát módszere a verbális közlés lenne.

A következő néhány kísérleti módszer nem üdvözít. Magam is tisz
tában vagyok gyenge pontjaival (a végén ezekre még kitérek), de to
vábbi fantáziadús kísérletezéssel megéri a fáradságot, mert hozzájárul 
teológiai mondanivalónk tartalmának gyakorlattá tételéhez, a gyüleke
zet diakóniai gondolkodásmódjának kialakulásához.

1. Fotók, grafikák, illusztrációk, diák.
a) Képmeditáció. A  téma ismertetése (igefelolvasás) előtt a képet 

kézbe adni s kérdezni: „Mit látni pontosan a képen?” „Hány részre 
bontható?” „Milyen címet lehetne adni a képnek?” „Mi történik ott?” 
„Mit mondhat egyik alak a másiknak?” „Mit akarhatott a művész egy 
részlettel, vagy a kompozícióval kifejezni?” „Jellemezd a mozdulatokat, 
tekinteteket, hátteret, színeket stb.” Ez a módszer — ha bibliai illuszt
ráció van kézben — történettanításhoz, ha művészi fotó, témás elő
adáshoz használható.

b) Képtotó. A  résztvevők mindegyike kap egy szelvényt, melyen 
13 +  1 gépelt igehely áll, mindegyik után egy sorszám beírására alkal
mas üres hellyel. A vezető először gyorsan végigmutat (ha van diakép, 
levetít) 14 felvételt, természetesen nem a szelvényen álló igehelyek 
sorrendjében. Ezután egyenként, lassabban mutatja az egyes képeket. 
A feladat: a képek vetítési sorszámát beírni azután a igehely után, 
amely címe lehetne az adott képnek. A telitalálat, ha minden igehely 
mellé a megfelelő sorszámú kép kerül. — Ez a módszer alkalmas a 
Biblia kiemelt helyeinek tanítására s a Szentírás üzenetének a hétköz
napi eseményekkel való természetes asszociálására.

c) Címadás. Egyetlen képet bemutatni. Egy papírszeletre ki-ki le
írja, milyen frappáns, pár szavas, legfeljebb egymondatos címet adna 
a képnek. A csoport minden választ röviden megbeszél, kritizál, majd 
az egy-két legjobban sikerült cím gazdája bővebben megindokolja gon
dolatmenetét. — Ha jó, elgondolkoztató a felvétel, hihetetlenül sokat 
ki lehet hozni belőle (pl. öregasszonykéz, gyárkémény templomtorony
nyal, tömeg a stadionban stb.).

d) Hány igehely fér egy képbe? A vezető egyetlen jól megválasz
tott képhez készüléskor annyi igehelyet társít, amennyit csak tud. A ké
pet felmutatja, s mindenkinek megjelöl egy igehelyet az előre kiválasz
tottakból. A legelső feladat kinek-kinek kikeresni a Szentírásból a
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sajátját. (Tudják-e kezelni a Könyvet?!) Majd megtalálni a kép és a 
mondat között a kapcsolópontot, s végül leírni egy „ahogy. . úgy” 
szerkezetű mondatot. (Pl. a kép: vasúti sínpár, váltó. A kapott Ige: 
1 Kor 13,1: „Ha szeretet nincsen énbennem, olyan vagyok, mint a 
zengő érc.” A leírt mondat: Olyan lélektelen az élet szeretet nélkül, 
mint az acél. Vagy: Jn 20,29: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” 
Ahogy a vonat nem látszik, de tudjuk, hogy itt jár, úgy Jézust sem 
látjuk, de tudjuk, hogy jelen van.)

2. Bütykölések.
a) Plakátkészítés. A hónap utolsó alkalmán a két-három már fel

dolgozott téma plakát alakban történő szemléltetése. Szükséges hozzá 
pár darab Al-es nagy alakú rajzlap és egy halom képesújság. Feladat: 
a plakátok címének megfelelően a legkülönbözőbb képeket, feliratokat 
kivágni s kompozícióba összeállítani, felragasztva. Annyi jó képesújság 
van hazánkban, hogy bármilyen témát össze lehet állítani („Háború és 
béke” , „Korunk népvándorlása”, „Fejlődő népek” , „Munka és tanulás” , 
„Családom” stb.).

b) Statisztika-illusztráció. Szintén plakát formában a különböző 
formákkal (görbék, hasábok, színcikkelyek stb.) ábrázolni a számokat. 
Elkészíthető vallás- és felekezetstatisztika, világ- és hazai viszonylat
ban, egy hónap templomlátogatási kimutatása korosztályok szerint, a 
gyülekezet anyagi helyzetének alakulása évenként, tanulók, dolgozók, 
nyugdíjasok aránya a gyülekezetben, vagy a csoport bibliaolvasási in
tenzitásának görbéje stb.

c) Bélyegsorozat-tervezés. Az erre alkalmas történetek és példáza
tok gondolatmenetének, fő mondanivalójának ábrázolásához alkalmas. 
Feladat: egy cca 5X6 cm-es, fogazott bélyegsablonnal mindenki annyi 
keretet rajzol a papírjára, ahány részre szerinte a történet tagolható. 
Ezekbe pálcafigurákkal felvázolja a főbb fordulatokat, így annyi érték
ből áll egy sor, ahány részt meg tud különböztetni. A számára leg
fontosabbnak tartott epizódból készítheti a nagyobb alakú blokkot (a 
példázat csattanója, vagy a történet legfontosabb mondanivalója).

d) Vicckészítés. Rengeteg „klerikálisán” is értelmezhető karikatúra 
található vicclapjainkban. A szöveg nélkül felmutatott karikatúrához 
meg lehet próbálni poént kitalálni. Még ha nem mind lesz is világ
rengető poén, haszna úgy is óriási.

e) Levélírás. Néhány perces bibliamagyarázat, vagy témafeldolgozás 
után az adott témáról egyoldalas levelet fogalmazni valóságos vagy 
fiktív személyeknek (pl. ükunokámnak, vietnami családnak, dél-afrikai 
négernek, a pápának). Aztán felolvasni és közösen megbeszélni.

/) Bibliafordítás. Ki-ki megkapja egy bibliai szakasz egészen durva 
fordítását gépelve. Készítsen gördülékeny fordítást különböző szocioló
giai csoportok nyelvére. Próbálják meg pl. Lk 19,1—10-et huligán- 
nyelvre, Lk 18,15kk-1 óvodásnyelvre, Lk 13,6kk-t gazdasági, Lk 12,54kk-t 
politikai, Lk 21,25kk-1 tudományos, Lk 12,24—28-at költői nyelvre „le
fordítani” az adott szaknyelv tipikus szófordulatainak felhasználásával. 
Esetleg „teológus-papi” fordítással is megnevettethetjük önmagunkat.

g) Szinopsziskészítés. Főleg evangéliumi szakasznál gépelve kézbe 
adni egy-egy locust hasábszerűen, szinopszis formában. Külön élvezet, 
amikor rájönnek az egyes szerzők sajátosságaira, logikájára, szerkesz
tési szempontjaira. Külön ízt kap mindegyik szerző, ha alaposan átgon
dolják az ilyen kérdéseket: mi az, ami teljesen, mi az, ami részben
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közös, melyik miben különbözik, mi lehet evvel a külön mondanivalója, 
melyik miért tetszik, hogyan illeszkedik a fejezet gondolatmenetébe, 
milyen frappáns címet lehetne elérni stb.

3. Dialógusok.
a) Esetvizsgálat. Rövid elbeszélések, novellák, sztorik felolvasása, 

melyekben valamilyen személyes vagy szociáletikai kérdés körül zajlik 
a cselekmény (riportok is). Kérdések formájában elemezni a szereplő
ket, magatartásuk indítékait, hol cselekedtek helyesen, hol követtek el 
hibát, mit és hogyan lehetett volna másképpen tenni. — Nyilvánvalóan 
egy idő után, ha már kikristályosodott a főtéma, akkor a beszélgetés 
menete elszakad az alapszituációtól és általánosul, de az első impulzust 
a dialógus elkezdéséhez megadja.

b) Bírósági tárgyalás imitálása. A színesebb bibliai történetek közül 
majdnem mindegyik feldolgozható így. Bírót, ügyvédet, ügyészt, al- és 
felperest választani. Ismertetni a tényállást, azaz kommentár nélkül 
felolvasni a bibliai szöveget (pl. templomtisztítás története, tékozló fiú, 
Ézsau és Jákob stb.). A résztvevők úgy érveljenek, hogy az események
ről alkotott személyes véleményük is érvényesülhessen. Ha kívánják, 
tanúkat is megidézhetnek. — Eleven és mai kapcsolópontok és szem
pontok kerülnek így elő, jó leleményesség és fantáziatréning.

c) Mi a vége . . .  ? Akad (sajnos) éppen elég történet, ill. a történet 
által felvetett téma, mely ismeretlen a hallgatóság előtt. Ha a vezető 
megtalálta egy-egy szakasz üzenetét, a felolvasásból kihagyja éppen az 
általa tetőpontnak tartott részt (ez lehet a szakasz első, középső vagy 
utolsó felében). A beszélgetés folyamán a hiányzó részt kell pótolni a 
csoport tagjainak. Nem föltétlenül az a cél, hogy kitippeljék az eredetit, 
hanem hogy az egész szituációnak megtalálják a mai kicsengését s ezt 
figyelembe véve kísérletezzenek a lehetőségekkel! (Próbáljuk meg így 
pl. a samáriai asszony történetét, a naini özvegy, a gazdag ifjú, kérő 
barát, lábmosás stb. történeteit.) A dialógus után egészen máshogyan 
hangzik az eredeti s az összefoglaló alkalmazást is megkönnyíti.

d) Beszéddominó. A  vezető szókonkordanz segítségével könnyen 
összeállíthat olyan igesort, mely sornak egyes tagjai egyetlen szóval 
vagy kifejezéssel kapcsolódnak az előző igehelyhez. A csoport tagjai
nak mindegyikével közöl egy-egy igehelyet, amit ki kell keresnie és 
hangosan felolvasnia. Miután ő maga felolvassa a sor első mondatát, 
rhindenkinek meg kell találnia, hogy saját igéje hányadik a sorban, 
azaz melyik ige után következik, melyik igében fordult elő olyan szó, 
ami a sajátjában is szerepel. Az egyedül helyes sorrendet megtalálni 
nem könnyű (az esetleges véletlen’ egybeesések miatt), de amíg meg
találják, beléjük ivódik maga az Ige. (Egy sorrészlet pl.: Mt 7,21—Mt 
12,50—Mt 10,37...)

e) Újságolvasás. Mindenki kap az aznapi újságból egy oldalt. Fussa 
át, határozza meg a jellegét és mondja el pl. milyen megjegyzést fűzött 
volna ehhez Jézus; gyűjtsön össze annyi „előadástémát” a cikkek alap
ján, amennyit csak tud ezzel a sablonnal: „Keresztyének feladata a . . .  - 
val kapcsolatban; alakítsa át úgy a cikket, hogy „egyházi” hírré váljék, 
vagy az Ev. Életben leközölhető legyen; helyettesítsen be olyan alako
kat, mintha az újság a Jézus-korabeli helyzetről tudósítana stb.

f) Kérdezz—felelj—érvelj! A  választott főtémát fogalmazzuk meg 
kérdés alakban. Pl.: Miért nem járnak templomba? Vagy: mi követke
zik abból, hogy európai vagyok? Az összes kifogást, véleményt, hozzá
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állást, mely akár saját, akár mások véleményét tükrözi, a vezető jegyez
zen fel papírszeletekre, s ezekből egyet-egyet adjon a tagok kezébe. 
Feladat: a szomszédjával folytatott párbeszédben először érveljen a 
neki jutott válasz helyességéért, majd próbálja megcáfolni szomszédja 
érvelését. így mindenki kétszer jut szóhoz, hol mint a helyes vélemény 
védője, hol pedig mint a helytelen nézet kritikusa.

g) Provokatív anti-példázat. Éppen a tipikusan jézusi, evangéliumi 
mondanivaló kontrasztosítására alkalmas módszer. Adjuk elő ugyan
abban a stílusban, ahogy máskor szoktuk, de éppen ellentétes (!) csat
tanóval a példázatot, történetet. Pl.: Az elveszett juh antipéldázata 
ilyen lehet: „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van s 
egyet azok közül elveszt, otthagyja a 99-et a veszedelmek között, s el
megy keresni az egyet? Inkább összehívja barátait és azt mondja nekik, 
örvendezzetek velem, mert megőriztem a kilencvenkilencet.” (Lk 15.)

III. KÉRDÉSEK

Néhány technikai jellegű probléma adódik a bibliaórai helyiséget, 
a segédeszközök beszerzését s az alkalmak időtartamát illetően. Az egy 
nagy vagy több kisebb asztal körül ülés nemcsak az írás lehetőségét 
teremti meg, hanem a csoport közösséggé formálódását is jobban elő
segíti, mint a széksorok. — A segédeszközök beszerzése sem megy 
máról holnapra. Inkább legyen kevés, de az ízléses és kifogástalan 
minőségű. Nagyrészt nyilván a vezető gondja, de öröme is, amit meg
oszthat a csoport tagjaival. Aligha hiszem, hogy bárhol az egy órát 
valami „hogyvagyunk, hogyvagyunk” bevezető utáni háromnegyedórás 
előadással, bibliamagyarázattal, énekléssel és imádsággal intéznék el. 
Egyre inkább egymás hite, ismerete általi közösséggé formálódik az 
alkalom, ahol nem csupán tanulni, erősödni, a szolgálatra előkészülni 
jönnek, hanem jól érezni magukat. Ehhez pedig 60 perc nem mindig 
elég. Azt hiszem, szabad a nem kifejezetten tömény igehallgatást, de 
a beszélgetést vagy teljesen kötetlen együttlétet is teljes értékű, igazi 
értelemben vett bibliaóraként értelmezni. Legyen a közös munkának 
pontos kezdete és befejezése, de a közös együttlét tartamát a szabad
ság kötetlensége határozza csak meg.

Néhány elvi problémával is számolni kell. Mi legyen azokkal, akik 
szívesebben szeretnek csupán hallani és hallgatni. Azokkal, akik biblia
óráinkban éppen azt értékelték, hogy az egészen más, mint az élet hét
köznapjai? Azokkal, akik ügyetlenebbek és félénkek. Azokkal, akiknek 
még az egy óra is hosszú, akik szívesebben vezetettek, mint résztvevők. 
Azokkal, akik féltik Isten Igéjét a feloldódástól? Aggodalmuk csak ak
kor jogos, ha a ló túlsó oldalára esve metodikai fogásoktól, formai 
megoldásoktól várjuk a válság megoldódását, nem pedig Isten jelen
létének új tartalmat olykor új formákban adó erejétől. Olykor: tehát 
nem mindig és nem kötelező törvényszerűséggel. De olykor igen! Asz- 
szonyokkal és férfiakkal, gyerekekkel és idősebbekkel. Hiszen sokféle 
módon, de ugyanazt akarjuk elérni, ugyanabban a társadalomban fia
talok vagy idősebbek egyazon felelősséggel.

Bizonyára a „villanymozdonynál” is lesz jobb, tökéletesebb, ame
lyik a rendelkezésre álló energiát még jobb hatásfokkal hasznosítja. De 
azt az újat csak a „villanymozdony” használata közben lehetséges ki
kísérletezni s a gőzmozdonyt megbecsülve a múzeumnak átadni.

Bízik László
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Az igehirdető műhelye

ÖTVENED VASÁRNAP
Mk 10,32—45 

Az alapigéhez

Az első mondat a cselekményt térbelileg és időbelileg határozza 
meg. A Jeruzsálembe íelmenni kifejezés jelentésében azonosult a temp
lomba, az istentiszteletre, az ünnepi áldozatra felmenés fogalmával. 
Jézus szavai ilyen háttérrel még hangsúlyozottabb és szemléletesebb 
jelentést kapnak.

A tanítványok aggodalmaskodnak és csodálkoznak Jézus elhatáro
zásán. Félnek, mert tudják, hogy a főpapok és a farizeusok milyen 
határozatot hoztak: Jn 11,47—57. Jézus azonban előttük megy. Ez a 
mondat ebben a helyzetben a tanító — tanítvány viszony kifejezésénél 
többet mond. Ez az elöljárás a szolgálat engedelmes vállalását jelenti. 
Ennek a szolgálatnak a súlyos esemény sorozatát rögzíti Jézus, szenve
dés jövendölése.

Megdöbbentő, de attól kezdve, hogy Jézus szavai egyre inkább 
kereszthalála felé mutatnak, tanítványait egy számukra mindennél izgal
masabb kérdés köti le: Ki közülük a nagyobb, a tekintélyesebb, a kü
lönb? E versengés valóságos viszálykodás. Valószínűleg akkor veszi 
kezdetét, amikor Jézus Simont Péternek nevezi, majd közvetlen utána 
az őt kioktató Pétert Sátánnak mondja (Mt 16). Elég hosszú idő telik 
el ilyen lappangó, személyeskedő viszálykodásban. Lukács tudósítása 
szerint még az utolsó estén, az utolsó vacsora után is ezen vitatkoznak 
a tanítványok (Lk 22,24 kk.) Egy ilyen torzsalkodó, személyeskedő," egy
mást maró közösség hátterén még Júdás árulása is sokkal jobban érzé
kelhető emberi közelségbe jön hozzánk. Talán sértődöttség, megalázott- 
ság, vagy felgerjedt harag tétette meg vele áruló útját.

Péter, Jakab és János az a három tanítvány, kiket Jézus többször 
maga mellé szólít. Pl. Jairus házánál (Mk 5,37) vagy a megdicsőülés 
hegyén (Mk 9,2 kk.). Ök azok, akik a legmélyebb bepillantást kapják 
Krisztus személyének titkába. Zebedeus fiainak kérése arra enged követ
keztetni, hogy a Krisztustól kapott megbecsülés alapján, ők maguk is 
a többieknél különbeknek tartják magukat.

Hogy kérésük mennyei váradalmak felé tekint-e, vagy a földön 
megszülető messiási királyság dicsőségére vonatkozik-e, az dicsőség
kereső magatartásukat tekintve egészen mindegy. A legnagyobb mér
tékben akarnak osztozni Krisztus dicsőségében.

Jézus válasza nemcsak a kérés nagyságára, hanem e magatartás 
helytelenségére is utal: Nem tudjátok mit kértek.

A kehellyel Jézus ószövetségi képet vesz át. Pl. Ézs 51,17: „Kelj 
fel Jeruzsálem, ki megittad az Űr kezéből haragja poharát.” Vagy Jer 
25,15 kk. Jézusnak a keresztségre vonatkozó szavaihoz két igét szeret
nék idézni. Lk 12,50: „Még előttem van a keresztség, amellyel meg 
kell keresztelkednem és mily nagyon gyötrődöm, míg aZ elvégeztetik!”
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Lk 22, 44: „Halálos gyötrődésben mind buzgóbban imádkozott, és verej
tékezve olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.”

A 42. versben használt képpel Jézus mintegy elismeri a tanítványok 
vezető szerepét, de életük célját a méltóság és dicsőség keresés helyett 
a másik ember szolgálatában jelöli meg. Saját maga szolgálatára figyel
meztet, hogy ne legyen nagyobb a tanítvány a mesterénél. Szavai tar
talmilag szorosan összetartoznak szenvedés jövendöléseivel.

I

Az igehirdetéshez

A tanítványi közösség életének belső problémái tárulnak ki ennek 
a történetnek a során. Fényt vet ez az ige egymással való kapcsolatukra 
és Jézushoz való viszonyukra is. Jézus szavai a tanítványok önző maga
tartását ugyanúgy elítéli és helyreigazítja, mint ahogy szolgálatra figyel
meztető mondatai a mai gyülekezet tagjainak helytelen magatartását 
is leleplezik. Nekünk, ma élő tanítványoknak is meg kell tanulnunk a 
dicsőség keresés helyett a Krisztustól kapott szolgálatot.

1. Gyülekezeteink életét sokszor terhelik le belviszályok. Ilyenkor 
a szembenálló felek érdemeik, tetteik, hithűségük felsorolásával igye
keznek magukat a. másikhoz mérni és a másik elé helyezni. A viszá
lyokkal teli versengések sohasem építik, mindig csak rombolják a gyü
lekezet közösségét, rombolják a hitbeli közösséget a lappangó ellen
tétek is. Nem épülhet ki helyes közösség akkor sem, amikor „tekin
tély” alapon rangsorolnak a gyülekezet tagjai. Hány sértődést okozott 
pl. falusi gyülekezetek régi ülésrendje, vagy azok megváltoztatása. 
Vezetők, presbiterek választása, vagy azok kihagyása.

2. Saját dicsőségünk keresése sokszor akadályává lesz annak, hogy 
Jézus szavára figyeljünk, és hogy meghalljuk azt az igét, amire leg
nagyobb szükségünk lenne. Annak helyére, hogy őszinte bizalommal 
kövessük az egyház Urát, az életünket féltő, aggodalmaskodó takti
kázás lép. Hogyan lenne számomra előnyösebb? El ne tévesszem a 
lépést!

Emberekre tekintünk, de nem a segítőkészség, hanem dicsőségünk 
féltésének és elsőbbségünk keresésének az indulatával. A hallott igéből 
azt szűrjük ki, amiből önmagunk nagyságát érezhetjük, a számunkra 
igazán fontosat pedig eleresztjük a fülünk mellett. A süket tanítvány 
nemcsak bosszantó, de szomorú látvány is.

3. Önmagunkban bízunk. Tehetségünkben, erőnkben, a feladatok
hoz felnövő rátermettségünkben, esetleg a szenvedést is vállaló hitünk 
erejében. A többieket csak a hűtlen, hanyag, bátortalan tanítvány sze
repében tudjuk elképzelni. Hősnek, tiszteletet, megbecsülést érdemlő
nek csak magunkat látjuk.

Ez a „Ki ha én nem!” magatartás szüli a nagy megszégyenüléseket 
és a reménytelen kétségbeesést. Ilyenkor Krisztus ügyének elvesztésé
ről beszélünk, pedig csak önmagunk kudarcát éljük át.

4. Jézus szava életcélunk átértékelésének szükségességére figyel
meztet. Nem nekünk kell kiharcolni, kiérdemelni az üdvösségünket. 
Még csak könyörgéseinkkel sem biztosíthatjuk az örök dicsőséget. Isten 
készítette el és adja azt azoknak, akik figyelnek igéjére, bíznak benne 
és engedelmeskednek annak. Ez az engedelmesség a dicsőség keresése 
helyett embertársaink szolgálatát jelenti. Állandó küzdelem ez önma
gunkkal, önzésünkkel, a bennünk levő félelmekkel és aggodalmasko
dással, és teljes bizalom az iránt, akit követnünk kell. Helyes élet
célunk csak ez a szolgálat lehet.
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5. Jézus szolgálatra int, a közös hitben élők iránt, a gyülekezetem 
tagjai, a tanítvány társak iránt. Azok iránt, akikkel civakodtam, akikkel 
rivalizáltam, akiknek a hitében, magatartásában annyi kivetnivalót 
találtam. Ezt a szolgálatot nem lehet a „nagyobb” gőgjével végezni, 
csak a „kisebb” alázatával. Ez a szolgálat nyitott füleket, megbocsátó 
szívet és figyelmes szemeket kíván. Felelősséget, hogy ne kárörömmel, 
hanem segítőkészséggel lássam meg a másik gondját és nyomorúságát. 
A diakónia a gyülekezetben hitünkhöz tartozó, el nem hagyható fel
adatunk.

6. De a gyülekezeten túlmenően Jézus szolgálatra int minden ember 
iránt. Ennek a szolgálatnak nincsenek korlátái, csak az egész világra 
kiterjedő felelőssége van, mely látószögébe von községem társadalmától 
a dél-afrikai fehérekig, az amboföldi feketékig, a közel-keleti barnákig 
és a vietnami sárgákig minden embert. Arra nincs alkalmam, sem te
hetségem, hogy minden emberen segítsek, de a segítőkész magatartás 
előtt a szolgálatnak mégis sok lehetősége tárulhat fel. Ki vonhatná 
kétségbe ma a szenvedőkért, a világ békéjéért felemelt szó, vagy az 
emberiséget fenyegető veszélyekre figyelmeztető felhívások jelentőségét?

7. Jézus saját szolgálatát adja erőforrásul szolgálatunkhoz. A benne 
bízó hit éppen annak a bizonyossága, hogy ö  nekünk szolgált, értünk 
vállalta a szenvedést és értünk halt meg. Nekünk szerzett váltságot, 
bűnbocsánatot és örök életet. Szolgálatán keresztül ismertük meg Isten 
szeretetét és tanulhattuk meg életcélul kapott saját szolgálatunk lénye
gét: másokért élni a segítő szeretet indulatával. Ha ezt nem tanultuk 
meg, nem tudjuk teljesíteni a tanítvány küldetését, nem lesz hiteltér- 
demlő a Krisztusról szóló tanúskodásunk sem.

Az ő szenvedésén és halálán megszégyenül minden dicsőségkereső 
magatartásunk.

A Benne kapott ajándék pedig szolgálatunk erőforrásává lett: „Mert 
az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy 
ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért.”

Magyar László

Laikus kérdések és szempontok Mt 10,32—45-höz

Hogyan függ ossz® Jézus bejelentése Jakab és János kérdésével? 
Nem lenne elég csak az egyikről prédikálni? Biztosan azért van együtt 
a két történet, mert a tanítványok kérése mutatja, hogy nem értik meg 
Jézust. (50) — Jézus tudja mi fog vele történni, nem véletlenül szen
ved. Nemcsak a halálát, szenvedését jelenti be, hanem azt is, hogy föl 
fog támadni. Milyen pontosan felsorolt előre mindent? Nem csak ké
sőbb írták le ezt így? (50) — Akkor is biztos, hogy előre bejelentette 
a szenvedését. Miért fontos ez? Azért mert a tanítványok is biztosan 
mást vártak, azt, hogy Jézus mindenkit le fog győzni. (50) — Mit akart 
Jakab és János? Mit jelent a jobb kéz meg a bal kéz felől ülni? (Biz
tosan mást mint Máté 25-ben a jobbkéz és balkéz felől állítás) Protek
ciót kérek. Nagyobbak akartak lenni a többi tanítványnál, ök  maguk 
kérték ezt? Azt olvastam máshol, hogy anyjuk kérte? Melyik lehet 
igaz? — Rosszat akartak a Zebedeus fiai azzal, hogy Jézus mellett 
akartak lenni? — Nem, de ők azt hitték, hogy ez valami nagy méltó
ságot jelent, a többiek elé akartak tolakodni. (50) — Miért mondta Jé-
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zus, hogy nem tudják, mit kérnek? Nagyon is jól tudták, mit akarnak. 
De mégsem tudták, mert ahhoz, hogy megkapják követniük kellett vol
na Jézust. (50)-----Milyen pohárról beszél Jézus? Arról, amit a Gecse-
máné kertben mondott? Vagy valami méregpohárról? — Miféle kereszt- 
ségről van itt szó? Jézus a Szentlélektől kereszteltetett meg. De ez ho
gyan tartozik ide? (50) — Miért haragudott a többi tíz tanítvány Ja
kabra meg Jánosra? Ilyen most is van a gyülekezetben és az egyház
ban. Jézus nem azt akarta, hogy uralkodjanak a tanítványok, hanem 
azt, hogy szolgáljanak. (50) — Szakaszunkban vannak kifejezések, ame
lyek magyarázatra szorulnak. A pohár, a titokzatos keresztség, az em
berfia, a váltság. (11) — Nem értem a kapcsolatot. Jézus elmondja, mi 
vár rá hamarosan s akkor (!) állnak eléje Zebedeus fiai kérésükkel. 
Nem figyeltek Jézus szavára? vagy csak az utolsó szóra: „de harmad
nap feltámad” ? — Számomra ez a beszélgetés arra példa, hogy még a 
tanítványok is alig értették meg a Mestert. S amit megértettek, abban 
saját jövőjük érdekelte őket, nem pedig az ügy. (11) — Egészen más
ként látom. Nem szabad ilyen olcsón elmarasztalni ezt a két tanít
ványt és az egészet „rangkérdés”-nek látni. Bár mi szeretnénk ennyire 
Jézushoz tartozni és vele, mellette lenni örökre. . .  figyeljétek meg, hogy 
Jézus a többieket inti, amikor indulatoskodnak. Elismeri, hogy a két ta
nítvány megissza azt a poharat és résztvesz abban a bizonyos kereszt- 
ségben, ami talán a vértanúság képe. Csupán helyreigazítja kérésüket 
azzal, hogy ez nem az O hatáskörébe tartozik. De véleményem szerint 
kettőjükkel Jézus nagyon nagy szeretettel beszél. (11) — Jakab és János 
is rászorult a tanításra. Nekik is meg kellett tanulniuk a többiekkel, 
hogy miben áll az „új út” . Gyalázaton át visz az út dicsőségre, és nem 
„egyből”. (11) — Olyan nehéz ez a lecke, hogy az egyház sem tanulta 
meg mindig. Mi ahhoz a nemzedékhez tartozunk, amely útban van a 
„pogány” helyzetből és hatalomigényből a diakónia felé. Ezt azonban 
mindenkinek magának kell elsajátítania! (11) — Pincénkben a szom
széd munkahelyről rengeteg hulladékot, üres ládát stb. pakoltak át. 
Munkaidő után szó nélkül ketten rendet teremtettünk. Tudtuk, hogy fi
gyelnek reánk és meglepődtek hallgatásunkon. Harmadnap új szállít
mányt pakoltak hozzánk s akkor „kiborultunk” . Elfogyott a diakóniánk. 
— Sokat beszélhetnénk még a magunk vereségeiről, nem is kell elhall
gatni ezeket, hadd lássák mások is. De azért a legfontosabb, hogy Jézus
ról szóljunk, az O diakóniájárói, amely nem fogy el és egészen biztosan 
győz! (11)

BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Jk 1,12—15 

A textus

A szövegben többször előfordulnak a „kísértés”, „kísért” szavak. Az 
eredeti görög szövegben és a legtöbb fordításban egy szó különböző 
alakjaival találkozunk. Luther Márton bibliafordításában két szó szere
pel ezekben a versekben a görög kifejezés fordítására. A 12. versben 
„Anfechtung” olvasható (v. ö.. 2. vers), a 13—14. versekben pedig „ver- 
sucht” található. Ennek megfelelően fordítja Groó Gyula is Jakab leve
le magyarázatában az előbbit „megpróbáltatás” , az utóbbit „kísért” szó
val. E szerint az értelmezés szerint az életúton tapasztalt megpróbálta
tásoknak pozitív célja van, mégpedig az, hogy a különféle viszontagsá
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gok, betegség, gyász idején hitünk kipróbált, járható útnak bizonyuljon. 
A kísértés viszont éppen hitünket akarja megsemmisíteni, Istentől akar 
elszakítani, éppen ezért sohasem jöhet Istentől. „Boldog ember” az, aki 
a próbatételek mögött meglátja „Isten kezét és arcát, sőt szívét” (Groó). 
Boldog, mert tovább tud menni és célhoz tud érni. A megpróbáltatások 
alatt nem törik össze, hanem azokban edzetté lesz, még tovább erősödik 
bizodalma abban, aki a próbatételben megtartotta, s így végső soron övé 
lesz a végső boldogság is, amikor a célnál elnyeri a győztesnek járó ko
szorút. Az „élet koronája” kifejezés az ajándékba kapott örök életre 
utal. Ezt ígérte Isten „az őt szeretőknek”. Ezen a kifejezésen nyilván 
nem valami érzelmi megnyilvánulást kell értenünk. „Egy apa felnövek
vő gyermekeitől nem a szeretetnyilatkozatokat várja, hanem a bizalmat 
és engedelmességet. Istent szeretni azt jelenti, hogy neki teljes igent 
mondok, nemcsak abban, amit a Biblia hirdet, hanem az életünket irá
nyító vezetésére is.” (Paul Le Seur: Dér Jakobusbrief.) A 13. versben 
Jakab attól a hamis gondolattól óv, hogy saját nyomorúságunkért Istent 
tegyük felelőssé. Az ember kezdettől fogva hajlamos erre. (1. Móz 3,12) 
A hivő ember ezt nem teheti. Ha ezt tenné, ezzel azt feltételezné, hogy 
Isten valamilyen rossz szándékot táplál ellene. Ez pedig összetörné Isten 
iránti bizalmát, és hitét megsemmisítené. Lehetetlen abban bízni, akiről fel
tételezhetem, hogy gonosz szándékkal van ellenem! Isten nem akar rosz- 
szat nekünk. A kívánság nem kényszer és még nem bűn. Jézus is meg
kísértetett „hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt” . (Zsid 4,15) A feltámadó 
kívánság azonban ajtót nyit a bűnnek. Minden azon múlik, hogy mi ezt 
az ajtót előtte ismét becsukjuk, vagy pedig nyitva hagyjuk. (1 Móz 4,7) 
Kívánságon nem csak testi kívánságot érthetünk, hanem minden olyan 
vágyat, szenvedélyt, ami felebarátomnak vagy önmagámnak kárt okoz
hat, így természetesen ide sorolható a szellemi, lelki élet területén ta
pasztalható minden bűnre vivő kívánság is. A kívánságtól csak egy lé
pés a bűn, a bűn azután hatalmába kerít, s az halált, örök kárhozatot 
szerez. Ez az út a 12. versben leírt úttal ellentétes irányba visz. Ott a kí
sértésben megálló, Istent szerető, azaz neki engedelmeskedő embernek 
az örök életre vivő útjáról szólt Jakab. Ez a kétféle út már önmagában 
is felhív a különbségtevésre, a rossz elleni harcra, a helytelen elhagyá
sára, az avval való szembehelyezkedésre, s egyúttal a megismert jó mel
letti megállásra, az Isten tetszése szerint való életfolytatásra.

Meditáció

1. Textusunk első szava elindíthat bennünk egy olyan gondolatsort, 
amely felveti azt a kérdést, hogy ki a boldog ember? Mindnyájunk vá
gya. hogy boldog életet éljünk. Kicsiben az egyén, a család, a szűkebb 
közösség boldogságát építgetjük, nagyban az egész világ békés, boldog 
életét, fegyverzajtól s éhezők és elnyomottak sírásától mentes, kulturált, 
magas életszínvonalon folyó életét akarjuk megvalósítani. Ügy gondol
juk, akkor lenne boldog, és akkor lesz boldog az egyes ember és az egész 
világ, ha minél kevesebb lesz a gond és a probléma az emberek együtt
élésében. Ez bizonyos értelemben így is van, és éppen ezért helyes is 
erre törekedni. Ez azonban jórészt még csak a jövő boldogsága. Ma még 
sok a gond és a probléma az emberi életben. Boldog ember igazán Is
tennek az a gyermeke, aki a próbatételek között, nehéz idődben sem ve
szíti el hitét, hanem inkább megedződik arra, hogy mint Istent szerető, 
Istennek engedelmeskedő ember szembeszálljon minden gonosz emberi
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kívánsággal, ami bűnbe sodorná és Istentől elszakítaná az embert. Iga
zán boldog nem a problémamentes, gondtalan életű ember, hanem aki 
megpróbáltatásban is Istent szeretve tud szolgálni azért, hogy ne a go
nosz kívánság, hanem Istennek az ember javát munkáló akarata való
suljon meg.

2. Hitünk próbája életünkben sok olyan esemény, ami nehéz teher
ként szakad a vállunkra. Nehéz elhordozni a családból kiszakadt, saját 
útját járó gyermek, az ital rabságában vergődő családtag, súlyos, eset
leg gyógyíthatatlan beteg munkatárs, tragikus körülmények között el
hunyt ismerős életének tragédiáját. Isten tesz próbára általuk. Az a nagy 
dolog, ha ezekben a megpróbáltatásokban hitünk kipróbált, járható út
nak bizonyul, ha meglátjuk az eseményekben Isten kezét és arcát, sőt 
szívét is. A cél, Isten szándéka az, hogy mi a próbák közül salaktól meg- 
tisztultan csillogó aranyként kerüljünk ki, Isten szeretetében még in
kább meggyökerezett hitünk pedig még több jó cselekedetre késztessen 
Nagyon praktikus célja van tehát próbatételeknek: a küzdelem tüzében 
edződő, a gonosznak ellentmondó megújult ember tud igazán szolgálni 
abban a reményben, hogy nem a gonosz kívánság győz, hanem az élet 
koronája vár ránk.

3. Mindig örvendetes dolog azt látni, hogy emberek elérik életük 
célját, míg fájdalmas annak tapasztalása, hogy emberi életek porba 
hullanak anélkül, hogy valamiféle célt is elértek volna. Kinek az élete 
jutott tulajdonképpen célhoz? Azoké, akik életükben valami nagyot al
kottak, valami nagyszerű tudományos felfedezéssel gazdagították a vi
lágot, az űrhajózás, a szívátültetés, az atomkutatás vonalán valami kor
szakalkotót vittek végbe? Ezek is kétségkívül komoly célokat valósítot
tak meg, de az élet koronáját nem csak nagy tettek végrehajtásával le
het elnyerni, hanem az egyszerű hétköznapi cselekedetek megcselekvé- 
sével, a hit harcának megharcolásával is el lehet azt érni. Ez elsősorban 
önmagában megvívandó küzdelem. A keresztyén hittől, magától Krisz
tustól elszakítani akaró kívánságokkal kell szembenéznem és szembe- 
szállnom, azokat kell legyőznöm, mindenekelőtt. Ezután Isten szereteté
ben megújultan lehet azért fáradoznom, hogy másokat se szakítson el a 
kísértés Krisztustól, hanem a kísértésben megállva elvegyék az életnek 
koronáját.

4. Lehetne ennek a textusnak az alapján arról is bőven szólni, hogy 
milyen különféle kísértések között vergődik életünk. Utalni kellene arra, 
hogy nemcsak testi, anyagi kívánság tudja megrontani az emberi életet, 
s bűnbe, halálba sodorni embervilágunkat, hanem az irigység, hatalom
vágy, gőg is sokszor szembefordítja minden idők Káinját Ábellel, a kí
vánság azután megfoganván bűnt szül. A testvérietlen légkörben elfor
dul az ember a másik embertől, sőt szembefordul vele, elveszi tőle azt, 
ami az övé lenne, még az életét is elrabolja. Egyenes út, mely a halál
ba, kárhozatba visz. Jézus megkísértetett, de nem védekezett. Ő győzött. Ő 
a sátán legyőzője. Az őt szeretők az ő nyomdokaiba lépnek. Boldog em
ber az, aki a kísértésben megáll, a próbát megállva elveszi az élet ko
ronáját.

A vasárnap jellege

Böjt főtémája: Krisztus meghalt bűneinkért. Ezen belül böjt 1. va
sárnapjának igéi a sátán legyőzőjét mutatják be. Mindenekelőtt a pro- 
toevangéliumban (1 Móz 3,14—15), s a beteljesedést hirdető evangélium
ban (Lk 4,31—37).
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Vázlat

I. Téma: Ki a boldog ember?
Bevezetés: A gondtalan, problémamentes életű ember?
1. Aki próbatételek között sem veszíti el hitét,
2. aki a gonosz kívánsággal szembeszállva harcol az ellen,
3. aki Istent szereti, Istennek engedelmeskedik, az ember javáért, 

életéért fárad.
Befejezés: Ebben a harcban úgy győzhetünk, hogy Krisztus a Sátán 

legyőzője jár előttünk. „Ő járt, az Isten járt előttem, Kivonja kardját, 
megelőzött.” (Ady: „Ádám, hol vagy?”)

*
II. téma: Kipróbált hit.
Bevezetés: Híd terhelési próbája.
1. Isten próbára teszi hitünket.
2. A hit a megpróbáltatásokban bizonyulhat járható útnak.
3. A hit útján járó ember Istennek szolgál az ember javára. 
Befejezés: Boldog az ilyen megpróbált hitű ember.

*
III. téma: Ki nyeri el a koszorút?
Bevezetés: Nagy tettek kellenek Isten országa szolgálatában?
1. Azoké a koszorú, akik Istent szeretik.
2. Az győz, aki önmagát legyőzi.
3. Az ér célhoz, aki célhoz segít mást is.
Befejezés: Nézzünk arra, aki ezen az úton előttünk járt.

*
IV. téma: Kísértések között.
Bevezetés: Fogaskerekek, láncszemek kapcsolódása.
1. Kísértés, ajtónyitás a bűnre, út a halál felé.
2. Megpróbáltatás, megállás, élet koronája.
3. Krisztus meghalt bűneinkért, ö  a sátán legyőzője. Feltámadása 

utat nyit nekünk új, őt szerető, őt szolgáló életre és örök életre.
Befejezés: Hozzá kapcsolódjunk!

Vető Béla

Laikus kérdések és szempontok Jk 1,12—15-höz

Maga a kezdet megkérdőjelezhető. Az egész Szentírásban érzi az 
ember ezt a nem természetes gondolkodást. Nem boldogság kísértésben 
lenni. A kísértés és a próba ugyanaz? (44) — „ ö  maga pedig senkit sem 
kísért” s hogyan egyeztethető ez össze a Miatyánk 6. kérdésével? Ábra
hám és Jób története jut eszembe. Az előbbi próba, az utóbbi kísértés? 
Hogyan értette Jézus, amikor azt mondta Péternek, hogy a Sátán kikért 
titeket, hogy megrostáljon. . .  de én imádkoztam érted, hogy el ne fo
gyatkozzék a te hited? (44) — A 14—15. versben úgy tűnik, mintha Ja
kab szemében az ember ártatlan volna és a lelke csapong a bűn körül, 
mint a légy a mézes szalag körül. Szekuláris etika ez és nem biblikus. 
Mechanikusan értelmezi a bűnt és nem mutatja a hátterét. — Isten sza
bad akaratot adott nekünk. Vagy Istenéi vagyunk, vagy a Gonoszéi, de 
mi magunk dönthetünk. (44) — Az a kísértés, ami Istentől el akar sza
kítani. Jakab a felelősséget kétségtelenül az emberre rója, Istennek sem
mi köze nincs a gonoszhoz, ne őt okoljuk a bűnért. (44) — Honnan tud
ja az ember, hogy mi a kísértés? — Maszek asztalos: Sok embernek dol-
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gozom. A legnehezebb a számolás. Ott érzi az ember a kísértést. Töb
bet írhatnék 100—150 Ft-tal. Nem lenne érte egyetlen rossz szó sem. 
Mégis van lelkiismeret. (44) — Milyen érdekes a bűn, mindig kicsiben 
kezdődik. Megdöbbentő az a sorozat, amelyet a bűn fogantatásától a 
születésen és növekedésen át a halált nemzéséig bemutat. — Akkor lesz 
jó a prédikáció, ha a boldog emberről szól. Ha az átélt kísértés nyomán 
megmutatja a fényt, örömöt, derűt. Különben sötét lesz a prédikáció. 
(44) — A 12. versben olyan jellegű kísértésről van szó, amely az életsors 
nehézségeivel az Istenbe vetett hitet, Isten szeretetének bizonyosságát 
támadja, tehát az Isten és az ember kapcsolatát rendíti meg. A Jób kí
sértése ez. (36a) — „Boldog ember az”, aki megáll a hitben. A hit követ
kezménye tehát nemcsak az örök élet a túlvilágon, hanem földi életünk
ben az Isten közelségének „boldogsága” , az Isten közelségéből eredő bi- 
zodalom, reménység, békesség. (36a) — „Mindenki kísértetik” , a hivő 
keresztyén éppenúgy, mint akárki más. A húgom tette fel nekem a kér
dést, mit kap a keresztyén ember többletként Istentől, hiszen életsorsa 
nem más, mint általában az embereké. Egy ilyen kérdés a hit próbája: 
meg tudja-e őrizni az Isten szeretetébe vetett bizodalmát a betegség
ben, gyászban, megpróbáltatásokban. — Krisztus itt jön segítségünkre, 
mert az ő élete, halála, feltámadása meggyőz minket Isten irgalmassá
gáról olyankor is, amikor nem látjuk jelét az életben. (36a) — Nem
olyasféle kísértéseink vannak, mint amikről harminc évvel ezelőtt volt 
szokás beszélgetni keresztyén összejöveteleken: milyen rövid szoknyát 
szabad hordani, szabad-e megnézni ezt meg ezt a filmet — hanem a 
gyökérkísértés a lényeges: az Istenhez való belső tartozás megrendülése 
és a halál utáni örök élet kérdése. (36a) — Meg kell szabadulnunk attól 
a téves keresztyén felfogástól, hogy Isten áldásának, illetve büntetésének 
tekintsük életsorsunk alakulását. Nem mondhatja a hivő ember, hogy ha 
jól megy sora, ez Isten áldása, ha rosszul, ez Isten büntetése. Az emberi 
életsorsok alakulása sokkal titokzatosabb, elrejtettebb gondolata Isten
nek, hogysem összefüggésbe hozhatnánk az egészséget, a sikert Isten 
szeretetével, a bajt, kudarcot, Isten átkával. A döntő dolog, hogy hitünk 
jóban és rosszban megtartsa Isten szeretetének bizonyosságát. (36a) — 
A 14. vers meglehetősen individuálisan kezeli az erkölcsi kísértést. A 
nagy kérdés pedig éppen az, hogy a közösségért mit tudunk tenni. — 
Három-négy évtizeddel ezelőtt nem figyelt fel eléggé a keresztyénség 
erre a kísértésre, ma ellenben érezzük a közösségi bűnök kísértésének 
súlyát. — A 14. versnél a mindennapi élet apró dolgaira kell gondol
nunk. Néha utólag szégyenülünk meg, amikor eszünkbe jut: kimondtam 
a beszélgetés hevében egy bántó szót, amit nem kellett volna. Talán egy 
nagy megpróbáltatásban könnyebb megállani, mint naponta tízszer- 
hússzor elkerülni a másik ember megbántását és megtalálni a szeretet 
szavát. Az élet ilyen apró dolgokból tevődik össze. (36a) — Én a hitet 
nagyon profánul hangulatnak, lelkületnek érzem. Lényeges, hogy milyen 
hangulattal él az ember. Néha leszorított keretben látom az életemet, és 
ez a nyomottság rányomja bélyegét cselekedeteimre. Ezért döntő dolog 
az Isten szeretetébe vetett hit reményteljes hangulata: nem tudom, ho
gyan lesz, de jól lesz. (36a) — Kísértés az is, hogy ne megfelelő lelkület- 
tel dolgozzunk. Megkísérti ma az embereket az a szellem, amivel Jézust 
is kísértette a sátán a pusztában. Lehet, hogy nem lesz mutatós ered
mény, nem fogok elérni nagy anyagi ellenszolgáltatást, de a munkám
ban hűségnek, áldozatnak, kitartásnak kell lennie. A betegség például 
csak egyes élethelyzetek kísértése, de a munkát érő kísértés mindenkit 
érintő kísértés. (36a)
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BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Kol 1,24—29

A Kolosséi levél alapigénket megelőző szakasza (1,13—23) szinte a hit
vallás, a zsoltár, a himnusz jellegével és hangján tanúskodik Jézus 
Krisztusról és hatalmas munkájáról. Ennek a Krisztusnak szolgája Pál 
az evangélium és az egyház szolgájaként. — Alapigénk sajátos vonása 
az, hogy benne az apostol rendeltetése betöltésével kapcsolatos szenve
dését a háttere és célja felől, továbbá a szolgálat és öröm összefüggésé
ben szemléli és szemlélteti. így különül el szenvedése minden más ere
detű és fajta szenvedéstől. Az nem sorsszenvedés vagy bűnkövetkezmény 
még akkor sem, ha abban az éppen akkor szenvedett fogságát is beso
roljuk. Az ő szenvedésében Krisztus maga szenved tovább az egyházért, 
világért, minden emberért. Tehát nagyon ökumenikus kicsengésű szen
vedés az a szó szoros értelmében. Ebből azonban az következik, hogy az 
egyházban általában is folytatódik a Krisztus szenvedése a világért. Az 
egyház az Ö teste és a fejével való közössége ákkor valóságos, ha ezt 
elfogadja és vállalja a világ végéig. Mivel pedig ez a szenvedés közösség 
a Krisztussal és emberek üdve, java a célja, azért szolgálat és azért 
öröm is.

Távolról sem a szenvedés önmagában való dicsőítése igénk vagy 
emberi teljesítmény magasztalása. A figyelem arra terelődik, ami Jézus 
személyében és szenvedésében adatott és adatik az egyháznak és a vi
lágnak. Ahhoz azonban az egyház szenvedése is kell, hogy az az embe
rek életében célba találjon. Ettől azonban távol van minden hamis már
tírkoszorú hajszolás, többletfitogtatás vagy érdemszerzés. Egyszerűen: 
az egyház is kész a világ, az emberiség javáért, üdvéért szenvedni és 
úgy szolgálni. Ennek a különös örömnek veti meg alapját igénk egész 
keresztyén életünk és a gyülekezetek élete számára.

Az alapige mondanivalója igehirdetésünk számára
A szenvedés emlegetése igénkben nem panasz, hanem bizonyságté

tel. Annak a gyakorlatnak sincs itt nyoma, amelyik cégért csinál a szen
vedésből és azt a ház falára, kapujára vagy a mellre akasztja. Ha az 
egyházban és tagjaiban a Krisztus szenved-szolgál tovább a világ vé
géig, akkor jelen is van a világban és a világ számára. Ez olyan ígéret 
és biztatás az egyház számára és a világ javára, amelyikért helyt is áll 
Jézus hatalmával, szeretetével és jót akarásával. Az egyház szenvedése 
tehát nem emberekre kényszerített sors, hanem közösség a Krisztussal 
és az evangélium jóhírének, a Krisztus szeretetének eljuttatása embe
rekhez az emberszeretet útján. Ez valóban nem megy törődés, áldozat 
nélkül, de ez a Krisztusról való tanúskodás hiteles útja.

Krisztus testén, az egyházon keresztül kell tapasztalattá válnia an
nak, amit alapigénk így fogalmaz: Krisztus közöttetek van. Igazában
tehát a legnagyszerűbb, a legizgalmasabb titok lehet nyilvánvaló rajta 
keresztül a világban és a világ javára. Nem háromnapos szenzációra, ha
nem vigasztalásra és gyógyulásra. A szenvedéssel nem lehet célja Isten
nek a kín. Ez ellenkeznék szeretetével. A szenvedés abból adódik, hogy 
az egyház Isten mással nem pótolható eszköze szeretetének megbizonyí- 
tására. Ott, ahol bűn van, bajok vannak és lesznek. Ott, ahol az egyház 
a bajok gyökerét felismerte, de a gyógyírról is bizonyossága van. A 
Krisztus szeretete nem automatikusan jut oda, ahova szánta, hanem az
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egyház hitben, szeretetben kitartó fáradozása, áldozata, szenvedése ré
vén.

Az egyház szenvedése így lesz csakugyan szolgálat mindenki javára, 
és ilyen szemponttal öröm is. Öröm, mert a bánni való és a késő bánat 
gyötrelme hiányzik belőle. Ez nem a véletlen, a maga kereste magának 
szenvedés üszkös vigasztalansága, hanem az élő Krisztus akciója értünk 
és rajtunk keresztül. Öröm, mert Krisztus ereje van benne lendületben 
és szeretete cselekvésben. Erre bizony éhes a környezetünk, általában 
minden ember. A bajos, a szerencsés egyaránt.

Az egyház, mint Krisztus szolgája
Minél többet emlegetjük a szolga, szolgálat szavakat, annál gondo

sabban kell védenünk azokat a lejáratástól. Attól meg különösen óva
kodjunk, igehirdetőként is, meg keresztyén emberként is, hogy alkalmi 
díszítésekké szegényítsük azt, ami egész életre szóló beosztásunk, rend
fokozatunk és jellemzőnk, programunk kell, hogy legyen. Mivel Krisz
tus maga nemcsak felvette a szolgai formát, hanem olyan volt és ma
radt, mint aki szolgál, egyetlen keresztyén ember sem igényelhet magá
nak mást és többet annál, hogy szolga legyen és szolgáljon. Ez a mi 
„szolgaságunk"’ azonban nem társadalmi és sorsbélyeg rajtunk, hanem 
eleven, tevékeny jó viszony azzal, akiről keresztyéneknek neveznek 
minket. Krisztus szolgájának lenni annyit jelent tehát a mi társadalmi 
és korviszonyaink között is, mint Krisztust követni. Azt, akinek minden 
gondolata, mozdulata szolgálat volt és maradt. Követni ott, ahol tart 
hazánk, társadalmunk és a nagyvilág.

1. Az egyház, mint Krisztus szolgája, az ige szolgája. Egészében is
és tagjaiban is. A dolgunk nem az, hogy párhuzamot vonjunk Pál apos
tol igeszolgálata és a mienk között. Az sem, hogy az apostolét körvona- 
lazgassuk. Egy példás vagy példátlan igehirdető hatalmas szolgálatának 
felmelegítése helyett a hitben merészen rá kell kapcsolnunk arra, ami 
manapság — böjtben és böjti időszakon túl — evangélikus keresztyének 
igeszolgálata. Kevesen és csak keveset tudnak legtöbben az egyetemes 
papságról. De csak tudni róla sem sokkal több önmagában, mint semmit 
sem tudni róla. Meghökkenve és mozdulásra készen vegye észre minden
ki azt a „gyülekezetét” , amelyiknek adós az ige szavával. Gyermekek, 
szülők, keresztszülők, barátok, rokonok, a „ház népe” viszonylatában el
mondottuk-e azt, amit helyettünk sohasem fog elmondani senki sem? 
Egyáltalán: kéznél volt-e, amit el kellett volna mondanunk? Nem ma
radtunk-e úgy adósok, hogy a szavaink hitelét agyonvertük szeretetlen 
viselkedésünkkel, vagy úgy, hogy pisztolyt csináltunk az igéből és jó 
példa helyett csak lövöldöztünk? Vajon a Krisztus elegendőnek, igaz
nak, elfogadhatónak tartja-e azokat a kifogásokat, amelyekkel nagyon 
sokan megnyugtatták a lelkiismeretüket? Olyanok elsősorban, akik gyer
meküket megkereszteltették és ígéretet is tettek gyermekeik keresztyén 
hitben való nevelésére. Vagy nem várnak némelyek mindent a lelkész
től. vagy más valakitől e tekintetben? Olyanformán, ahogyan egy Garai 
G. versben (Dávid könyve) olvashatjuk: „helyettünk mindent elvállal 
szegény” ? — Kényelemből, menekülésből nem nyílik ki senkinek a „nagy 
titok” gazdagságának ajtaja. Provokáció révén sem! Persze, azt se fe
lejtse közülünk senki: „úgysem magam váltom meg a beteg világot”
(Garai G.). Az alázatnak, felelősségnek ezt az áldott igáját nem rázhatja 
le senki, aki keresztyén.

2. Hiszen, az egyház, mint Krisztus szolgája, szenvedést is vállalni
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kész szolga, vagy nem Krisztus szolgája. Ebben az összefüggésben meg 
kell tisztítanunk a szenvedés fogalmát minden hamis tapadóktól. Éppen 
igénk ad erre jó lehetőséget. Az apostol annak idején konkrét gyüleke
zetekért fáradozott, tusakodott, szenvedett. Nyoma sem volt szenvedésé
ben a „maga kereste magának” szenvedés kínos visszahatásának, vagy 
valami emberi hitványság szenvedésbe torkolló felelőtlenségének és 
meggondolatlanságának. A provokáció és érdemszerzés Krisztustól ide
gen hajtásait sem találjuk szenvedése körül. A „gonosz világ” és olcsó 
„mea culpa” okolódása és kátyúja helyett inkább arról van szó, hogy az 
egyház mindig a Krisztus teste. Helyette és érte nem járja tovább senki 
fejének útját. Az pedig a világ végéig a szenvedés útja lesz. Mindig csak 
önmegtagadás, áldozat, akadályok legyőzése juttathatja célba azt, ami
re hite és szeretete alapján elkötelezett. Így lehet majdnem egyenlőség- 
jelet tenni a a jól értett szenvedés és a szolgálat, a szenvedés és az öröm 
közé. Csak így vannak és lehetnek a gyülekezetek olyan közösségben 
Urukkal, hogy minden áldásának, gazdagságának is részesei. Csak így 
hordozói annak az ígéretnek, amelyiknek reménylésében már ott van va
lami a beteljesedés ízéből. Ez a körülmény nyitja a szolgálat újabb nagy 
távlatát.

3. Az egyház, mint Krisztus szolgája, mindenki szolgája. Elgondol
koztató módon háromszor is előfordul alapigénkben a „minden ember” 
kifejezés. Örökre jelezve azt, hogy a Krisztus testének valóban ökume
nikus szolgálata nem ér határához az egyes gyülekezetek határánál. Hi
szen a gyülekezetek egyfelől az egész egyházra, másfelől az egész 'társa
dalomra és az egész világra néző szolgálat megbízottai. Erről akkor van
nak csak igazán meggyőződve, ha megbízatási területüknek minden 
gondját, sebét, örömét magukévá tették maradéktalanul. — „Egy csepp 
a tengerben!” — mondja a kishit. „Nem az én asztalom” — mondja az, 
akinek szennytől féltett kezét már régen a tétlenség szennyezi. „Poli
tika” — mondja a sztaniolfényesen is üres diót fitogtató. „Unom már az 
egészet!” — mondja a felelősség emlékeztetőjét sunyitva ugató ciniz
mus, amelyik már akkor unta, amikor a keresztyén felelősség első fecs
kéi fészekhelyet kerestek a polgári és úri morál háza táján. Hol van 
azonban mindebből az a sziklaszilárd meggyőződés, amelyik nélkül nem 
volt meg, nem is lesz keresztyénség: Krisztus közöttünk van. Jelen van 
és azért van felelet arra a kínzó kérdésre: „Mikor lesz vajon lecsapol
ható a legmiazmásabb mocsár, a lélek szittyósainak holtvize?” (Illyés 
Gy,: Az orsók ürügyén). A közöttünk nem titok Krisztus lecsapolja a 
tespedt, önző lélek mocsarát. Az értünk, az egész emberiségért, a mi 
nemzedékünkért is szolgaként szenvedett Krisztus felrázza halott lelki
ismeretünket. Süketté tesz a destruáló, fékező, a lélekolfogató szóra. Fü
let, szívet nyit, szemet tágít teremtő szavával. Gondolatot és kezet moz
dít ott, ahol sürget a segítségre-szorultság. „Kezek, szemnyítók, szemle
zárók, mennyi vár tennivaló reátok” ! (Illyés Gy.) — Csak a süket nem 
érti: „Ez anyaföld emlőiből ember ma, száz közül hatvan, egyszer sem 
szívja meg magát naponta jóllakottra” (Garai G.: Éhség).

Biztos, hogy aki Krisztus követője, nem kényelmet, páholyt, rangot 
és kiváltságot vállal. Nem puha szőnyegen lépdelget és nem a minden
kinek másnak tilos pázsiton jár az ö  szolgája. Az Ő szolgája mindenki 
szolgája! Abban a törődésben azonban, amelyiknek emberek embersé
ge, léte, élete, üdve a célja, mindig jelen van a Krisztus hatalmával és 
szívével. Aki előbb szenvedett, mert előbb szeretett, nem hagyja veszni 
szolgái örömét sem.

Szabó Gyula
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Laikus kérdések és szempontok Kol 1,24—29-hez

Ha nem lenne kezünkben biblia ill. a textus gépelt szövege, pusztán a 
felolvasás után semmit sem értenének. Nagyon nehézkes és terjengős az 
apostoli szöveg. — Szerintem két dolgot kell tisztázni s akkor az egész 
érthető lesz: mit jelent Krisztus szenvedéseinek híja és miféle titokról 
van szó?! (11) — Nem hiszem, hogy Krisztus szenvedései elégtelenek és 
azokat bárkinek is pótolnia kell, még ha az apostolról is van szó. Szá
munkra fundamentális annak a hite, hogy Krisztus szenvedése elégsé
ges, fölössé tesz áldozatokat, sem kiegészítésre nem szorul, sem mise
szerű ismétlésre. De akkor miről ír az apostol? (11) — Egyszer hallot
tunk a zsidó elképzelésről, ami szerint a „lamedvóvok” minden nemze
dékben tovább viszik az engeszteléshez szükséges szenvedést e világ vé
géig. Hátha valami ilyen képzet szűrődött a páli szövegbe? — Jobban 
kell megfigyelni a szöveget, bár kétségtelenül nehézkes. Nem a Krisztus 
szenvedéseinek van híja, hanem Pál testében van még híja a Krisztus 
szenvedéseinek. Tehát nem a Golgotha tökéletlen, hanem Pál vallja ezt 
magáról alázatosan! (11) — Közelítsük meg a cél felől. Pál is a hang
súlyt Krisztus testére, azaz az egyházra teszi, s akkor a titok is érthető
vé válik. Az apostol számára a Nagy Titok a zsidóságról és pogányság
ból formálódó harmadik nemzetség, az Egyház. S itt van még bőven ten
nivaló, itt érez még rengeteg feladatot az apostol, hogy „minden embert 
tökéletesnek állítson elő a Jézus Krisztusban” . . .  (11) — Szerintem a 
centrum az a kifejezés: „Krisztus köztetek van” ! innen érthető az, ami
nek még híja van s az is, ami a titok megoldása az utolsó napon. — 
Hozzáolvastam az oltári textust, de csak abban találok párhuzamot, 
hogy egy „pogány” asszonyról s nagyszerű hitéről hallunk. Vagy éppen 
ez adja a vasárnap üzenetét? (11) — Jellemző, hogy a böjti második va
sárnap szokásosan Jézust, a Nagy Szenvedőt állítja a gyülekezet elé. 
Most pedig ezen túl megy a textus és Jézus szolgáinak, sőt az egyháznak 
szenvedéséről beszél, amíg a titok meg nem valósul. — A megváltó 
szenvedését nem betölteni kell, hanem hordozni, hogy így hitelképessé 
tegyük azt a pogány világban. (11) — Miben és miért van híja a Krisz
tus szenvedésének? Nyilván nem úgy áll a dolog, hogy Jézus — mond
juk 80%-ban — teljesítette a szenvedés mértékét, s a többit Pál egészí
tette ki. Inkább arról van szó, hogy Pál vállalta Jézus sorsát a szenve
désben is. Pál meg volt győződve a Krisztus-ügy igazáról, ezért kész 
volt érte szenvedni is. (13) — A céltalan szenvedés elviselhetetlen, de ha 
tudom, hogy miért szenvedek, vállalom. Akkor lehet örömmel vállalni a 
szenvedést, ha ezáltal másoknak előmenetele lesz, ha abból valami jó 
születik. Jézus szenvedése nem volt céltalan. Érettünk, bűneinkért hor
dozta azzal, hogy új teremtés, új nemzedék születik. (13) — Minden idő
ben voltak egy-egy igaz ügynek szenvedői, akik vállalták a szenvedést 
is az igazabb, emberségesebb jövőért. Pál a szenvedés idején sem mon
dott le a szolgálatról, nem kedvetlenedet t el. Példamutató Pál apostol 
felelősségvállalása az emberekért, hogy Jézus Krisztusban tökéletesek 
legyenek. Nem azon rágódik, hogy miért olyanok, amilyenek, hanem sze
retne úgy szolgálni, hogy igazabbak, jobbak legyenek. (13)
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BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Jel 5,11—13.

Három évvel ezelőtt prédikáltunk e textus első feléről (Lp 1970, 
50kk), melyben mostani alapigénk összefüggéseiről és szituációjáról is 
esik szó. Az egyébként egy alapigének használt fejezet szétbontása nyil
ván azt jelenti, hogy meg kell találnunk e három vers speciális mon
danivalóját, bár a két rész az azonos helyzet miatt rendkívül hasonló. 
Ez esetben különösen nem éri meg aprólékos exegézisbe bonyolódni, 
mert a vallás-, nyelv- és kortörténet fogalmainak őserdejébe vesznénk. 
Ugyanakkor ez a szakasz az egész könyv gondolatmenetében központi 
helyet tölt be, mert a Bárány akcióba lépését megelőző feszültség itt 
tetőzik s a felé hangzó dicsérés fokozása is itt éri el csúcspontját. Az 
imádó ének ilyen felfokozott crescendója után az embernek az az érzése, 
hogy erről nem is prédikálni kellene, hanem csak magának is folytatni 
az éneket a gyülekezettel együtt egyre hangosabban, bátrabban, szebben 
és boldogabban. . .  no, de éppen ez az érzés a legmegfelelőbb állapot 
egy igehirdetéshez. Nem is lenne talán erőszak az igehirdetési és litur
gikus rész ilyen összemosása, azonos szintre emelése, hiszen János fogal
mazásán is átüt az ősgyülekezet liturgikus szóhasználata, himnusza és 
„ámen”-je (14. v.) (v. ö. 1 Kor 14,16).

Mond valakinek az valamit, ha azt mondom, hogy a Jelenések 
Könyve sokban hasonlít a science-fiction irodalomra? A „tudományos- 
fantasztikus”-ból mindkettő jelen van e könyvben: a tudomány-teoló
gia, s a fantasztikum-vízió. A több száz kötetes magyar nyelvű SF-iro- 
dalom társaságában az Apók. egy sajátos, de azokkal mégis konvergens 
műfaj a leglényegesebbet tekintve, azt ui., hogy mindkettő a jelen agy
sejtjeivel vág egy transzcendens kalandba, hogy azzal ismét vissza
csatoljon a jelenbe. Ez a szerző esetében így fest: a századforduló előtt 
néhány évtizeddel János meg akarja értetni kortársaival a történelmet. 
Látja az elburjánzó császárkultuszt, amelynek ceremoniális képeit fel
használva Isten Szentlelkétől rabul ejtett fantáziával megtölti azt új, 
a gyülekezetei biztató és bátorító tartalommal, éppen nem azért, hogy 
elkábítsa őket, vagy elterelje figyelmüket a jelenről, hanem, hogy a 
jövő felől álljon a jelenben melléjük. Ez a földről induló és oda vissza
ereszkedő ívelés a tulajdonképpeni visszacsatolás az olvasóra: „láttam 
és hallottam” indul el Patmosz szigetéről János az empirikus földi 
érzékelést jelző két kifejezéssel, majd felemelkedik egy transzcendens 
világ központjáig („trón”), ahol a jelenlevők sem egyszerű földi lények 
(„angelón”), mert a „mennyben” vannak. De nem hagyja az olvasót, 
hogy fantáziájával próbálja megeleveníteni a vízió képeit, hanem azon
nal visszakényszeríti gondolatait a Földre, az akkori jelen problémáira 
és helyzetére. Teszi ezt a preszbüterosz szó használatával, akik akár 
Izrael 24 papi rendjét jelölik (1 Krón 24,18), akár az egész embervilág 
keresztyénéinek reprezentánsai, mindenképpen gyülekezeti, mégpedig 
földi gyülekezeti csengése van. Teszi ezt másodszor a „megöletett” szó
val, mely a nagypénteki passióra emlékeztet az apostoli igehirdetés 
jellegzetes fordulatával (Acta 2,23: 5,30). Ezzel egyértelműen hitet tesz 
amellett, hogy a „mennyei” és a „földi” események szoros egymásra- 
hatásban vannak, a legszorosabb összefüggésben, éppúgy, mint az evan
géliumokban („Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség”, 
Lk 2,14, vagy „Legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy a
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földön is” , Mt 5,10). Ez az egyetlen, de fontos kifejezés („megöletett 
Bárány”) adja meg a textus böjti kapcsolópontját.

Hát nem furcsa, hogy bár „mennyei jelenésekről” van e könyvben 
szó, mégis ennyire földközpontú az egész látása? Ez a földközpontúság 
hidalja át azt a szakadékot, mely János világképe, a háromemeletes 
felépítés és a mienk között tátong. A legmodernebbnek vélt, központ 
nélküli galaxis-teória mintha napjainkban átalakulóban lenne egy újra
értelmezett geocentrizmussá: nemcsak kényszerűségből, de szívünk sze
rint sincs számunkra fontosabb a Földnél, e bolygó sorsánál, az ezen 
létező élővilág és az itt születő, küzdő, szenvedő ember boldogságánál. 
Üdvösségénél. Hiszen böjtben éppen annak lehetünk tanúi, hogy Isten 
számára is több e sárga csillag körül keringő bolygócska az univerzum 
sötét sarkának porszeménél, mert tetszéséből éppen itt ment végbe a 
kozmikus méretű üdvesemény. (V. ö. a Kolossei levél egész szemléle
tét!) Hogyan lett az a kis dombocska egy rég letűnt birodalom elha
nyagolt provinciájának fővárosát övező városfalon kívül az egész föld
kerekségen ismert? Hogyan lett abból a korból az „idők közepe” ? Ho
gyan lett az a korán megölt ember az én Uram? Ki érti ezt? S akik 
azt kérdezik, nem lehet-e ez a harmadik naprendszeri bolygó a min- 
denség golgota-fontosságú helyévé s ez a történelem, melyben élünk, a 
kozmikus idő olyan fontosságú harmincegynéhány esztendejévé, mint 
a mi történelmünk az a bizonyos harmincegynéhány éve, akkor ez 
szakszerűbb kérdés, mintsem hogy „fantaszta!”, teilhardizmus!”  fel
kiáltással el lehetne intézni. János mindenesetre úgy látja, hogy még 
a mennyben is egy földön történt eseménnyel foglalkoznak az angya
lok milliói.

Textusunkból ez a látás bátorít fel arra, hogy mi is fontosnak, 
nagyon fontosnak ítéljük mindazt, ami a mi világunkban, a mi konti
nensünkön, e hazában, ebben a helységben történik. Többek között ezen 
a vasárnapi istentiszteleten. ,

János szemléletének egy pontja azonban elidegeníti a mai hallga
tót: a hétpecsétes könyvtekercs, amely akár ÖT-i képzet (Dán 7,10; Jer 
32,8kk), akár egyéb, mindenképpen valamiként az isteni világterv táv
lati terv elemeit tartalmazza. Mint egy film, ami lepereg, akár végig
nézzük, akár nem? Mint egy forgatókönyv, amelyet vagy eljátszunk, 
vagy nem, de már változtatni rajta nem lehet? A textusunkat közvetlen 
megelőző versek mintha egy mennyei vetélkedőről tudósítanának, ahol 
a játék tétje a világtörténelem. Amikor a mennyeiek tanácstalanságát 
János látja, joggal fakad sírva, mert ez számára azt jelenti: senki sincs, 
aki merné vállalni a felelősséget a világtörténelemért, senki, aki át
vegye a könyvet és felnyissa pecsétjeit. Sír, mert nincs gazdája sem 
neki, sem ennek az egésznek. Amikor az egyik vén vigasztalja, hogy a 
„Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere” képes és méltó erre, 
ott kezd megváltozni a hangulat, kezd felszáradni a könny. Csakhogy 
a valóság felülmúlja a várakozást, áttöri az ÓT-i kereteket, amikor 
oroszlán helyett Bárány jelenik meg (v. ö. a korabeli messiási várako
zásokat és Jn 1,29-et, ill. Ézs 53,7. „Íme, az Isten báránya, aki felveszi 
és hordozza a világ bűneit.”). A 9. vers imádságforma — egyes szám
2. személy —, a 12k versek inkább himnuszforma — egyes szám 3. 
személy. — Az ujjongó himnusz pedig éppen azért hangzik fel, mert 
a történelem nagykönyvét Jézus vette kézbe, ami egyben azt is jelenti, 
hogy ő nem filmvetítésre hívott meg minket nézőknek (determinizmus), 
sem bábszínházába báboknak, hanem aktív diakónusainak, akiknek 
feladata van, nemcsak sorsa, akik változtatni tudnak, nemcsak alkal-
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mazkodni! A böjti Jézus látszólag kiszolgáltatott, passzív alakja nem 
volt-e a lehető legnagyobb aktivitás? Mindhalálig szeretett. És szolgált. 
Nem játék többé a történelem, nem gazdátlan tét! Nem is az emberi 
gonoszság kezében van a dolgok kimenetele, nem is emberfölötti hatal
maknak vagyunk kiszolgáltatva, hanem sorsunk és jövőnk Jézussal 
függ össze, aki egyedül képes megérteni Isten tervét, s akin kívül senki 
nem tudja megmondani, hogy Isten mit akar a világgal. Addig a napig, 
amikor „nem fogjuk már őt kérdezni semmi felől” , addig ki-ki, tudo
mányág, vagy egyes ember próbálja meg nyitogatni saját pecsétjét tit
kainak, azt az egyet tudván: olyanra úgysem bukkan, ami Jézus figyel
mét elkerülte volna. Ez a biztos tudat váltja ki a teremtmények énekét.

Ez az ének igazán kozmikusan ökumenikus! Ha tetszik: ökumeni
kus istentisztelet, ahol még a megváltoztathatatlannak hitt teremtésbeni 
kategóriák is eltűnnek, nemhogy faji, világnézeti, erkölcsi, kulturális 
vagy nyelvi akadályok. Hárfakísérettel („kithara”) énekel a kozmosz. 
A pleonazmusnak tűnő hét tárgy a tökéletesség szimbóluma, s így nem 
is érdemes egyenként magyarázni, csak engedni a sodrásnak. A meny- 
nyei kar énekének sodrása meglepően hasonlít az ősgyülekezet isten- 
tiszteleti himnuszaihoz. Vagy fordítva: az istentiszteleten részt vevő 
ember, túl azon, hogy hittestvéreivel, embertársaival egy kórusba ke
rül, egy kozmikus történés részese, a mindenség élményében részesülő 
kórista, aki élete utolsó percéig e földön gyakorolja a dallamot, abban 
a reményben, hogy ennek a próbának nemcsak ő maga látja hasznát, 
bár neki személyesen is nagyon tetszik a dallam és sok öröme telik 
benne.

A böjti eseménysorozat értelme, Krisztus világuralma ma még el
rejtett, de a benne bízók éneke által, a világtörténelem menete iránti 
felelősségük által már itt és most megmutatkozik belőle valami.

Énekek „Oculi” vasárnapjára: 772, 183, 783.
Bízik László

Laikus kérdések és szempontok Jel 5,11—13-hoz

Nem éppen böjti időre való szakasz. Inkább húsvéti ujjongás van 
benne. (27a) — Miért jár a dicséret, jutalom, elismerés, tekintély, tisz
telet és kitüntetés a modern világban? Lehet-e abszolutizálni a gazda
sági, szellemi vagy lelki értéket? — Olvasunk-e arról, hogy Jézus 
Krisztus a mindennapi életre vonatkozó termelő, alkotó morált elis
merte? (27a) — Aki a Bárány Jézus életművét ismeri és a magáéval 
öszehasonlítja, egyszeriben képtelennek tartja, hogy könnyedén zengjen 
dicshimnuszt magáról, vagy fogadjon hízelgő elismerést. — Mikor kap
ta meg az emberi történelemben a Bárányra hasonlító életforma a tisz
teletet és dicséretet? Az ilyen élet sokak szemében érthetetlen, szánal
mas és követhetetlen. (27a) — Csodálatos ünnepi jelenet ez. Volt-e ilyen 
a történelem folyamán? Ilyen nagygyűlés, a teremtésnek ilyen fan
tasztikus felvonulása nem nem volt és nem is lesz ebben a világkor
szakban. (27a) — Nem jellemzőbb-e a Brueghel-képeken ordító közöny 
és érdektelenség. Szabad-e ezt úgy érteni, hogy minden nemzedékben 
szinte párhuzamosan folyik a gyűlölet színjátéka és a tisztelet fenséges 
ünneplése Krisztus körül? — Ez a hódolat senki másnak nem jár, csak 
Neki! (27a)
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Rm 7,22—25a 

Az alapigéről

Alapigén a Római levél 7. részének második feléből való, melynek 
témája: A belső ember harca a benne lakó bűnnel. A vasárnap jellege 
(Laetare!) megmutatja, hogy a perikopa kiválasztásának és így az ige
hirdetésnek is a belső célja a bűn felett győzedelmeskedő Jézus Krisz
tusra való mutatás: Hála az Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által! 
(25a. v,).

Néhány szómagyarázat: 22. vers: „gyönyörködöm” =  együtt örülök 
vele, tehát az egybehangzás, az egy véleményen levés semmi esetre 
sem kierőszakolt, hanem belső meggyőződésből fakadó. — „belső em
ber” =  az Isten Lelke Lelke által megszentelt, megújított ember, vagyis 
a bennünk levő új-ember. — A 24. versben a „megszabadítani" ige fu- 
turumban áll, akkor használták ezt a kifejezést, amikor egy katona fog
ságba esett bajtársának a hívására odasietett, hogy kiszabadítsa, kira
gadja az ellenség kezei közül.

Az egész szakasz, de alapigénk megértéséhez is tisztázni kell, kire 
gondol Pál, amikor egyesszám első személyben beszél. Sajátmagára 
vagy általánosságban érti, amit mond? Válaszunk: Itt az egyesszám 
első személyben tett vallomás formáját nem szabad individuálisan csupán 
Pálra vontakoztatni, tehát nem szabad pszichológiailag és életrajzilag 
magyarázni, hanem teológiailag, elvileg, általánosságban kell érteni. Au- 
gustinus, Luther, a reformátorok és a legújabb írásmagyarázók is azon 
a véleményen vannak, hogy itt a keresztyénné lett Pál beszél és nem a 
megtérése előtti Saul. Tehát nem hitetlen, a Krisztussal még nem talál
kozott ember helyzetét rajzolja meg, hanem a hitre jutott ember belső 
küzdelmét. A bűn és a vele való szüntelen harc a keresztyén ember szá
mára sem csupán a letűnt múlt, hanem végig kíséri egész földi életében. 
Ezért vagyunk „nyomorult emberek”, mert szüntelenül érezzük az ó-em
ber kettősségét életünkben és szenvedünk miatta. De nem reménytelenül 
küzdünk a bennünk lakozó bűnnel, mert tudjuk, hogy a Szabadítóhoz 
nem hiába kiáltunk segítségért. S ezért harsogja túl az örvendező hála 
hangja a mélységből feltörő segélykiáltást!

Gondolatok az igehirdetéshez

Bevezetésemet egy könyvillusztrációval kezdeném. Az olasz Italo 
Calvino „A kettészelt őrgróf” című könyvében egy kitalált, fantasztikus 
mese keretében mondja el azt, amit Pál a Római levélnek ebben a ré
szében a mindennapi keresztyén élet valóságos, átélt tapasztalataként 
ír le. Calvino mesés történetében a főhőst egy török ágyúgolyó ketté
szakítja, egyik felét a felcserek összefoldozzák, s haza is tér — sajnos 
azonban a gonoszabbik fele: réme lesz a környéknek, gyötri-kínozza cse
lédeit, szerelmét, az állatokat és virágokat. Ám egyszer csak váratlanul 
felbukkan a másik fele — a jobbik. Az író mulatságos jelenetek során 
át megejtő iróniával vezeti el az olvasót a tanulsághoz: az ember jó és 
rossz keveréke, s tapasztalataiból okulva arra kell törekednie, hogy igaz, 
teljes ember legyen (Modern könyvtár, 36. sz.).

1. Pál mondanivalójához az egyes szám első személyt választotta.

BÖJT 4. VASÁRNAPJA
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Nem azért, mintha ez csak őreá vonatkozna és csak őreá lenne érvényes. 
Akkor hát miért? Mert mondanivalóját „kívülről”, egy semleges állás
pontról nem lehet megragadni. Csak aki komolyan veszi hitét és ember
ségét, az érti meg mondanivalóját. Nem az ember emberségét, az emberi 
méltóságot tagadja meg. Hanem tudja azt is, hogy életünket nemcsak 
külső törvények határozzák meg és irányítják. Az ő törvényben való 
feddhetetlensége sem jelentette azt, hogy bűntelen lenne. A hiba nem az 
Isten törvényében van, abban ő gyönyörködik, egyetért vele. A hiba — 
a bűn miatt — őbenne van. (A tv világából véve a példát, s tréfásan 
fogalmazva, de értelmét komolyan gondolva: a hiba nem az adásban 
van, hanem az ő „készülékében”, őbenne magában.)

Amit Pál el akar mondani, azt minden ember megértheti. Nem kell 
hozzá feltétlenül meghasonlani. Csak Lélek által megvilágosítva kell fi
gyelni életünket. A „iustitia civilis” területén feddhetetlen lehet az em
ber (s annak is kell lennie), a tételes jogot és törvényt tekintve. Nem 
ezen a síkon mozog mondanivalója. Hanem túllép ezen. Eljut odáig, ahol 
az ember érzi, hogy az emberség több, mint a törvény betű szerinti meg
tartása — még evilági vonatkozásban is! Hát még az Isten ítélete alap
ján! Immanens síkról hozva a példát: Erkölcsi, emberi belátásaink mö
gött olykor elmaradnak cselekedeteink. Jót akaró „belső emberünk” , 
Krisztusban megújult emberségünk, szembe kerül a tagjainkban levő 
bűn törvényszerűségével. S ez nem valamiféle „dualizmus” , platonizmus 
vagy gnoszticizmus bennünk, nem a bűn által megrontott „alacsonyabb- 
rendű” testi ösztöneink hadakoznak „nemesebb” lelkünk indulataival. 
Hanem mindenestől, testestül-lelkestül, egész emberi mivoltunkat meg
rontotta és megrontja a bennünk munkálkodó bűn. S tapasztalom ma
gamban, hogy olyankor képtelen vagyok azt cselekedni, amit jónak látnék. 
A jó belátásának és cselekvésének ellentmondása megvan a keresztyén 
emberben is. Nyugodt és megfontolt szeretnék lenni — de indulatom el
ragad. Embertársam érdekében szeretnék valamit tenni — de a végre
hajtásában már önmagámnak tapsolok. Önzetlen akarok lenni — de újra 
jelentkezik hiú, önző „énem”. Istent akarom tisztelni — de kegyessé
gemet élvezem.

A bűn gyökere azonban még mélyebben van. Nem én vagyok az úr 
a házamban! Tulajdonképpen nem akarok vétkezni és mégis foglyul 
esem a bűn törvényszerűségének. „Ó, én nyomorult ember!”

2. Ott éleződik ki belső küzdelmem, hogy noha a „bűn foglya” va
gyok, egyúttal mégis „Isten foglya” is vagyok, aki gyönyörködöm az Ö 
törvényében. Mint a bűn foglya, ha kisujjamat adom a gonosznak, egész 
karomat megragadja és teljesen foglyul akar ejteni. És éppen ezért, ha 
gyönyörködöm is Isten törvényében (vagyis belátom, hogy Isten jót akar 
nekem, velem és rajtam keresztül másoknak is), a bűn elzárja utamat 
Isten felé. Ennek a zsákutcának a végén csak oda érkezhet az ember, 
ahová az apostol, amikor kétségbeesetten felkiált: „Ö, én nyomorult 
ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testéből?”

3. A keresztyén ember életében azonban nemcsak ez az áldatlan 
küzdelem található, hanem egy áldott is: kiragadott ebből a remény
telen helyzetből Valaki. A bűn és belső meghasonlás kétségbeejtő szi
tuációján túl ott van a megmentő, szabadító Jézus. Aki ki tudja szívből 
és tapasztalatból mondani: „Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által!” — az kiutat talál élete meghasonlásából, kilátástalansá- 
gából és a bűn zsákutcájából.

A 24. vers felkiáltása olyan, mint mikor valaki egy rossz álomból 
ébred. Csakhogy aki a megújuló kegyelem felismerésére és elfogadására
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eljut, az nem csupán egy rossz álomból ébred fel, hanem maga mögött 
tudja hagyni belső küzdelmeinek a Krisztus által életéből elvett terheit. 
Naponta új ember támad fel abban, akiben Krisztus él. Ez mindennapi 
realitás, amelynek kézzelfogható következményei vannak. Így az ember 
nemcsak bukásokról tud, de győzelmekről is. Vele győz az önzésen a 
másokért végzett szolgálat öröme. Benne megnyílik az ember szeme a 
másik örömének és szomorúságának meglátására, szíve az együtt-örülésre 
és együtt-sírásra. Ővele a gyülekezet élete megmerevedett „vallásos tár
saságból” diakóniai életformává alakulhat, amelyben a hitrejutás nem 
öncél, hanem a szolgálat vállalásának hajtórugója. A házasságban a hi
bák belátásán túl el lehet indulni a megromlott közösséget helyreállító 
megbocsátásnak az útján. Megmerevedett, makacs előítéletek törhetnek 
össze politikai, társadalmi, származási és szociáletikai vonatkozások
ban . . .

4. Aki így tudja látni a keresztyén ember belső küzdelmét, az arról 
sem feledkezik meg, hogy a bennünk levő új-embert még gyakran el
takarja az ó-emberünk. Ez a küzdelem még nem a múlté, hanem mind
addig tart, amíg e testben élünk. Krisztus hatalmának naponta le kell 
győzni ó-emberünk indulatait, vágyait, törekvéseit és cselekedeteit. Még 
sokszor kell kiáltanom: „Ó, én nyomorult ember. . . ” De ez nem ment 
fel a személyes felelősségem, a jóra való törekvésem és a bűn konkrét 
formáival szembeni harcom alól. De tudatosítja: a Szabadító már itt van! 
S a belső emberem napról napra megújulhat a Feltámadottal való kö
zösségben.

Befejezésül azt lehetne kiemelni, hogy ez az igehirdetés is — mint 
mindegyik — nem egy vallásos vagy erkölcsi eszmefuttatás volt, hanem 
rajta keresztül bennünket, igehallgatókat szólított meg Isten a bűn és 
kegyelem, a jó és rossz, a kétségbeesés és reménység, valamint a hit 
naponkénti harcának dolgában. Hogy Jézusban naponta megújuló hitünk 
által több legyen a jó bennünk és általunk a világban.

*

Vázlatok:

I. A keresztyén ember kétféle felismerése:
1. Gyönyörködöm az Isten törvényében, mégis foglyul ejt a bűn tör

vénye, azért nyomorult ember vagyok önmagámban.
2. Hálót adok az Istennek, aki megszabadít ebből a nyomorult hely

zetemből Jézus Krisztus által. *

II. Kettős küzdelem van életemben:
1. Az áldatlan küzdelem:

a) Meghasonlottan Janus-arcú ember vagyok.
b) Foglyul ejt a bűn törvényszerűsége.

2. Az áldott küzdelem: Krisztus kiragadott a bűn rabságából és Vele 
mindig győzhetek.

Ajánlott ének: 184, 318, 323, 339 és 774.
Sárkány Tibor
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Pál két részre oszthatónak látja az embert: egy „belső” és egy 
„külső-testi” részre. Az egyik igenli Isten akaratát, a másik tiltakozik 
ellene. Én sokkal egységesebbnek tapasztalom magam. — Ezt a ket
tősséget minden ember átéli: jót akar, és nem sikerül. (25a) — Isten
ben „gyönyörködni” csak a sokat megélt bölcs emberek tudnak: szép- 
az, ami érdek nélkül tetszik, azaz úgy gyönyörködhetünk Istenben, ha 
semmi különöset nem kívánunk Tőle, csak egyszerűen azt a gondolatot 
élvezzük, hogy véges értelmünkkel végtelenségre gondolhatunk. (25a) 
— Sokan a szó szoros értelmében belebolondulnak ebbe a kettősségbe 
és lelkiismeretfurdalásba, de azok nem tudják az utolsó mondatot olyan 
felszabadító megoldásként átélni, mint az apostol. — Tisztában van-e 
minden ember „nyomorult” voltával? Annyi benyomás, élmény, siker 
éri a ma emberét, hogy ezek elfeledtetik vele nyomorúságát. Legfel
jebb néha eszmél fel, s ilyenkor „kiborul”, igyekszik ösztönösen úgy 
csinálni, mintha nem történt volna semmi. — A legtöbb ember alap
vetően pompás fickónak tartja magát, de tudat alatt állandóan érzi, 
hogy nyomorult kis senki, hiába próbálják belészuggerálni az ellenke
zőjét. (25a) — Pál itt nagyon röviden elintézi az egész kérdést egy 
hálaadással. A prédikációban ellenben, ha ilyen röviden intézik el, 
kegyes frázisnak hangzik: éppen azt kellene felbontani, miképpen él
het az ember Jézus által egy örökös lelkiismeretfurdalástól mentes éle
tet. — Az ilyen élet nem is lenne normális, hiszen a lelkiismeretfur- 
dalás jelzőrendszer, olyan, mint a láz: baj, ha nincs. Nem az a boldog 
ember, aki álkiegyensúlyozott, hanem aki tudja, hogy nyomorult, de 
van megoldás. (25a) — Világosan látható az igéből, hogy miért volt 
szükség Krisztus keresztjére. Pál apostol előtt nyilvánvalóvá lett, hogy 
nem ura önmagának, ezért sokszor a jó helyett is a rosszat cselekszi. 
(21b) —• Kétféle ember küzd bennünk: egy külső és egy belső ember. 
A belső ember, aki gyönyörködik Isten törvényében, és azt szeretné 
teljesíteni, de a külső embere rabja a bűnnek. — Nem juthatott to
vább, mint legfeljebb a vágyakozásig és a sóvárgásig. Így nem lehet 
örökéletre jutni! Rettenetes érzés tudomásul venni a kudarcot. (21b) — 
Ennek az alapigének egyik, bár nem végső (!) célja ez lehet: eljut
tatni az embert az önmaga felől való kétségbeesésre. Miért? Miféle 
cél ez? Szereti az Isten azt, ha az ember kétségbeesik? A maga-bízó 
ember, ha tárgyal is, de gőgösen, egyenrangú félként szeretne tár
gyalni Istennel. Kell, hogy egyetemlegesen és külön is megalázzon, 
megtörjön, mert különben a por és hamu aranynak vagy annál is na
gyobb értékűnek képzeli magát. (21b) — Az igehirdetés nyilván nem 
állhat itt meg. Az alapige is Pál apostol hálaadásával zárul. Krisztus 
megtört és szétosztott kenyérré lett, hogy megszentelje a földi kenye
ret s az azzal táplált életet, hogy tápláljon, erősítsen, megmentsen 
mindenkit az örökéletre. (21b)

L a ik u s  k é r d é s e k  és  s z e m p o n to k  S m  7 ,2 2 -2 5 a -h oz
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