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Egyházunk útján

Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület 1973. évi 
presbiteri ülése elé

Részletek D. Dr. Ottlyk Ernő püspök jelentéséből

Az egyház mindig összefüggések között él. Mindenekelőtt Urá
val függ össze, Jézus Krisztussal, de ugyanakkor benne és általa az 
egyház szolgálata összefügg az emberrel, s annak különböző kollektí
váival is. Ezért természetes, hogy amikor egyházkerületünk életének 
egy esztendejéről beszámolok, ez azokban az összefüggésekben törté
nik, amelyekben egyházunk itt és most él és szolgál.

1. Az emberiség nagy családjában

a) Egyházunk tanításához szorosan hozzátartozik az emberiség 
békés jövendőjéért folytatott világméretű erőfeszítés támogatása. A 
Jézus szeretetével szolgáló diakóniai lelkűiét együtt örül minden ered
ménnyel, amely a béke ügyét segíti. Már régen leküzdöttük azt a 
szűklátókörűséget, amely kizárólag az egyházi élet belső körével törő
dött. Ez öncélúságot jelent. A bezárkózás csak kegyes önzést takar. A 
szolgáló szeretetben járó egyház és keresztyén ember világosan látja, 
hogy a béke egyetemes ügyét az élen járó politikusok és a békét mun
káló embermilliárdok tömegakarata alakítja ki. Ezek a fáradozások 
és az itt elért eredmények teljes elvi összhangban vannak evangélikus 
életfelfogásunkkal. Mi a hit indítékából kívánjuk a békét, de termé
szetesen találkozunk a békeeredmények erősítésében mindenkivel, aki 
az emberiségnek jövőt szán és aki felemelkedését akarja. Ebből az 
alapállásból értékeljük azokat a történelmi jelentőségű békeeredménye
ket, amelyeknek tanúi vagyunk.

A tartós enyhülés korszakának küszöbére érkeztünk el, a nemzet
közi feszültség korábbi állapotából. Ezt biztosítják azok az államközi 
szerződések, amelyek gátat emelnek a visszafelé vezető úton. A Szov
jetunió és a szocialista országok imponáló békekezdeményezése vissza
szorította akkor a hidegháborús légkörnek, akár a hűvös, tartózkodó ma
gatartásnak a lehetőségét.

b) A békemozgalom ereje tükröződött mind a nyolcadik magyar 
békekongresszusban, mind a moszkvai békeerők világkongresszusában, a 
népek béke világparlamentjében. A békeeredmények elsősorban a szo
cialista országok fáradozásai révén jöttek létre. A békemozgalom ereje 
abban van, hogy az életet szolgálja.

A nemzetközi légkör észrevehetően változott, enyhébb lett, a né
pek nyugodtabban élnek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy meg
szűnt az ellentét a két társadalmi rendszer, a szocializmus és a kapi
talizmus között. A két rendszer nemzetközi versengése folytatódik. Szük
séges azonban, hogy ez a folyamat ne fajuljon az országok közötti
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fegyveres összeütközéssé és háborúvá. Ne fajuljon odáig, hogy az ál
lamok közötti kapcsolatokban erőszakot alkalmaznak, vagy erőszakkal 
fenyegetőznek, ne akadályozza a különböző társadalmi rendszerű álla
mok kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlődését. Az azonos vagy 
különböző társadalmi rendszerű államok közötti nemzetközi kérdések 
megoldhatók és meg is kell őket oldani békés úton.

A szocialista országok szoros összefogása, a nemzetközi porondon 
történő lépéseik összehangolása fordította meg a helyzetet a világ neu
rotikus pontjain. Ennek az összefogásnak a lelke, szervezője a Szovjet
unió. A világhelyzet változását előidéző okok különösen fontos sze
repet tölt be a Szovjetunió.

c) A Keresztyén Békekonferencia képviseli legkövetkezetesebben az 
egyházi szervezetek közül a békeszolgálat célkitűzéseit. 1973 májusá
ban a szovjetunióbeli Zágorszkban tartotta folytatólagos bizottsági ülését.

A Keresztyén Békekonferencia sajátos szolgálata abban rejlik, hogy 
élen jár az egyházi világszervezetek között, elsőnek mondja ki azt a 
teológiai és politikai állásfoglalást, amelyet később mások is belátnak 
és követnek. Két példa támasztja ezt alá: az amerikaiak vietnami ag
ressziója ellen először a Keresztyén Békekonferencia emelte fel szavát 
az egygházi világszervezetek között. Hasonló a helyzet az európai béke 
és biztonság szorgalmazásával kapcsolatban is. Mindkét ügyben csak 
jóval később követték a Keresztyén Békekonferencia bátor prófétai 
hangját nyugati irányítású egyházi nemzetközi szervezetek. A friss és 
aktuális teológiai és politikai tanulmányi munka a Keresztyén Béke- 
konferencia leghatásosabb fegyvere.

A Keresztyén Békekonferencia saját fejlődése történetében jelen
tős lépést tett. A mozgalom vezetése megszilárdult, antagonisztikus el
lentétek nincsenek. A Keresztyén Békekonferencia azonkívül, hogy 
támogatja a béke-világmozgalom célkitűzéseit, fontos szerepet tölt be 
az egyházi nemzetközi életben, mert a többi egyházi nemzetközi szer
vezetre is kihatnak az eredmények. Élen jár a Keresztyén Békekonfe
rencia és magával sodorja a lassú mozgású egyházi világszervezete
ket is.

A Keresztyén Békekonferencia zágorszki ülésén D. Káldy Zoltán 
püspökelnökkel vettem részt.

d) Az európai béke és biztonság 1973-ban jelentős lépéssel jutott 
előbbre. Az európai biztonsági értekezlet első szakasza megmutatta, 
hogy van közös nevező. A közös nevező az a közös óhaj, hogy Euró
pában ne legyen többé háború, hogy teremtsék meg az ésszerű fel
tételeket az európai államok békés együttműködéséhez, ami minden nép 
számára hasznos.

Az Európai Egyházak Konferenciája elnökségét 1973 májusában 
Siófokon láttuk vendégül. Itt is elhangzott, hogy több aktivitásra van 
szükség az európai egyházak részéről kontinensünk jövőjének segíté
sét illetően. Az Európai Egyházak Konferenciájának eddig is több ha
tározata, felhívása, tanulmánya látott napvilágot, amely segítette ezt az 
ügyet. Szükség van a keresztyén lelkiismeret szavának aktívabb, hatá
sosabb megszólalására. — Az Európai Egyházak Konferenciája októ
berben tartott elnökségi és tanácsadó bizottsági ülésén határozat hang
zott el, amely felhívja a tagegyházakat a chilei fasiszta terror áldoza
tainak segítésére. A közel-keleti kérdésben a megoldást az ENSZ ha
tározatainak végrehajtásában jelölték meg. Az Európai Egyházak Kon
ferenciája képviseltette magát mind a Keresztyén Békekonferencia má
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jusi zágorszki ülésén, mind a békeerők moszkvai világkonferenciáján. 
Ez azt jelenti, hogy fokozatosan történik közeledés mind az egyházi, 
mind a béke-világmozgalom irányában.

e) Az evangélium és az indokíniai nép reménysége — ez volt a 
főtémája a „Keresztyének Nemzetközi Indokíniai Szolidaritási Konfe
renciájának”, amelyen az olaszországi Torinóban november 1—5. között 
részt vettem.

Kain és Ábel bibliai történetének a fényébe helyezve tárult ki a 
vietnami amerikai agresszió és a saigoni kormány súlyos nemzetközi 
bűne. Az ember győzött Vietnamban a technikai fölénnyel jelentkező 
ellenséggel szemben. Noha az anyagi erő bedobása rendkívül nagy volt 
és óriási károkat okozott, de a szívós, leleményes, áldozatokat vállaló 
patriotizmus mégis győzött.

A párizsi szerződés be nem tartása a legfőbb vád a saigoni rezsim 
ellen. A fegyverszünetet újra meg újra megsérti Saigon. Amerika pe
dig illegálisan küld hadianyagot és katonai szakértőt a Thieu-rezsim 
számára. Saigon nem tartja be a politikai foglyok szabadonbocsátásá- 
nak kötelezettségét sem. Kétszázezer ember sínylődik Thieu börtönei
ben, s köztük sokezer protestáns, katolikus és buddhista hivő is. A 
konferencia zárónyilatkozata határozottan száll síkra a párizsi szerző
dés következetes betartásáért a saigoni rezsim részéről.

A mi egyházunk, a többi magyar egyházhoz hasonlóan, igen sok
szor tett tanúságot a vietnami nép iránti szolidaritásáról, pénzbeli gyűj
tés formájában is, nemzetközi konferenciákon való megszólalásban is, 
a békemozgalom és a Keresztyén Békekonferencia keretei között is. A 
sok megölt vietnami Ábel vére az égre kiált. De ugyanakkor várja a 
mi szolidaritásunkat is a megmaradottakkal, a most is szenvedőkkel, a 
felemelkedés útját keresőkkel!

Ezekben összegezem egyrészt azokat a nemzetközi eseményeket, 
amelyek korszakunkat meghatározzák, másrészt azokat az egyházi nem
zetközi összefüggéseket, amelyekben az év folyamán én is részt vet
tem, s amelyek ezzel egyházkerületünkkel kapcsolatosak.

2. A hazában

1973-ban középpontban áll az állam és egyház között huszonöt esz
tendővel ezelőtt kötött Egyezmény. Ez azt jelenti, hogy a hazához, né
pünkhöz való viszony gazdag területéről most különösen az állam és 
egyház viszonyának kérdése kerül az érdeklődés fókuszába.

Az állam és egyházunk között 1948. december 14-én megkötött 
Egyezmény olyan alapokmány, amely nagy távlatban rendezte az állam 
és egyház viszonyát. Egyházunk részéről az Egyezmény az első kiemel
kedő döntés volt a szocialista társadalom mellett. Az Egyezmény adta 
meg a berendezkedést a szocialista perspektívára. A Horthy-korszak 
és a háború poklából érkezett evangélikus egyháznak nagy belső át
alakuláson kellett átmennie, amíg megérett a helyzet az Egyezmény 
aláírására.

A társadalmi forradalom, változás az egyház közreműködése nél
kül ment végbe. A forradalmi átalakulás első robajos lépteit az egy
ház „ájultan” szemlélte, sőt azok miatt az emberek miatt, akik vere
séget szenvedtek, akik sértettek voltak, akik fékezték a haladást, maga 
az egyház nagy része is az ellenvélemény szócsövévé vált.

A fokozatosan tisztuló gondolatok jegyében jelentkezik az a tö-
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rekvés, hogy felül kell vizsgálnia az egyháznak az elnyomottak, a sze
gények, az alsóbb társadalmi osztályokhoz való viszonynak a korábban 
kialakult helyzetét. Az egyház nem állhat a gazdagok oldalára, mert 
a Szentírás éppen a társadalmi igazság megvalósítása irányában ad 
biztatást. Ha a nagybirtok és nagytőke Magyarországában nem is, de 
a nép felszabadult Magyarországában már megszólal az evangélium 
szociális igazságra mutató ereje.

Teológiailag világos volt, hogy nem tanbeli reformra van szükség, 
nem 'kell megváltoztatni egyházunk ősi tanítását, hanem a magatar
tásnak, a gyakorlati életfolytatásnak kell megváltoznia. Az a törté
nelmi lecke, amit Isten feladott a felszabadulás utáni korszakban, az 
volt, hogy egyházunk megkeresse útját az új társadalmi viszonyok 
között. Nehéz feladat volt, mert még nem alakult ki világosan az új 
társadalom életrendje, de az irány mégis határozott volt: a fejlődés 
gyökeresen szakított a régi világgal, amit a háború katasztrófa-politi
kájába fulladt Horthy-rendszer, majd nyilas világ jelentett, s alakul
tak a nép államának körvonalai. A fejlődés iránya és vezető ereje 
már kezdetben is a kialakuló szocializmus volt. Ha az egyház ebben 
a helyzetben akarta útját megtalálni, a kiindulópont kétségtelen volt: 
nem lehetett követni a régit, el kellett határolnia magát attól, ellent 
kellett mondania a régi hibáknak.

Az új kezdet jegyében óvatosan indultak azok a gondolatok, ame
lyekben már fel lehet fedezni későbbi haladó teológiai felismerésein
ket. Ezek abból a szellemi-teológiai felszabadulásból táplálkoztak, hogy 
már nem kell, mint régen, az egyháznak visszahúzódnia a belső hit
életi körre, hanem szava átfogó is lehet, a haza, az emberiség, a világ 
kérdéseihez is bátran hozzászólhat a jobb és igazabb elérése érde
kében.

A huszonöt évvel ezelőtt lerakott alapok sínpárján nagy utat tet
tünk meg a tudatformálódásban, a teológiai érésben, a politikai és egy
házpolitikai tisztánlátásban.

Ezeket az eredményeket tekintettük át egyházkerületünk minden 
egyházmegyei lelkészi munkaközösségének külön erre a célra tartott 
ülésén. Az erről szóló előadásokat minden egyházmegyében én tartot
tam s azt espereseink és lelkészeink értékes hozzászólásai követték, 
majd minden egyházmegyei lelkészi munkaközösség ünnepélyes dek
larációban fejezte ki államunkhoz és a szocialista hazához való hűsé
gét. Ezekben jó tükörkép ábrázolódik lelkészeink haladó közgondolko
dásáról és mai állásfoglalásáról.

3. A közegyházban

a) 1973-ban kiemelkedő közegyházi esemény volt egyházunk négy- 
százötven éves múltjáról szóló megemlékezésünk a budavári templom
ban országos egyházi közgyűlés keretében április 24-én, számos kül
földi és hazai vendég jelenlétében. Áttekintettük négyszázötven éves 
utunkat, amelyen sók történelmi veszély, háború és nyomában járó 
nyomorúság között vezetett Isten idáig, amikor már a régi sebek be
gyógyultak, de a történelmi tanulságok az élet tanítómestereiként hat
nak, biztatnak és figyelmeztetnek.

Egyházunk sohasem volt közömbös népünk sorsával szemben, ha
nem múltjának legértékesebb hagyományai szerint vállalta a néppel 
való közösséget. A felszabadulás utáni években alakult ki egyházunk
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magára találásának ez a hagyományos — de a kiegyezés óta megsza
kadt — útja, amelyen népünkkel való egységben végezte küldetését 
és szolgálatát. Ez nem is lehetett másként, hiszen egyházunk is hatása 
alá került ennek a hatalmas társadalmi átalakulásnak, ami Magyar- 
országon végbement. A társadalmi igazságtevésnek, az egykori szegé
nyek és elnyomottak felemelésének óriási eredményei, a soha nem lá
tott 'lendületű országépítő munka eredményei lényegében a szociális és 
társadalmi igazság szellemében valók, amik keresztyén szemmel is 
csak helyeselhetők.

Utunk teológiájának a továbbfejlesztése volt mindnyájunk legfőbb 
feladata. Nem valami részletkérdés vagy szektás egyoldalúság a jel
lemzője ennek az útmegtalálásnak. A teljes Szentírás középponti taní
tása állt előttünk, amely Jézus Krisztusról szól, aki szolgáló szereteté- 
ben járó Úr, a „diakonosz”, ő a szolgálattevő, ő az, aki szolgál. Az Ige 
azért lett testté, vált szolidárissá az emberrel, Jézus azért tanított, 
gyógyított, segített, hogy az embert szolgálja. Váltsághalála is az em
berért történt. Isten azt igazolta és pecsételte meg feltámadásával, a 
Feltámadott pedig azzal indította el egyházát a földön, hogy művének 
legyen követője és folytatója mindaddig, míg meg nem jelenünk ítélő
széke előtt, ahol éppen a másoknak szolgáló szeretet és jézusi maga
tartás lesz a mérték. A diakóniának, a szolgáló szeretet teológiájának 
az alapjáról tájékozódunk a konkrét cselekedetek területén. A szol
gáló Úrba vetett hit jelenti akarata követését a szolgálat útján, ami 
az egyes embernek, társadalmunknak, hazánknak, az egész emberi
ségnek a segítését jelenti. A diakónia teológiájának ezért határozott 
politikai arcéle is van, amely szolgálatot akar végezni a haladás irá
nyában nemcsak az egyes ember, hanem a kollektívumok szolgálatára.

b) Kiemelkedő személyi események jelzik az 1972-es közegyházi 
életet.

Ezyházkerületünk felügyelőjét, dr. Fekete Zoltán egyetemi tanárt 
választotta meg az ország gyülekezeti presbitériumainak közbizalma 
országos egyházi felügyelővé, akinek ünnepélyes beiktatása szeptember 
25-én volt. Benne kipróbált, hűséges vezetőt kap az országos elnökség 
és az országos presbitérium. Jó reménységgel, kéz a kézben, messzire 
tekintő látással és célkitűzéssel haladunk együtt egyházunk Isten ál
tal megmutatott diakóniai útján a soron levő és jövendő feladatok 
felé, belső testvéri egyetértésben. Köszöntjük dr. Fekete Zoltánban a 
tudós dolgozó embert, az egyetemi tanárt, aki személyében is példázza 
népünk és egyházunk szolgálásának egységét. Tudása és szorgalma 
nemzedékek számára termett jó gyümölcsöt, de jutott energiája arra 
is, hogy külföldön is megmutassa a magyar mezőgazdaság-tudományok 
eredményeit és értékeit. A mai élet tudósára úgy építünk egyházunk
ban, mint aki jól érti és hűen szolgálja egyházunk útját, amely az is
tenszeretet és emberszeretet gyakorlati cselekvései között vezet.

c) Tizenöt esztendővel ezelőtt, 1958. nov. 4-én szentelték püspökké 
D. Káldy Zoltánt. Ez a beiktatás kiutat jelentett az akkori zűrzavar
ból. Még hatottak az ellenforradalmi időből visszamaradt gondolatok, 
amelyeknek tendenciájuk az volt, hogy egyházunk kivonja magát a 
szocializmust építő társadalomból. Az ’ akkor elmondott püspöki be
köszöntő beszéd utat mutatott előre. 1958-ban kezdődött meg egyhá
zunk felszabadulás utáni történetének az a szakasza, amelyet a kibon
takozás kora címmel jelölhetünk. Ennek az időszaknak az eseményei 
elválaszthatatlanok D. Káldy Zoltán nevétől. November 6-án tartott
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köszöntésünk során értékeltük szolgálatát, mint teológusnak, mint ige
hirdetőnek, mint népünk hű fiának, mint a béke harcosának, mint az 
ökumenikus szolgálatok emberének és mint a munka emberének szol
gálatát.

i. Az Északi Egyházkerületben

Püspöki szolgálatom középpontjában továbbra is a gyülekezetek 
látogatása és a lelkésztestvérekkel való törődés áll. Ennek jegyében a 
legutóbbi Északi Egyházkerület-i presbiteri ülés óta eltelt egy év alatt 
harminckilenc anyagyülekezetben, illetve filiában szolgáltam. Tizen
nyolc Lelkész! Munkaközösségi kiszállás során tartottam előadást és 
úrvacsorái igehirdetést a lelkésztestvéréknek. A kerület nyolc egyház- 
megyei lelkészi munkaközösségét általában kétszer látogattam meg, a 
nagyobbakat pedig háromszor. Ez tükrözi azt a szándékot, hogy Buda
pestről is, de a helyszínről is szoros kapcsolat legyen a püspök, az es
peresek, a lelkészek, a gyülekezetek között. Miután az előző években 
az egyházkerületnek mind a százhatvanöt gyülekezetét meglátogattam, 
most már a gyülekezeti látogatások szempontja az, hogy a személyi 
problémákkal, gyülekezeti átszervezési ügyekkel, vagy nagyobb épít
kezésekkel elfoglalt gyülekezeteket látogatom meg. A Lelkészi Munka- 
közösségekben pedig egyházunk haladó teológiája elmélyítésének és a 
lelkésztestvérek személyes ügyeinek a segítése áll a középpontban. 
Ezeknek a célkitűzéseknek a jegyében érvényesült a püspöki szolgálat 
az egyes egyházmegyékben.

Férfiak szolgálata az egyházban — ma
(Az előadás elhangzott Békéscsabán, férfiak szeretetvendégségén.)

Ezt a mai előadást a gyülekezet férfiai számára rendeztük meg. 
Nem mintha a gyülekezet asszonyait háttérbe kívánnék szorítani.

A nők és a férfiak egyformán kedvesek a gyülekezetben, egyaránt 
testvérek vagyunk.

Vannak, akik az egyház elnőiesedésétől tartanak. Nem úgy tarta
nák ettől, mint ha ez valami romlást okozna, hanem úgy, hogy tud
juk, Isten előtt mind a nő, mind a férfi egyaránt kedves. Nem Isten
nek van szüksége reánk, hanem nekünk van szükségünk Isten szerete- 
tére. Ezt a szeretetet pedig úgy tapasztaljuk meg, ha engedjük, mi fér
fiak, hogy Isten eszközei legyünk és szolgáljunk embertársainknak. 
Amikor szolgálatról szólok, szeretem előrebocsátani azt az igét, mely 
nagyon kedves számomra. Jézus mondta tanítványainak: „Mert melyik 
nagyobb-é, az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál, nemde aki asztalnál 
ül? De én ti iköztetek olyan vágyók, mint aki szolgál.”

Azt hiszem, ez jó alap arra, hogy együttgondolkodásunkat elindít
suk. Még a környezet is hasonló. Férfiakról tudunk, akik egy asztalnál 
ülnek, együtt Jézussal. Jézus Kr. ma is itt van közöttünk és szolgál 
nekünk. Szolgál azzal, hogy szól az igéje, árasztja a szeretetét ebben 
a testvéri közösségben. Nekünk, ma jelenlevő férfiaknak hirdetted, 
hogy Jézus akkor is, ma is szolgál nekünk. Mi nem lehetünk nagyob
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bak, mint ő, aki feláldozta magát az emberiségért. Ezt mi nem tudjuk 
megtenni és nem is várja ezt tőlünk. Példáját azonban azzal követhet
jük, hogy szolgálunk embertársainknak, szűkebb és tágabb közössé
geinknek. Gondolok itt a családra, a hazára, egyházra és az emberi
ségre. Ez az igehely nem szólamszerű, telve van való élettel, tar
talommal.

Isten bennünket is asztalhoz ültetett, az élet asztalához. Mit ke
resünk mi ennél az asztalnál? Dicsőségünket? Ezt az asztalt, hívhat
juk egyháznak is. Mit keresünk mi az egyházban? Dicsőséget? Mind
annyian tudják, hogy volt idő — sokunk életében is még —, amikor 
dicsőségnek tekintették sokan az egyház asztalánál ülést. Maga az egy
ház is tudatában volt ennek a vélt dicsőségnek. A történelmet formáló 
Isten elvette ezt a dicsőséget az egyháztól, és ráébresztette arra, hogy 
egyháznak lenni és egyházban lenni nem dicsőség, hanem szolgálatra 
kötelezettség. Mai férfiak, tudnunk kell, hogy Isten embereken keresz
tül munkálkodik ma is a világban. Mindannyian, tudatosan, vagy anél
kül Isten képviselői vagyunk, akik valamilyen formában keressük em
bertársaink javát. Ne úgy tekintsünk magunkra, keresztyén férfiakra, 
hogy mi olyan feladatot töltünk be, amilyenre más meggyőződésű em
berék nem képesek. Ne keressünk tehát szolgálatunkban valamiféle 
dicsőséget. Ne a dicsőséget, hanem a szolgálat örömét keressük, és örül
jünk annak, ha másokkal sikerül megláttatni, hogy mi Isten bizony
ságtevői vagyunk szolgálatunkkal.

Tudjuk, hogy Isten sok asztalt készített, és a mi asztalunk nem az 
első asztal, csak egy asztal a sok között. Mi annak örülünk, hogy a 
sok asztal között egyetértés lehet, s hogy a különböző asztalok más
más hitű vagy meggyőződésű emberei együtt szolgálhatnak az embe
riségnek. Meg merem kockáztatni azt a kijelentést, hogy Isten azért 
teremtette az embert, hogy szolgáljon. Ez nem valamiféle öntudat nél
küli alázkodást jelent, nem valamiféle képletes Uram-Uramozást, ha
nem, hogy életünkkel, egész énünkkel végezzük az élet szolgálatát eb
ben a világban.

Meg akarom vallani, hogy számomra a hit a szolgálatban válik 
kézzelfoghatóvá. A hit a szolgálaton keresztül válik érzelemből értel
mes, tudatos hitté, reálissá. Ha a hit csak érzelem, úgy szertefoszlik, 
viszont a cselekvés tölti meg tartalommal. Ne essék félreértés, mi egy
házunk diakóniai, szolgáló teológiájával nem érdemszerző szolgála
tokra gondolunk. Azt valljuk, hogy egyedül hit által igazulunk meg a 
Jézusban, de ennek a hitnek természetes megnyilvánulásai vannak, s 
ez a szeretet mások iránt, a szolgálat.

Most sok férfitestvérem azt gondolhatná, hogy hát szolgálok én, 
tagja vagyok, sőt presbitere az egyháznak. Ez nagy és értékes szolgá
lat. Igen, ez nagy és értékes szolgálat. Sőt, azt is mondhatnám, hogy 
életforma. Mert egy presbiter, vagy képviselőtestületi tag akkor is 
tisztségviselője az egyháznak, akkor is diakónusa, amikor nem presbi
teri ülésen vesz részt. Amikor egyszerűen családjában él. Azok a gon
dolatok, amelyeket a családban történő szolgáló életről szeretnék ki
fejteni, voltaképpen minden emberre, és minden keresztyén emberre 
érvényesek. Miért vetődik fel tehát egyáltalán a téma, hogy a keresz
tyén férfi, vagy egy presbiter élete milyen a családban? Ügy mond
hatom, hogy egy keresztyén férfi, vagy egy tisztségviselő férfi nem 
különleges ember, de meggyőződésem szerint: fokozott felelősséggel 
élő ember. Életén keresztül ítélik meg nemcsak őt, hanem a család
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ját és egyházát, önkéntelenül észlelik életstílusát, családformáló éle
tét. Szolgálatnak minősül, ha fegyelmezett, felelősségteljes életet él, 
amely rányomja bélyegét a családra. Mai modern, haladó életünkben, 
amikor helyesen és joggal beszélünk a nők egyenjogúságáról, a férfi 
nem vesztette el családfői szerepét.

Régebben talán azt mondtuk volna: a keresztyén férfi kötelessége, 
hogy józan, becsületes, szorgalmas életet éljen a családban, legyen 
templomos, családjával együtt. Én azt hiszem, hogy ez ma is igaz, 
mégis ebben a formában túlságosan beszűkített. Bizonyára régen is 
fordult elő sok probléma a családban, mégis eltérőek a maiaktól. Ré
gen egy úgynevezett keresztyén társadalomban éltünk, ma viszont 
olyan államban, olyan társadalomiban, amely tudatosan vallja magát 
nem keresztyénnek, illetve, amelynek tagjai elég jelentős mértékben 
ki tudatosan, ki hallgatólagosan, vagy közömbösen — kívül állnak az 
egyházon. A férfiak felelőssége a családért fokozott tehát, ha tényleg 
azt akarják, hogy a társadalomban úgy tekintsenek reá, ill. családjára, 
mint a szó teljes tartalmi értelmében vett keresztyén családra. Szeret
ném ismét, félreértések elkerülése céljából hangsúlyozni, nem azt gon
dolom, hogy a keresztyén család fogalma rangot jelent a társadalom
ban, vagy hogy valami külön helyre törekednénk, hanem azt gondo
lom, hogy úgy tekintsenek a tudatosan keresztyén családra, mint 
amely a társadalom, a közösség javát szolgáló, megbízható, nem anya
gias, hanem áldozatot vállaló tényezője. Méghozzá, és ezt most nagyon 
aláhúzottan mondom, nem is akármilyen társadalomé, hanem itt Ma
gyarországon, a szocializmust építő társadalomé. Erre pedig mi úgy te
kintünk, hogy ez a mi társadalmunk — nem valami egyházon kívüli, 
idegen társadalom — ebben vagyunk család, ebben vagyunk egyház 
és ezt építjük keresztyén hittel és meggyőződéssel. A keresztyén férfi 
családépítő és formáló szolgálata tehát egy szocializmust építő társa
dalom családjában történik.

Mondottam már, hogy a múltban is voltak problémák a családok 
életében. A gyermekek nevelése, a szülők szeretete, a munka megbe
csülése, az anyagi helyzet más volt. Más volt a hitélet külső megnyil
vánulása, más a hitre nevelés. Ugyanakkor voltak túlzottan gazdagok, 
elnyomók és voltak elnyomottak, kizsákmányoltak, földnélküliek, nyo
morgók. Ezt itt a Viharsarokban nem kell ecsetelnem. Ma nincsenek 
elnyomók, elnyomottak és nincsenek kényszerkeresztyének. Ma a 
munka társadalmában élünk, amely mindenkinek jogot ad és bizto
sítja a lehetőséget a munkához. Biztosítja a jogot államunk alkotmá
nya ahhoz is, hogy élhessünk az egyház tagjaként. A szocialista álla
munkban az egyház és az állam nem áll szemben egymással, az ideo
lógiai különbség létének tudomásulvételével dolgozik az előremenete- 
lért együtt. Mi, keresztyén férfiaknak valljuk magunkat, nem a tár
sadalmon kívül állunk, nem is tekintenek így reánk. Mi nem vagyunk 
különállóan dolgozók, munkások, parasztok vagy értelmiségiek, és kü
lön egyháztagok, hanem egylélegzetre vagyunk ilyenek. Régebben 
előnyt jelenthetett, ha valaki keresztyén volt. Ma nem. Ma, mj ke
resztyén férfiak, önként vállaljuk a keresztyén hitet és életet, és az 
ezzel járó kötelezettségeket is, amelyek nem mások, mint a szolgáló 
élet megnyilvánulásai, a család javára, és ügyanakkor a társadalom 
javára. Szükséges, hogy az egyházban ma élő férfiak ismerjék egyhá
zunk diakóniai teológiáját; tájékozottak legyenek mind a társadalom 
feladatairól, mind az egyház dolgairól. Nem élhet tehát egy férfi úgy
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az egyházban csak, hogy eljár a templomba, imádkozik, hallgatja az 
igehirdetést, eljár a presbiteri vagy képviselői testületi ülésre és ott 
határoz az egyház anyagi ügyei fölött. Ez is szép és jó. De ez csak fél 
élet. Teljességre kell törekedni mindenben. Tudatossá kell válni. Is
merni kell, hogy mit hiszünk és hogy e hitből minek kell következ
nie. Az egyház nem egy eldugott hely, ahová be lehet húzódni, elbújni 
a világ dolgoi elől. Az egyház jelen van a világban, része a társada
lomnak, a templom falai nem határolják el a világtól, hanem össze
kötik azzal. A keresztyén férfi nemcsak az egyházban dolgozik, hanem 
munkahelyén is. Ügy kell élnie mindkét helyen, hogy az szolgáló hit
tel történjék.

Sorolnám még sokrétűen, hogy mit jelent ma keresztyén férfi
nak lenni az egyházban. Mondhatná valaki: eddig is sokat beszéltem 
már egyházon kívüli feladatainkról. Ez csak látszólagos, mert én úgy 
tartom, hogy az egyházban kapott lelki ajándékokat szét kell szórnunk 
életünk területén: a családban és a társadalomban, mert egyház, csa
lád és társadalom elválaszthatatlan a mi számunkra.

Mégis hadd szóljak még életünknek az egyházban folyó részéről. 
Igen, élnünk kell az egyházban, benne az egyházban. Felelősséget, kell 
hordoznunk gyülekezetünkért. Lelkileg is, anyagilag is. Szeretnünk 
kell az adakozást. Gyülekezetünk céljaira, szeretetintézményünk cél
jaira, rászorultjaink, magányos öregeink megsegítésére. Én most nem 
a békéscsabai gyülekezetről szólok csak, hanem saját gyülekezetem és 
más, nagy általánosságú tapasztalataimról. Sokan vannak egyházunk
ban, akik ugyan tagjának tartják magukat, de nem vállalnak áldoza
tot éríte. Vannak, akik nem szeretik az adakozást. Vannak, akik ezt a 
kérdést formálisnak tartják. Ismerek jól kereső embereket, akik nem 
ébredtek arra, hogy az egyházban nem borravalót kell osztani. Tudok 
igen jól kereső emberekről, akik évi 50—100 forintot adakoznak. Ezzel 
megnyugtatják lelkiismeretüket. Ha valakinek kell az egyház, kell az 
egyház szolgálata, annak legyen kedves az adakozás is. Nem lehet hi
vatkozni a bibliai szegény asszonyra, aki csak két fillért adott. Ez az 
asszony mindenét odaadta. Testvéreim, mindenét. Velem együtt még 
senki sem adta oda mindenét. Aligha hiszem. Férfi testvéreim, nekünk 
az egyházban is családfőként kell viselkednünk. Örülünk az asszonyok, 
lányok szolgálatának, pótolhatatlan az, amit végeznek. Szeretetükkel 
elárasztják a gyülekezetei, megtöltik az egyházat. Ez jól van így, hi
degebb lenne az egyház, ha nem így szolgálnának. Hadd mondjam 
azonban, ezzel nem elégedhetünk meg mi, férfiak. Volt idő a történe
lem során, amikor a férfiak karddal védték egyházukat. Mi, evangéli
kusok erről különösen sokat tudunk mondani. Ma nem kell védenünk 
az egyházat ellenség elől. Most nagyon keményet fogok mondani: ne
künk nem a kommunistáktól kell védenünk az egyházat, hanem ma
gunktól. A magunk közömbösségétől. Ne mások nyakába akarjuk 
varrni a felelősséget egyházunkért, hanem vállaljuk azt mi -magunk. 
Gyülekezetünk gondjait magunknak kell hordoznunk, s ez férfi fel
adat, s nem is kevés.

Szeretnék még néhány szót szólni az egyházban meglevő együtt
gondolkodásról. A magyarországi egyházban sok gyülekezet van. Sok
féle ember él ezekben a gyülekezetekben. Sokan sokféle módon gon
dolkozhatnak, ez emberi vonás. Ezek a gyülekezetek egyházmegyékbe 
tartoznak, földrajzi és politikai egységek területén. Más tájak, más 
emberek. Az egyházmegyék beletagolódnak két nagy kerületbe, és ezek
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képezik együtt az országos evangélikus egyházat. Fordítsuk magunkra 
a szót. Testvéreim itt, az Alföldön élnek, én Budapesten. Viszonylag 
nagy távolságra egymástól. Én eddigi tapasztalataimból, az elmúlt 
évek során azt tanultam meg, hogy egyek vagyunk. Testvéreimnek ér
zem a gyülekezet lelkészeit, és testvéreimnek önöket is, kedves férfi 
testvérek. Miért? Mert egy nyelven beszélünk, nem anyanyelvűnket 
értem ezalatt, hanem gondolataink kifejezését. Ezt érzem az egész 
egyházban, Soprontól Békéscsabáig és Budapesttől minden irányba. 
Nem mintegy 400 gyülekezet van csak, nem 16 egyházmegye csak, 
nem két kerület — ezek a részek is vannak — mégis egy egyház. Az
előtt ezek a részek egymást kerülgető, gyakran szembenálló részek 
voltak, amelyek politikailag szembenálltak egymással, más-más teoló
giai irányzatokat követtek. Ma azt látom, hogy az egyház vezetői, püs
pökei és a lelkészi kar, a gyülekezetek egy úton haladnak. A diakó- 
niai teológia útján. Mi, férfiak erősen gondolkodó al'katúak vagyunk. 
És gondolkozásunk eredményeként elfogadtuk, magunkévá tettük egy
házunk mai, szolgáló útját a hazában, népünk között.

Persze vannak, ha kevesen is, akik nem tartanak ott, ahol járunk. 
Talán vannak, akik visszahúznák a menetet, csakhogy ez nem sikerül. 
Azért, mert az egyház a néppel, a népért munkálkodik. Vannak, akik 
kifogásolják, hogy az egyház politizál. Mindig is politizált, de akkor 
azok nem kifogásolták, akik ma szóvá teszik. Pedig az volt a rossz po
litika. Ma az egyház a haladásért, a nép előmeneteléért, nem a kizsáfc- 
mányolókért, az emberiség békéjéért, az elnyomás megszüntetéséért 
politizál, és ez jó politika. Ebben egyek vagyunk mindannyian egyhá
zon belül és egyházon kívül, és aki ezt kifogásolja, az akar rosszat. 
Egyházunk útja nem kettészakítja a társadalmat, hanem átöleli azt. 
Hibátlan ez a társadalom? Nem, vannak hibák. Vannak nehézségek. 
De mi ehhez jóakarattal nyújtunk kezet, és együtt a társadalom ve
zetőivel, és a néppel igyekszünk helytállni.

Ugye békéscsabai férfiak, Ti is így látjátok ezt, és helytálltok a 
munkában, a tanácsban? A Népfrontban.

Hogy minél tudatosabb keresztyének legyünk, erősek a hitben és 
a szolgálatban, az együttgondolkodásban, hadd kérjek mindenkit egy
házi sajtónk, kiadványaink olvasására.

Életem és munkám nagyrészt az iparban zajlik. Ott közelebbről a 
számok embere vagyok. Megtanultam a számok realitását, és gondol
kodásomat az egyházban a realitás irányítja. Hitemet nemcsak az ér
zelmek, hanem Jézus Kr. tanításának realitása irányítja. Ezt szeret
ném férfitársaimnak is átadni.

Mi mindannyian, együtt és külön-külön felelősséget hordozunk. 
Önök a saját életükért és a saját gyülekezetükért. Az elmondottakból 
kitűnt, hogy a részek képezik az egészet, így tehát az egész egyházét 
is. Így válunk teljessé az egyházban, és fordítva is áll ez: így lesz tel
jessé a magyarországi evangélikus egyház is, amely minden kis és 
nagy gyülekezet gondját, örömét magában hordozza.

Mi, egyházban élő férfiak így válunk egyszersmind a társadalom 
egészének felelősségteljes, becsületes, munkára, áldozatra kész embe
reivé.

Így áldja meg Isten a békéscsabai gyülekezet férfiait is, szeretet
tel és felelősséghordozással.

Szent-Ivány Ödön



Tanulmányok

A  lélektan jelentősége korunkban  
és a diakóniai teológiában

1. A lélektan jelentősége korunkban

W. James, a modern pszichológia „nagyatyja” 1890-ben, amikor 
elküldte kiadójának a Principles of Psychology kéziratát, némi fájó 
iróniával „undok tárgyacskának” (nasty little subject) nevezte szere
tett szaktudományát, mely — mint két évvel később mondta róla — 
olyan fejlettségi fokon van, mint a fizika Galilei, vagy a kémia Lavoi- 
sier előtt. (5, 5)

Ma már tudomány a lélektan, mely ha legföljebb ifjúkorát éli is, 
de éppen azért, mert az emberiség fejlődésének adott fázisa hívta 
létre, aránylag gyors ütemben erősödik. Az idő azonban nagyobb mér
tékben „gyorsul” , s a lélektan segítségére mind minőségi, mind meny- 
nyiségi értelemben fokozottan lenne szükség — úgy tűnik, hogy az 
urbanizációval és teohndzálódással elég szoros összefüggésben (ha nem 
is kizárólag azoktól függően). A tapasztalt orvos-pszichológus, dr. 
Hárdi István állapítja meg, hogy az ember — a szakember is — „haj
lamos a számok, a mérhető 'egzakt’ tények közvetlen bűvöletében ma
radni”, miközben azonban „új helyzet keletkezik, s abban nem ke
vésbé, hanem még erőteljesebben jelentkezik az em ber. . .  sokak által 
lebecsült szubjektív megnyilvánulásokkal” . A szerző többrétűén bizo
nyítja „a pszichés ismeretek és megértés iránti rendkívül nagy igényt” , 
miután sókatmondóan idézi éppen az adott összefüggésben Jean Ros- 
tand-t: „A tudomány istenekké tesz bennünket, mielőtt megérdemel
nénk, hogy emberek legyünk” (4, 11; kiem. eredeti.)

Rees 1953-as adatai szerint Nagy-Britanniában a munkahelyükről 
távollevők 30 százaléka pszichikus okok miatt beteg; az összes igény
be vett kórházi ágyak közül pszichiátriai betegekre Nyugat-Európában 
42 százalék jut, az USA-ban pedig 56 százalék. (5, 234) Hazánk jelen
legi helyzete sem éppen megnyugtató. Hárdi megállapítása szerint a 
lelki eredetű betegségek aránya a körzeti orvosi gyakorlatban 25— 
50 százalékra, az ambuláns rendeléseken 50 százalékra becsülhettő. 
(4 13) A belgyógyász-pszichológus dr .Németh György szintén friss ke
letű közlése: „Hazánkban az utolsó évtizedekben a fertőző betegek 
száma csökkent, viszont az elmebetegeké négyszeresére nőtt.” „Az 
úgynevezett funkcionális bajok, melyekben a pszichogén mechaniz
mus dominál, rendkívüli módon elterjedtek. Egyes statisztikák sze
rint az általános orvosi gyakorlatban előforduló esetek 80 százalékát is 
kiteszik.” (7, 178. 149) A szakírók megegyeznek abban, hogy a pszi
chés bántalmakkal szemben társadalmi méretű összefogás kell.

Egyre szaporodnak a lélektani témájú cikkek a napisajtóban. 
„Harc az öregedés ellen pszichológiával”, „Egy leány — szemben ön
magával. Elkészült az első pszichológiai nagyfilm”, „Megtanulni a 
szülő szerepét” , „Lélektani ismeretek a nevelési gyakorlatban” , „Vi
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szonybetegség” sőt: „Miért nem volt Szpasszkijnak pszichológusa?” — 
ilyen és hasonló címekkel jön a „lélektani hullám”  (MN 71. 1. 1; 68. 
6. 12; 69. 1. 16 Nsz 73. 9. 12; 73. 2. 10), s olyan is van, hogy a „Köny
vespolc” egész oldalát pszichológiai recenziók töltik ki. (MN 73. 12. 9)

Már önmagában véve elég súlyos Nyíró Gyula professzornak alig 
pár éve tett megállapítása: „Az emberiségnek közel egyötöde abnor- 
mis személyiség” , amihez viszont hozzáfűzi: „Ennek társadalmi jelen
tősége nemcsak a szám nagyságánál fogva komoly, hanem azért is, 
mert közülük sokan juthatnak különös adottságaik révén vezető sze
rephez s az emberi társadalomnak súlyos 'károkat okozhatnak.” (9, 10) 
(Panaszkodtak például egy üzemvezetőre: hozzáértése és munkabírása 
kiváló ugyan, de zsarnoki stílusa sorra idegbetegségbe hajszolja mun
katársait.) Tehát a pszichológiai értelemben vett „abnormitás” koránt
sem jelenti azt, hogy az illető okvetlen „klinikai eset”, köznapi nyel
ven bolond, vagy feltűnő viselkedése miatt féligHineddig annak szá
mít, hanem inkább azt, hogy személyisége legalább egy ponton lénye
ges mértékben torzult, ami nem kevéssé zavarja munkáját, emberek
hez való viszonyát, „fertőzi” a levegőt — amiről viszont az illető 
(szinte kivétel nélkül) nem akar tudni, sőt, aminek felfedésével szem
ben rendkívül heves ellenállást tanúsít, esetleg agresszív módon, bár 
tárgyilagos érvek ürügyén. Ellenállása lehet azonban — bár ez a rit
kább eset — depresszív jellegű is: „mély” megbántódás, pánikszerű 
visszahúzódás, neheztelés stb. Természetesen a legkülönbözőbb arány
ban keveredhetnek agresszív és depresszív elemek az oly jellemző, 
indulati töltésű ellenállásban, amely tudattalanul is a személyiség be
teg gócának felfedését akarja megakadályozni, s amelyet az „ellenálló” 
teljesen adekvát magatartásnak tart. Megjegyzendő, hogy az illető 
igen könnyen lehet kimondottan tehetséges ember, számos becsülendő 
tulajdonsággal, amelyek viszont a legkevésbé sem jelentenek garan
ciát az „ön- és közártalmas” személyiségtorzulással szemben. Hogy a 
vezetőből ne „szivárogjon” fertőzés, azt például Erich Neumann még 
annál is fontosabbnak tartja, hogy az illető alkotó egyéniség legyen. 
(8, 101) (Mindezekre a lelkész önismeretének tárgyalásánál még visz- 
szatérünk.) Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy korunkban a lélek
tan létfontosságú tudománnyá lépett elő.

2. A lélektan és a teológia
Mindezt a teológia is érzékelte, többé-kevésbé. Korunkban örven

detesen megnőtt a hittudomány antropológiai érdeklődése, ami nélkü
lözhetetlen is, hiszen a modern időkben korántsem az emberi kénye
lem színvonala a legmagasabb, hanem a szükséges emberi felelősségé, 
aminek érdekében az egyház szolgálatának az eddiginél sókkal alapo
sabban meg kell vizsgálnia: kicsoda, miféle korának az a konkrét em
bere, akit problémái és lehetőségei közepette kell megszólítanunk az 
evangélium felszabadító üzenetével. W. Trillhaas az Ev. Kirchenlexi- 
konban igen szűkszavúan annyit mond: „Az újabb teológiai antropo
lógia kiterjesztette érdeklődését a konkrét életre, nyelvre, pszicholó
giára, szociológiára, kultúrára, politikára.” (I. 137) Nem fojthatjuk el 
ironikus sóhajunkat azzal kapcsolatban, hogy végre megértük: „a teo
lógiai antropológia kiterjesztette érdeklődését a konkrét életre” ! És 
azelőtt mit csinált? Mindenesetre biztató jel, hogy pl. az imént idé
zett EKL — tárgyunknál maradunk — több hasábon tárgyalja a Psy- 
chiatrie, Psychotherapie és Psychologie címszavakat. (III. 394—407)
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örvendetesen gazdag a német, angol és francia nyelvű, teológiai be
ágyazottságé pszichológiai irodalom, mellyel kapcsdlatban saját iro
dalomjegyzékünkre utalunk, kiemelvén azonban a Wege zum Men- 
schen című havi folyóiratot, melyet „orvosok és lelkipásztorok, neve
lők, pszichológusok és szociális hivatásúak számára” jelentetnek meg, 
ezek közös érdeklődésére számot tartó anyaggal, s a kiadók közel áll
nak a stuttgarti „Orvos és Lelkigondozó Munkáközösség” -hez. Figyel
met érdemel e folyóirat egységlátása, amennyiben nem szakítja külön 
az egyén pszichológiáját, sőt általában a lélektant a szociális össze
függésektől.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az említett szakirodalmi bő
ség nem tompítja kritikai érzékünket minden olyan beállítottsággal, 
vagy kísérlettel szemben, amely a lélektant öncélúan művelné, kira
gadva azt egyrészt társadalmi, másrészt teológiai összefüggéseiből, il
letve ezeket a kapcsolatokat lényegtelenekként kezelné. Teológiai ösz- 
szefüggésben is tanulságos Antal Gábor egyik nemrégiben megjelent 
recenziójának utalása (MN 73. 12. 9): „Georges Politzer, a mártírha
lált hált, kiváló, magyar származású francia marxista filozófus annak 
idején okosan jegyezte meg, hogy a pszichológia fejlődését nemcsak 
azok akadályozzák, akik ezt a tudományt lebecsülik, hanem azok is. 
akik abszolutizálják.”  Hogy ez mennyire igaz, arra ellentétes oldalról 
éppen Politzer szolgáltatott „reaktív” példát, amikor az említett abszo
lutizálok egyoldalúságára azzal válaszolt, hogy „A pszichoanalízis 
vége” címmel sommásan elparentálta az egész freudizmus. (Politzer: 
A filozófia és a mítoszok. Kossuth, Bp. 1972. 256kk) Elgondolkoztató 
párhuzama ennék, hogy alig pár évvel ezelőtt milyen mély és meleg 
verset írt a szintén kommunista József Attila „Amit szívedbe rejtesz” 
címmel „Freud nyolcvanadik születésnapjára” , más mélylélektani köl
temény-visszhangjairól nem is beszélve.

Ügy véljük: a lélektant magát bajos lenne eleve ellátni ideoló
giai, vagy teológiai előjellel; még a különféle irányzatok egyes képvi
selőinél is messzemenő óvatosság célirányos, ami elvi megítélésüket 
illeti, ha ugyan vállalkoznunk kell ilyesmire. Viszont még kritikai 
fenntartások mellett is (ahol az szükséges) van tanulnivalónk olyan 
országok tudósaitól-teológusaitól, amelyekben az urbanizáció és túl- 
technizálódás okozta problémák — igen sokrétű, számos más elemre is 
utaló összefüggésekben — jóval korábban jelentkeztek, mint nálunk s 
a szükség hamarabb rákényszerítette őket a reagálásra. Nem közöm
bös, ahogyan például dr. Hárdi százszámra idézi a nagyobbrészt angol, 
német és francia nyelvű szakirodalmat. (4, 245kk) Nyilván esetenként 
kell megvizsgálnunk, hogy számunkra mikor mi lehet hasznos és mi
lyen módon alkalmazható. Amit pl. Wilhelm Hahn professzor J. S. 
Bonnel „ízig-vérig amerikai” Psychology fór Pastor and People-jére 
mond, hogy az abban foglaltak távolról sem alkalmazhatók minden
ben közvetlenül a más jellegű nyugatnémet viszonyokra (1, 7), az hat
ványozottabban érvényes a mi esetünkben, természetesen nemcsak 
Bonnel érdekes könyvére nézve.

3. A pszichológia igénybevétele a diakóniai teológiában
„Szolgálatunk és a mélylélektan” című tanulmányunk (L 1973, 

151kk) megállapításait nem óhajtván ismételni, azokra hangsúlyozot
tan utalunk: ha szemlélődéseinkben és gyakorlati vizsgálódásainkban 
nagyobbrészt mélylélektani felismeréseket használunk fel, az a leg
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csekélyebb mértékben sem jelent valami élet- és valóságidegen be
zárkózást; bármilyen „lélektani monokultúra” ellen vagyunk, hiszen 
az csak fülledt üvegházi légkört jelentene, elszigetelődvén az élet ezer 
gyákorlati összefüggésétől, kölcsönhatásaitól, s többek között szolgála
tunktól, beleértve az igehirdetést is, amiben szintén csak funkcionáló 
lélektannak lehet szerepe, vagyis olyan segédtudománynak, amelyet 
mintegy funkciójába illesztettünk, szolgálati helyére iktattunk. Fö
löttébb hamis dolog lenne úgy szállni le a lélek mélységeibe, hogy 
azokba beletemetkezzünk. Az ilyesminek be sem vallott célja az el- 
kötelezetlenség, mely ráadásul még magasztosnak is akar látszani — 
szolgálatképtelenség, mely nem átall a mélységes lelkiség lepleibe 
burkolózni. Ennek következménye valami álmodern, széplelkű farize- 
izmus lenne, garantált gyümölcstelenséggel. Magunkévá tehetjük Lé- 
nard A. Sándor „Római történetek” című könyvének gúnyos-igaz só
haját (Magvető, Bp. 1969. 227): „A modern pszichológia úgyis hallat
lanul megnehezítette az emberek közötti életet. Rendkívül nehézzé 
vált megtudni, ki mit ér. A lusta csirkefogáról kisült, hogy csak gát
lásai vannak. A hóhér —• szegény — szenvedő szadista, a zsugori, sző
rös szívű uzsorás a neurózis áldozata — s mi végül áldozatává válunk 
annak, akinek a lélekbúvár mindent megbocsát.”

Nem valami olcsó és mindent' agyonrelativizáló lélektant akarunk 
művelni, hanem diakóniai teológiánkat akarjuk e tekintetben is konk
retizálni, annak jegyében, ahogyan D. Káldy Zoltán kifejtette díszdok
tori értekezésében: „A diakónia szó szolgálatot, támogatást, segítséget 
jelent, éspedig lelki’ és 'anyagi’ vonatkozásban egyaránt. — Ez a dia
kónia az embernek lelki és testi bajaiból való kiszabadítására irányul, 
akkor is, ha az evangélium hirdetése által történik és akkor is, ha az 
élet különböző szükségeiben való segítségnyújtás révén folyik.”

Nem mehetünk el érzéketlenül egyes emberek lelki szenvedése 
mellett sem, de még inkább riadóztató dr. Németh felelős kijelentése: 
„A neurózisokból származó kár, bár számszerűen alig mérhető, társa
dalmunknak mérhetetlen szenvedést okoz.” (7, 223) Itt már szinte új 
kategóriával kerülünk szembe: a társadalmi méretű lelki szenvedéssel, 
a szenvedésnek olyan masszívumával, amely egész társadalmunkra rá
nehezedik. Hiszen nem is csupán az ötödrésznyi „abnormis személyi
ségről” van szó, de ezek közvetlen hozzátartozóiról és munkatársairól 
is! így a különben is megdöbbentő 20 százalék megsokszorozódik, hi
szen az abnormis személyiségek akarva-akaratlan „szenvedtetik” a 
környezetünket, s egyáltalán nem ritka, aki családban, munkahelyen 
vagy más elkerülhetetlen kapcsolatban több abnormis személyiségtől 
is kénytelen szenvedni s talán maga is ilyenné válik. Egyáltalán nem 
túlzunk, ha azzal számolunk, hogy egy abnormis személyiségtől átlago
san a családban ketten, a munkahelyen legalább négyen szenvednek 
közvetlenül és állandóan. Mivel pedig a normalitás és abnormitás kö
zötti határ elmosódik (5, 217kk) és igen gyakori az, amit jobb híján 
részleges abnormitásnak nevezhetnénk s ez esetleg időlegesen, cikli
kusan, vagy kedvezőtlen körülményekre jelentkezik egy-egy embernél, 
az abnormisnak minősíthető személyiségek okozta rendkívül gyakori 
„szekundér szenvedések” mellett az emberek saját kiegyensúlyozat
lanságaik, tévbeállítottságaik miatti szenvedésekkel is kénytelenek 
küszködni. Olyan ember, aki részint mások, részint önmaga miatt ne 
szenvedne lelkileg, egyszerűen nincs! A kérdés inkább az: ki meny
nyire talál és áraszt gyógyító atmoszférát.
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Semmiféle szenvedés-hangulatot nem akarunk kelteni, különösen 
nem olyasféle hátsó szándékkal, hogy így felkavart vizek zavarosában 
halászhatna az egyház, hihetővé tudván tenni, hogy „mégis” nélkülöz
hetetlen. Efféle machinációkkal csak „magunknak kedveskednénk” , 
ahelyett, hogy „az erőtlenek erőtlenségeit hordoznánk” (Rm 15, 1) — 
bár, mellesleg szólva, magunknak is csak ártanánk. A diakóniai szi
tuáció hív cselekvésre, akár Jézust a pásztortalanok látványa, a „meg
lepettek” (eskülmenoi, Mt 9, 36) nyomorúságának átérzése. Nem kér
dezzük, hányadik sorban harcolhatunk, már csak azért sem, ment ez 
nem lenne diakóniai kérdés, különben pedig a lelki szenvedések eny
hítésére, emberi önérzetek és funkcióképességek helyreállítására gya
korlatilag nincs az a sok, ami elég lenne. Tudjuk azt is, hogy magunk 
is „megtépettek” vagyunk, többszörösen és számtalan variációban, hi
szen egyházi múltunknak nemcsak ragyogó indításait és elkötelezéseit 
hordozzuk, de valamiképpen tehertételeit is, melyeket igyekszünk dia- 
kóniailag feldolgozni, szolgálatban „lereagálni” , történelmileg legalább 
valamelyest jóvátenni (emberileg szólva): ezen kívül egyéni sorsunk 
minden pozitív és negatív adottságát magunkban hordozzuk, jobb 
esetben becsületesen harcolunk saját belső veszedelmeinkkel, hogy ki
bontakozhassanak jó lehetőségeink — s tudjuk, hogy ezekben a tusák- 
ban nem csupán győzelmeink vannak, akár személyes, akár közösségi 
síkon vizsgáljuk magunkat. De tudjuk azt is, hogy a diakónia válla
lása mindig munkaterápia-jellegű: amit felszabadultan teszünk meg 
másokért, annak áldása „szokott” visszahullámzani ránk. Keresztyé
nek vagyunk, szocialista hazában élünk, mélynek alaptörvénye a so- 
cius =  embertárs komolyanvétele, s be szeretnénk tölteni „a Krisz
tus törvényét” , egymás terhét hordozván (Gál 6,2) e tekintetben is. Szá
mos más, rendkívül fontos, nem nagyon régen „felfedezett” szolgálat 
vár munkásaira, mindenekelőtt a világbéke szolgálata, de éppen azzal 
összhangban, annak jegyében kell „kicsiben” is élnünk a diakóniát, 
például a társadalmi diakóniát, nem utolsósorban azzal, hogy védjük 
magunkat és embertársainkat az egyéni és közösségi ellelketlenülés 
ellen „a technika és az elszemélytelenedés világában” (7, 222). Ha ezt 
nem tennénk, vagy szemünk nem lenne, vagy szívünk.

Munkánk alkalmazott pszichológia, a gyakorlati teológia segédtu
dományaként. (Tehát pl. nem valláslélektan, bár természetesen ez 
utóbbi eredményeinek felhasználására is nyitottak vagyunk.) Azt vizs
gálják: milyen segítséget kaphatunk a pszichológiától, hogy mélyebb 
Lélektani látással magunk is változván hitelesebben, hatékonyabban 
hirdethessük Isten igéjét. Pszichológiai látásmódunk nem korlátozódik 
még csak a gyakorlati teológia szakterületére, vagy magának a hittu
dománynak egészére sem, vagyis mindenhez van köze, mindemellett 
igehirdetési feladatunkra koncentrálunk dolgozatunkban még akkor is, 
amikor nem közvetlenül a prédikációról beszélünk.

4. A mélylélektan érvénye és relativitása
Teológiailag és általánosságban sem érdektelen, hogy már évtize

dekkel ezelőtt hogyan látta a mélypszichológia jelentőségét, átfogó ha
tását szépirodalmi szempontból az egyetemes látású, ragyogó szellemű 
Szerb Antal A világirodalom története II. kötetében (480): „A  freudiz
mus közkeletűvé tette a mélylélektant. Ami Dosztojevszkij korában 
még a géniusz csodálatos éleslátása volt, ma már mindenki számára 
természetes: hogy a lélek mélyén sötét és titokzatos erők honolnak,
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mint leláncolt titánok az alvilágban, illetve mint titánok, akiket rosz- 
szul láncoltak le és időnként kitörnek a napvilágra. Az irodalom él is 
a mélylélektan felfedezéseivel; a franciás racionális lélektan immár 
a múlté.”

„Pszichológia mindig van, ott is, ahol nincs” — jegyzi meg igen 
szellemesen dr. Hárdi (4, 12) — „csak az a kérdés, hogy milyen.. 3 
Dr. Noszlopi László pedig Jungot idézi „A valláslélektan mai állása és 
új eredményei” c. cikkének nem éppen nyomaték nélküli zárómonda
tában (ThSz 1973, 219): „A  lelki élet tényei nem kevésbé tények, mint 
mondjuk a fizikai világ tényei.”  Aki ezt negligálja, az üvegfalba ütkö
zik, amely azonban gyómántkeménységű. Hogy országos szinten ho
gyan ismerik fel — növekvő mértékben — a pszichológiai tények sú
lyát, azt az eddig elmondottakhoz csatlakozva elég talán azzal érzé
keltetnünk, hogy az 1973 őszén megjelent négykötetes mű, A gyakorló 
orvos enciklopédiája „a hasonló, korábban megjelent művekkel össze
hasonlítva több új fejezettel gazdagodott. Vezető helyen foglalkozik az 
orvosi pszichológiával...”  (Nsz 73. 70. 25; 7. o.) Tehát, ami eddig benne 
sem volt a mérvadónak tekintendő műben, az most vezető helyen je
lent meg. Hogy pedig egyházunknak is van a lélektani problematika 
számára „antennája” , azt ezúttal arra utalva jellemezzük, hogy dr. 
Groó Gyula poimenika-jegyzetében több oldalon keresztül foglalkozik 
psziohológi'ai-pszichoterápiai — főként mélylélektani — ismeretek 
lelkigondozási vonatkozásaival. (2. 39—47) Természetes számunkra,
hogy amit érvényesnek, vagyis igaznak ismertünk fel, azt megfelelő 
módon érvényesíteni igyekszünk.

Korábbi, vagy akár még fennálló hiányosságokat azonban nem 
„túlkompenzálással” akarunk kiküszöbölni. Szándékunk a lélektani is
meretek és látásmód funkcióba illesztése, de semmiképp sem minde
nek fölé helyezése. Tiszteletre méltó párhuzamként hivatkozhatunk 
G. H. Mead nemrég megjelent, „A pszichikum, az én és a társadalom” 
című könyvében képviselt gyakorlati álláspontjára, melyben a szerző 
„csak az introspékció, az önvizsgálat abszolutizálóival szemben vallja 
a külső viselkedés rendkívüli fontosságát” , de „semmiképpen sem 
hagyja figyelmen kívül az aktus belső fázisát, az egyéni élményt.” 
(MN 73. 12. 9)

Szó sincs „pánpszichologizmusról”, vagy bármi hasonlóról! A lé
lektant — értékének és érvényének minden elismerése mellett — több
szörösen relatívnak tekintjük, úgy is, mint mélylélektant, éspedig át- 
tekintésszerűen a következő szempontokból.

a) Általános emberi szemszögből, hiszen — egészen egyszerű meg
fogalmazásban — más is van a világon. A valóság, az élet tényei, 
problémái sok más módon is megközelíthetők, s azok a „más módok” 
nemcsak jogosultak, de nélkülözhetetlenek. Hogy csak egyet említsünk 
a sok közül: „Történelmünk legmasszívabb ténye az osztályharc.” 
(EÉ 73. 11. sz.) Fölöttébb visszás lenne, ha pl. az osztályharc, a kör
nyezetvédelem, a lakásprogram végrehajtása, a népességnövekedés, 
vagy hasonló nagyságrendű kérdések több rétű megvizsgálását mellőzve 
mintegy ezek ̂ ellenében akarnánk pszichológiát művelni. A lélektannal 
sohasem valami helyett kell foglalkoznunk, hogy bármiféle reális és hasz
not ígérő látást, megközelítési-megoldási módot szinte kiszorítsunk ad 
maiorem psychologiae glóriám, hanem mindig az összlátás és összmegol- 
dás érdekében, annak keretében, más tényezőket és az azokkal fennálló 
kölcsönhatást figyelembe véve.



b) Tudományos szempontból — ami egyébként a fentiek egyenes kö
vetkezménye —, szintén viszonylagosnak kell ítélnünk a lélektant, amely
nek kiváló képviselői maguk is tisztában vannak e józan szerénység 
szükségességével. C. G. Jung például elhárít magától minden öncélúsá- 
got: „Pszichológiánk gyakorlati tudomány. Nem a kutatás kedvéért kuta
tunk, hanem azzal a közvetlen szándékkal, hogy segítsünk. Ugyanígy azt 
is mondhatnánk, hogy a tudomány mellékterméke pszichológiánknak, 
nem pedig főszándéka, ami nagy különbséget jelent azzal szemben, amit 
,akadémiai tudományon’ értenek.” (6,2) Hozzáteszi ehhez J. Jacobi: „Ezen 
az alapon fejlesztette ki tanítását Jung.. .  nem pedig — mint valami 
tiszta pszichologizmus esetében lenne —, a tudás más útjainak lebecsü
lése értelmében, és nem is olyan szellemben, ahogyan a pszichizmus 
minden valóságot pszichikus természetűnek feltételez, vagy ahogy a 
pánpszichizmus minden létezőt ilyennek vél,” (6,3)

c) Önmagát is relativizálja a mélylélektan — nem csupán az iménti 
idézetek értelmében, melyek konzekvenciái közé elsőrendűként odatar
tozik azoknak a lélektani vizsgálódásoknak folyamatos figyelemmel kí
sérése és segítségül hívása, amelyek legalábbis primér módon a tudat 
(s nem a tudattalan) pszichológiájával foglalkoznak. (Pl. gyermeklélek
tan, fejlődéspszichológia, tipológia, szociálpszichológia stb.) Ha valami
nek, úgy a mélylélektannak kell „mélységesen” tudatában lennie annak, 
hogy kutatásainak távlatai és feladatai végtelenek. Egyrészt kimondottan 
beszél a jungi pszichológia a kollektív tudattalan ama részéről, amely 
sohasem lesz tudatosíthatóvá. (6,46kk), másrészt mind az önismeretre, 
mind embertársaink ismeretére megdöbbentő mértékben alkalmazható 
az a páli kijelentés, hogy „rész szerint van bennünk az ismeret” . (1 Kor 
13,9) Ezért a mélylélektannak különösen is óvakodnia kell akár a vég
érvényesség, akár a teljesség illúziójától, mert az megrekedésével, sőt 
egyfajta pszichológiai hübrisszel lenne egyértelmű.

d) A diakóniai teológia látásában is természetszerűleg csak viszony
lagos lehet a lélektan szerepe. El kell utasítanunk az egyoldalú pszicho- 
logizálást, amely lélektani eszközöket arra vesz igénybe, hogy a Biblia 
üzenetét, vagy általában a keresztyén hitet maradéktalanul pszichológiai 
tényezőkre vezesse vissza — ahogyan pl. Ottó Haendler bírálja Freund 
jellegzetes állásfoglalását, mely főként a „Die Zukunft einer Illusion” 
c. írásában jutott kifejezésre. (3,28) Minden apologetikus szándék nélkül 
rámutathatunk, hogy például Mózes alakja természetesen megközelíthető 
lélektani oldalról is — amiként azt Freud „Mózes és az egyistenhit” c. 
könyvében tette (Bibliotheca, Bp. 1946) — anélkül azonban, hogy pszi
chológiában feloldható lenne!

Saját köreinken belül még inkább el kell hárítanunk minden pszi- 
chologizálást, amely olyannyira kész lenne „megmagyarázni” minden 
bibliai igét lélektani eszközökkel, hogy abban a páli értelemben vett 
mystérionnak és általában a divinumnak már semmi helye nem marad
na, vagy legalábbis háttérbe szorulna. Sok más jogosult vizsgálatai és 
megközelítési módhoz hasonlóan a pszichológia is, akár a vízi energia, 
mederbe szorítottan végezhet csak jó szolgálatot, vagyis nem szétfolyó 
disztingválatlanságban, hanem intenzív egybefogottságban, tudatosan al
kalmazott mértékben. E mérték tekintetében pedig diakóniai meghatá
rozottságunk a döntő: hogy esetenként mivel és mennyire tudunk szol
gálni embertársainknak, akár az ige hirdetésével, akár pásztori tanács
osai, akár célszerű cselekvéssel, melyekben igénybevesszük a lélektan 
segítségét — hogy jobban segíthessünk.
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A lélektant éppen relativitásában tudjuk diakóniai funkciójába il
leszteni. Magukévá tehetjük az Adelheid Rensch említette kritikai 
alapelvet (10,20), amennyiben kritikai nyíltsággal fordulunk a pszicholó
gia felé: egyrészt mérlegeljük pszichológiai kijelentések érvényességének 
határát és felhasználhatóságuk mértékét (amiben a cél semmiképp sem 
az, hogy „kritizálhassunk”), másrészt megfelelő mértékben és módon 
igyekszünk ezeket beépíteni személyiségünkbe és szolgálatunkba, mert 
ezt kívánja meg a szolgáló szellemű önkritikái készség.

Személyes és közösségi rendeltetésünk betöltése érdekében minden 
valós lélektani felismerést érvényesítünk tehát a jellegének és súlyának 
megfelelő módon, emberi valónk-világunk arányos részeként, életünk 
egészének előbbrevitele céljából, aminek természetes velejárója, hogy 
pszichológiai ismereteknek semmiféle kizárólagossági jelleget nem tulaj
donítunk, annál jobban megbecsüljük azonban őket szolgálatunk fontos, 
sőt ma már nélkülözhetetlen segédeszközeiként.

f e l h a s z n á l t  ir o d a l o m

l J. S. B onnell: Psychologie für P farrer und Gem einde. Bahn, Konstanz, 
1959. 2 Dr. G roó G y .: Gyak. teol. I. Poim enika. Jzet. Bp. 1971. 3 o .  Haendler: 
Die Predigt.3 Töpelm ann, Berlin, 1960. 4 Dr. Hárdi I .: P szichológia a beteg
ágynál. M edicina, Bp. 1972. 5 P. R. H ofstatter: Psychologie, Lexikon. Fischer, 
Franki. M. 1957. 6 J. Jacob i: Die Psychologie von  C. G. Jung.5 Rascher, Z ü 
rich, 1967. 7 Dr. Ném eth G y .: Lelki egészségünk. Med. Bp. 1973. 8 E. Neum ann: 
T iefenpsychologie und neue Ethik. Kinder, M ünchen, 1964. 9 N yíró Gy. (szerk .): 
Psychiatria. Med. Bp. 1967. 10 A . R ensch : Das seelsorgerliche Gesprach.2 Van- 
denh. Göttingen, 1967. N sz=Népszabadság, M N =M agyar Nemzet.

Bodrog Miklós

A HOLNAP ISTENTISZTELETE FELÉ
Mi az oka a nyugati világban a tömegek szekularizációjának? A 

Keresztyén Egyház, mely másfél évezreden át a történelmi fejlődések 
alakító tényezője volt, ma a társadalom peremére szorult. A hívők is
tene valóban egy halott Isten lenne? Megízetlenült volna az evangélium 
sója, mely már csak arra való, hogy kiszórják és rátapossanak? Vagy 
éppen figyelembe sem vegyék? Képes még az Egyház az emberek, a 
világ szolgálatára? S ha nem, vagy csak igen erőtlenül, miben rejlik 
alkalmatlanságának oka?

A Lutherische Monatsheíte 1973. márc. számában dr. Hans Schulze 
erlangeni teol. professzor, az egyetem szoc. etikai intézetének vezetője 
„Isten demokratizálása” c. tanulmánya bizonyos fokig ebből a szem
pontból veszi bonckés alá az Egyház életének legfőbb funkcióját, a ke
resztyén istentiszteletet. Feltűnő című írását az egyes fejezetek alcímei 
teszik áttekinthetőbbé. Alábbiakban, csekély kivonatolással, ismertetem 
Schulze tanulmányát. Majd ehhez fűzöm megjegyzéseimet.

Isten demokratizálása
Tekintélyi lekötöttség. A vasárnapi istentiszteletek stílusa valami 

szent rituálé gyanánt rögződött belénk, melyet minden kritikai meg
fontolás nélkül, immár nemzedékről nemzedékre, egyre csak ismétel-
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getünk. Ha jól megnézzük, alapjában véve egy udvari ceremónia le
folyását tükrözik ezek, melyben Isten a király, akit a liturgus repre
zentál a gyülekezet felé fordulva. A gyülekezet felemelkedik, mikor a 
liturgus proklamálja, amit a király mondani akar a gyülekezetnek. S 
az oltár felé fordul, s a Láthatatlanhoz beszélve tolmácsolja néki a 
gyülekezet mondanivalóját: könyörgését oltalomért, áldásért, vigaszért, 
uralma kiterjedéséért. A proklamáció igazi helye mégis a szószék, hol 
kérüx által közli a király a maga kérügmáját. A gyülekezetét e köz
ben várakozás, komolyság, némaság és alázat tölti be. A szószéken el
hangzó proklamáció pedig emelkedett hangú és ünnepélyes. Nem oly 
közvetlen, természetes és oldott e beszéd, mint a köznapi érintkezés 
nyelve, hanem kötöttebb, formulázottabb annál. Olyan, amivel proto
kollárisán egy uralkodót, vagy egy mai államfőt szoktak csak illetni. 
A szöveg merev és kimért, akárcsak a rituális mozdulatok. Az orgona, 
harsonazene és énekkar cereblálják mindehhez az ünnepi muzsikát. 
Mindebben a rendkívüli jut kifejezésre, a fascinosum és tremendum.

Mit közvetít és tükröz ez az egész ceremónia? Egy uralmi rend ké
pét és tekintélyi kötöttséget. Ebből táplálkozott a múltban igen erősen a 
világi társadalmak ismert strukturális rendje is. (Vagy inkább a kettő 
kölcsönhatásban állhatott egymással. A fordító.) Az istentisztelet kötött 
stílusában olyan etikai szabályok kötik a résztvevők magatartását, me
lyek kötelező erejüknél és folytonos ismétlődésüknél fogva mélyen be
idegződnek a liturgusba és az istenimádás résztvevőibe, mint ahogy egy
kor az udvari ceremóniák ritusai beleivódtak az uralkodók és udvaron
caik vérébe. A liturgus hivatala innen nyeri egész autoritását. De in
nét válik érthetővé az is, hogy miért maradnak ma el oly sokan az is
tentiszteletekről, anélkül, hogy az Egyház egészével szakítanának. Mert 
a modern ember már olyan struktúrákban él, melyek az előbbitől tel
jesen idegenek. Egyszerűen nem bírja elviselni az autoritatív kötött
ségeket. Túl merevek és feszesek ezek ma már neki.

Társas nagykorúság. A korábbi időkben, amikor a társadalom több
sége még keresztyénnek vallotta magát, a főségi (kephal) struktúra volt 
általános az élet minden területén: a férfi primátusa a nő felett, a szü
lők abszolút tekintélye a gyermekek felett, a mesteré az inasok és a fe
jedelmek autoritása az alattvalók felett. Minddez az egyházi rituálék
hoz analóg módon bontakozott ki. Ezért volt ez akkor a divatos és rep
rezentatív életforma. E rituálé az őt környező világ nyelvén beszélt még 
akkor is, mikor a láthatatlan világ dolgairól vallott.

Minden megváltozott azonban, mióta e korábbi világ elitjei elvesz
tették státuszukat. Az „Isten kegyelme szerint való” -ság már nem ben
nünk szemlélhető, hanem általában az emberben, a humánumban, a tö
megekben. Ha az, amit személynek, vagy személyiségnek hívunk, ma 
már a liberté, egalité, fraternité elvétől átitatott modern ember felől 
világosodik meg, akkor a legfőbb Személyiség képe és vonásai is úgy 
hatnak elevenül, ha nem autoritatív, hanem demokratikus színekben ra
gyognak fel.

Bár keresztyén tudatunk számára úgy tűnik, hogy ez az istenkép 
a Kinyilatkoztatástól távolálló és idegen, mégis azt kell mondanunk, 
hogy épp a Kijelentés talaján vannak az effajta istenismeretnek etikai 
megfelelő, sőt az Ember Fiáról szóló üzenet nyomán még újszövetségi 
alapja is van. Isten emberré lett s mint ember lakozott köztünk. S épp 
az emberré vált Krisztusban van adva számunkra az evangélium egy 
újfajta kommunikációjának lehetősége. Ennek pedig az istentiszteletben 
s egyáltalában az evangélium továbbadása során egy újfajta stílusban
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kellene kifejeződni. Isten nem csupán egy magasságban és fenségben tró
noló Űr, hanem örök Szeretet, aki egyszersmind alászáll a megváltásra 
szoruló világba. Ennek során oly mértékben vállal szolidaritást az 
emberrel, hogy a testté lett Krisztusban szinte partnerünkké válik. Ha 
pedig Isten Jézus Krisztusban testvérünkké lesz, mi is Isten partnerévá 
válunk. S ha ehhez még hozzávesszük, hogy az ember a rendeket, me
lyekben él, nem számára elrendelt valóságoknak, hanem vele együtt ka
pott rendeknek tekinti, akkor mai gondolkodása és cselekvése teológiai 
rangot nyer. A világ félig készen neki van átadva, melyet ő formál to
vább s amely mai alakjában már saját döntéseinek és cselekvéseinek 
nyomait hordozza. Így, ha Isten színe elé járul ez az ember, vagy vele 
beszél, már nem az alattvaló alávetettségével, hanem a nagykorú ember 
tartásával és érzetével teszi ezt. E nagykorú ember megszokta, hogy 
cselekedjék, miután a világ számára nem adott valami, hanem „fel
adat” . S e magatartásában már az emancipáció jut kifejezésre. Ezáltal 
az ethos is valami mássá lesz: nem gyakorolható már az önmegtagadás 
következetes engedelmességében és nem lehet az többé kívülről kapott 
utasítások elfogadása. Ez az ethos, eltérően a moráltól, az önrendelkezés 
jegyében, saját meggyőződés alapján, ilyen értelemben tehát autonóm 
módon gyakorolható.

Ha így látjuk a nagykorúvá vált embert, messze jutunk attól a pie- 
tisztikus kegyességtől, melyben a feltétel nélküli engedelmesség prin
cípiuma még jobban kifejezésre jut és Isten ellentmondást nem tűrő 
uralmi rendje még következetesebben hat, mint nyilvános istentisztele
teinken. Ez a magyarázata annak, hogy a pietisztikus irányzatokban ott 
kísért és a szektákban sokszor teljes erővel tör fel és jut uralomra a 
törvény szelleme. Az evangélium maga is szinte kifinomultabb tör
vénnyé válik. Ezért állnak e körök gyakran idegenül a világgal szem
ben és nem képesek olyan természetességgel vállalni az Egyház világ 
felé való szolgálatát sem.

A kinyilatkoztatás, mint esemény. Ha az istentisztelet szokott rend
jében bármi is változnék, úgy tűnik, magát a teológia igazságát ten
nénk diskutábilissá. Pedig e változás mögött sem hitetlenség, sem holmi 
alkalmazkodási stratégia sem lappang. Taktikai megfontolások helyett 
sokkal inkább a Szentlélek iránti bizalom nyilvánul meg itt. Ez a Lé
lek az, aki elvezet minket minden igazságra. Általa egyedül juthat a 
keresztyén ember az üdveseménnyel szubjektív érintkezésbe. A Kijelen
tés ugyanis nem egy régtől leszűrődött, egyházilag kanonizált, statikus, 
holt anyag, hanem a Szentlélek működése nyomán ma is élő és ható 
esemény, mely az igazság keresésének és felfedezésének folyamataiban 
is érvényesül. Ez nem azt jelenti, hogy a Kijelentés, mint esemény, le
mondana arról a hagyományról, mely az Űjszövetségben lett rögzítve s 
melyet az Egyház ma is tovább ad. De „a Lélek ajándékait ki-ki azért 
kapja, hogy használjon vele” (1. Kor. 12,7). Másodszor pedig: „Ahol az 
Ürnak Lelke, ott a szabadság” (2 Kor. 3,17). Mindez magában rejti an
nak lehetőségét, hogy emancipáltabb modellek is helyt kapjanak az is
tentiszteleten belül.

Az Egyház ezért ne liturgikusán megszerkesztett istentiszteleti kö
zösségként értelmezze magát, melyen mit sem változtat, ha beatzene és 
laikusok szolgálata is bevetésre kerül. Hanem hasson oda, hogy a ke
resztyén istentisztelet eleve ne váljék kultusszá, hanem „a világ min
dennapi istentisztelete legyen” (Kásemann).

Isten világ feletti hatalmát ne tekintsük mindenki által eleve ak
ceptált ténynek, hanem olyan valaminek, amit éppen nekünk az Egy
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háznak kell hirdetnünk és közvetítenünk a világ felé. Istentiszteletein
ket mégis úgy végezzük, mintha Isten uralma minden ember előtt el
ismert tény lenne. Pedig nem az. Ha pedig nem az, úgy nem érvénye
sülhet benne egy autoritatív és reprezentatív szellem és ceremóniális 
felépítettségét nem intézményesíthetjük a végletekig. Nem beszélve ar
ról, hogy a mai hétvége sem azonos többé a mi egykori vasárnapjaink
kal. E hétvégi időbe sokkal nehezebb beleépíteni istentiszteleteinket. 
Templomaink hasonlóképpen a régi stílust tükrözik még. Az evangé
lium szabadságából eredő újfajta kommunikációs helyiségekre lenne 
egyre inkább szükségünk. Sajnos, eddigi beidegződöttségek folytán a 
keresztyén ember inkább hajlik a konzervativizmus irányába és rúg- 
kapálódzik az Egyház megújulása ellen.

Nyílt kommunikációs helyiségek. Hogy képzelhetők el mégis az 
ilyenek, melyekben a megszólítottak nincsenek már némaságra kárhoz
tatva, hanem maguk is megszólalhatnak, kérdezhetnek, kifogásokat 
emelhetnek, kételyeiket őszintén feltárhatják, vagy a hallottakat hely
benhagyhatják? Vajon nem alakulna e ki ezekben is utóbb egy olyan 
helyzet, mint az akadémiákon, hol még túl magas stílusban és ex ka
tedra folyik minden és a szakemberek fölénye a laikusok fölött olyan 
bántóan nyomasztó? Ezért törnek ma már az egyetemeken is utat ma
guknak a didaktikailag megfelelőbb modellek, a kisebb csoportok, me
lyeken belül mindenki bátrabban kérdezhet és megszólalhat.

Tehát beszélgető körök. Közbevethetné itt valaki, hogy hisz ezek 
könnyen beleveszhetnének a szószátyárságba és végnélküli vitákba. De 
vajon a monologizáló beszéd nem vész e bele sokszor a puszta szóbeli
ségbe és száraz fejtegetésekbe? Nem szükségképpen kell á beszélgető
köröknek meddő vitakörökké fajulniok. A hivatásos vezető hagyja csak 
a jelenlevőket beszélni, szóhoz jutni, tudja őket türelemmel végighall
gatni s adjon helyt és időt olyan kikívánkozó helyzeteknek, tények
nek, melyekben az emberek benne élnek és amilyenekkel küszködnek. 
S kérdezhetné valaki: hol jut itt hely az imádságra és a szentségek vé
telének? Felelet: itt válnak csak igazán szükségszerűekké. S az egybe
gyűltek itt érintkeznek valóságosan a teológiával, ahol maguk is érde
kelve vannak. A hivatásos teológus pedig itt válik valóban közvetítő 
személlyé.

Félreértés ne essék! Nem a meglevő gyülekezet csoportokba való 
elaprózásáról van szó. Az összgyülekezeti istentiszteleteknek meg kell 
maradniok. De ki merné állítani, hogy ezeket is csak áz előírt formák 
szerint lehet kitölteni és senki a lelkészen kívül aktív hordozója ezek
nek nem lehet?

Nem mai keletű aggály, hogy az istentiszteletek reformálása egy
értelmű lenne azok felbomlásával, jórendjük és tartalmuk elsekélye- 
sedésével. Utóbbiakat csak egy autoritatív papi hivatal biztosíthatja 
egyedül. Ez így nem áll! Mert mi haszna, ha az egyházi hivatal autori
tatív jellege miatt az Egyházat, mint intézményt komolyan veszik, de 
mint az üdvesemény közvetítője az közben beszűkül és sorvad? Tulaj
donképpen miért is építünk és tartunk fenn templomokat tisztára szak
rális célzattal, amikor ezek mozdíthatatlan padsorai és a szószékre és 
oltárra betájolt konstrukciói már eleve lehetetlenné teszik az egymással 
szembenülést és beszélgetést? A merev formák feloldása csak a Lélek 
munkájának nyitna teret a gyülekezetekben.

De azút idáig még hosszú. Előttünk áll a modern társadalom a 
maga hihetetlenül nagy felszívó erejével és imponáló hatásaival. Ezen 
belül kíván az Evangélium kovászként és Isten erejeként hatni. De
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hogy teheti ezt, miközben az Egyház maga marad el és szakad le a vi
lágtól? Pedig Mestere útmutatása nyomán nem ezt kellene tennie. 
Nem lenne ideje egyszer már végre komolyan venni a reformáció ta
nítását arról, hogy nem az istentiszteletek külső rendjétől, ceremóniális 
lefolyásától függ az üdvösségünk? Mai istentiszteletenikről is, kétségte
len, magunkkal viszünk bibliai igazságokat. De vajmi kevés olyan ke
gyességet gyakorolunk be, amelynek a mindennapi életben is hasznát 
vennénk.

Isten Jézus Krisztusban emberközellé lett

Schulze prof. tanulmánya arra próbál rátapintani — csupán más 
szavakkal és okfejtéssel —, amit a mi egyházaink háború utáni teoló
giai újrafeleszmélésükben a szolgáló, az ember- és világközei Egyház 
képében jelöltek meg. Schulze szerint is Isten az ő Fiában olyan em
berközelbe jött (demokratizálódott), hogy ennek kifejezésre kellene 
jutnia istentiszteleteink egy kötetlenebb újfajta stílusában is. Istennek 
ezt az emberközelségét szeretné érvényre juttatni nyilvános istentiszte
leteinken és egyáltalában gyülekezéseink és kommunikációs helyisé
geink új fajta stílusában. Tehát lényegileg azt vizsgálja, hogy tudna 
az Egyház, teológiailag is megalapozottan, jobban szolgálni a mai világ
ban és a ma embere jelé.

Sok minden van isten- és emberszolgálatunkban — hisz e kettő el
választhatatlan egymástól —, ami a ma embere számára anakronisz
tikus. A modern ember nehezen tud beléilleszkedni a régi stílusba. Vo
natkozik ez templomaink képére, sőt talán még papi ornátusunkra is, 
melyek a mai ember számára már egyre inkább múzeális jellegűek és 
archaistikus hatásúak.

De menjünk vissza a Bibliából megismert istenfogalmunkhoz és 
próbáljunk mi is innen tájékozódni. Úgy vélem, istenképünk akkor 
tiszta és igaz, ha az Írások alapján egyszerre mindkettőt látjuk Isten
ben: „Magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alá
zatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét és a meg
törtek szívét.” (Ézs. 57,15.) Helyes tehát, ha istentiszteleteinken továbbra 
is hódolunk e magasságban és szentségben lakozó Ür előtt. Hisz egye
dül ő t  illeti a legnagyobb tisztelet és hódolat. Istentiszteleteink marad
janak ezért továbbra is elsősorban a Láthatatlan előtti hódolat és imá- 
dás alkalmainak, kit az egek egei sem foghatnak be s akihez képest 
az ember, mint egy csepp a veder szélén. De ez nem zárja ki azt, sőt 
megköveteli, hogy küszöböljünk ki eközben mindent, ami Isten és em
ber közé léphet, így azt is, ami a ma embere számára már idegen és 
távolálló. Amilyen egyszerűen és közvetlenül hajolt alá ez a szent és 
hatalmas isten hozzánk, bűnös gyermekeihez, az ő Fiában, ilyen aláza
tosan, egyszerűen és közvetlenül, rituáléktól és merev kötöttségektől 
mentesen közeledjünk mi is Hozzá és ugyanekkor egymáshoz is. Jézus 
testvérünkké lett s ezért az ő népe sem egy ceremóniális közösség, ha
nem testvéri közösség kell, hogy legyen, melyben ő maga a legelső 
szolgáló és legmegértőbb testvér.

Az őskeresztyén gyülekezetei azért tudta az Úr szaporítani az üd- 
vözülőkkel, mert gyakorlattal kitartottak a templomban, ahova Isten 
imádására gyűltek egybe és ugyanakkor foglalkoztak házanként is, test
véri közösségekben, és nem merev szertartások kötelékében az apos
tolok tudományával. S ilyen testvéri közösségeken belül voltak egyek
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a kenyér megtörésében és könyörgésekben (Csel. 2,47). Nyilván nem 
háttal ültek egymásnak, mint mi a templomainkban és nemcsak egy 
beszélt s a többi mégcsak nem is kérdezhetett.

Érzésem szerint vasárnap délelőtti és nagyünnepi istentiszteletein
ken egyszerűen és közvetlenül hódolhatnánk ezután is, a megszokott 
ülések rendjében, a láthatatlan Isten előtt és figyelhetnénk együtt a 
röviden, egyszerűen és világosan, a megszokott érintkezési nyelven elő
adott Igéjére, mely a mai embert saját helyzetében kívánja megszó
lítani. De délutáni, esti és hétköznapi gyülekezéseink már inkább egy 
gyülekezeti teremben kaphatnának helyet. Itt már többen is szóhoz jut
hatnának a bátrabb, kötetlenebb énekléssel, imádsággal, zenével, vagy 
esetleg szavalattal.

Délelőtti és nagyünnepi istentiszteleteink helyének, a templomnak is 
oly módon kellene átalakulnia, hogy a belső térhatás kisebb legyen és 
jobban egybefogja a meglevő gyülekezetei. Megfelelő térelosztással, pa
dok ritkításával, a szószék lejjebb szállításával, az oltár rácsozatoktól 
való szabaddá tevésével közelebb kerülhetnek egymáshoz a lelkész és 
a hívek. Nagyobb ablakok, több fény, kályhából, vagy valami rejtett 
fűtőtestből kiáradó meleg és meghitt közelség, ezek azok, melyekre 
templomainkon belül is törekedni kell. Megfontolható lenne, hogy a 
lelkészek ornátusukat ne kimondott ünnepi aktusok alkalmával öltsék-e 
magukra, amikor kimondottan az oltár körül szolgálnak, vagy az úr
vacsorái asztal, a keresztelőkút, vagy egy koporsó körül?

A nem kimondottan istentiszteleti gyülekezésekhez, de sokszor (pl. 
télen) még ezekhez is, ma már teljességgel nélkülözhetetlenek a jól fűt
hető, ugyancsak világos, családias hangulatot keltő gyülekezeti ter
mek. Itt oly ügyesen vezethetők az összejövetelek, hogy többen is szó
hoz juthatnak. A lelkész, mint a láthatatlan Szolga szolgája, jobban 
testvérévé válhat az egybegyűlteknek. De ami a legfontosabb, a szolgai 
formát öltött Krisztus jelenlétét is itt jobban átérzi a gyülekezet.

Korunk hatalmas változásai, a tudományos, technikai és társadalmi 
forradalmak és átalakulások közepette az Egyház a maga életfunkciói
ban is kell, hogy haladóvá és dinamikussá váljék. Az Egyház fejében, 
Jézus Krisztusban, olyan dinamika volt, hogy amikor érintkezésbe ke
rült emberekkel és az őt környező világgal, szavai szétrobantották a 
régi, holt vallásos formákat épp úgy, mint az egyes egyének beteges 
állapotát, megkötözöttségeit. Kereszthalála pedig, amely a zsidóknak bot- 
ránkozás, a görögöknek bolondság volt, Isten megtartó erejévé vált 
azoknak, akik felismerték benne Istennek az emberi bűnök és nyomo
rúságok legmélyére is aláhajló, mentő szeretetét.

Komolyan szembe kell néznünk tehát azzal, hogy istentiszteleteink 
és egész egyházi életformánk valóban a szolgáló Krisztust engedi e kö
zel az emberekhez és a világhoz. Nem zártuk-e be őt túlságosan kötött 
és merev ceremóniák és kegyes szavak tömlöcébe, ami miatt ő nem 
férhet hozzá a ma emberéhez és annak problémáihoz? Vagy talán he
lyesebben fogalmazunk, ha így mondjuk: bennünket tartanak fogva az 
elkoptatott szavak és megüresült formák. Jézus Krisztus ma is az a di
namikus existencia, aki, ha igazán existenciális kapcsolatba jutunk vele, 
maga robbantja szét azokat a merev szokásokat és rossz szavakat, me
lyek éltető szeretetének áramlását elzárják a szívekhez. Gondoljunk csak 
arra: ez a Jézus a maga korában hogy lerontotta azt az istenfogalmat is, 
melyet a judaizmus oly féltve őrzött, a bosszúálló, haragos, ítélő és kár
hozatra taszító Isten képét. A golgotái kereszten aztán egészen szétesett 
ez a judaista istenkép.



1969-ben Japánban, az egyik egyetemen, egy egészen különleges 
diáktüntetés zajlott le. Az egyetem keresztyén diákcsoportja maga zúzta 
szét saját kápolnájának egész berendezését. Mint utána megjelent nyi
latkozatukban elmondják e diákok: fájt nekik, hogy ezt „kellett” tenniük, 
de az a krisztológia, melyet a gazdag gyárosok által épített kápolna tük
rözött, elárulását jelentette annak a Jézus Krisztusnak, aki maga is sze
gény volt és nem állt egyébként sem soha a gazdagok pártján, a fény és 
pompa oldalán, hanem a szegények oldalán. S ha Japánban az igazi Jé
zus Krisztust akarják a keresztyének képviselni, a gazdag Jézus Krisztus 
templomait le kell rombolni, mert ezek hitelképtelenné teszik azt, aki
nek földi életében sokszor nem volt hova fejét lehajtania.

Persze e diákok, érzésem szerint, a nyereg túlsó oldalán csúsztak le 
a lóról. De arra jó az ilyen eset, hogy figyelmeztessen: nagy hiba lenne, 
ha Jézust ma is „felülről”, a pompa, az elragadtatott szavak, az elválto
zott hang, a kimért és ünnepélyes mozdulatok, a fény és a győzelem ol
daláról akarnánk megközelíteni. A keresztyénségben mindig is ott kísér
tett, már a kezdet kezdetétől fogva, az érettünk szolgai formát öltött és 
az emberi sors és szenvedések legmélyebb régióiba alászállt Ember Fiá
nak ez a glorifikálása. Tudjuk, a kath. egyház még tovább ment e téren. 
Nemcsak a még kisded Jézus köré font glóriát, hanem Mária, József, 
Keresztelő János, az apostolok és mártírok homloka köré is. Az effajta 
krisztológiát tükröző templomok kortörténeti és egyházművészeti szem
pontból még oly értékesek lehetnek, de egy meghamisított Krisztust és 
egy meghamisított keresztyénséget állítanak oda a modern ember elé. 
A földről, ahol élünk, szinte egy mennyei szférába helyezik nemcsak a 
Megváltót, hanem azokat az embereket is, akikhez neki valaha köze volt. 
S lényegileg ez folytatódik sokszor tovább istentiszteleteinkben.

Természetesen a feltámadott és megdicsőült Krisztusnak megvan a 
mennyben is az őt megillető helye, s erről is szólni kell és szólni lehet. 
De a ma emberének, aki itt él e földön, s e mostani világ jelenét és jö
vőjét formálja, sokkal inkább van szüksége arra a Jézusra, aki maga is 
itt járt a földön és szelleme, Lelke által ma is itt van övéivel, sőt övéi
ben. Hogy a modern embernek jézulógiai krisztológiára van inkább szük
sége és a szeretetével aláhajló és üdvöt adó Megtartó áll közelebb hozzá, 
ezen ne csodálkozzunk. Már a két világháború lövészárkainak „ágyútöl
telékei”, a hitleri megsemmisítő táborok lakói, sőt ezt megelőzően az 
amerikai ültetvényeken robotoló néger rabszolgák is, ahogy ezt számta
lan példa mutatja (lásd: néger spirituálék), a hozzánk mindenben hason
lóvá lett Jézust érezték közelebb magukhoz, és az általa hozzánk hajló 
Atya Istent.

Itt az ideje, hogy diakóniai Egyház legyünk a tekintetben is, hogy 
leszállunk az oltárok fény glóriájából, a szószékek magasából és az ecc- 
lesia procedit hamis piedesztáljáról. Lépjünk ki a szép és kenetteljes 
szavak mázából is. S lazítsunk valamiképp az ember Jézust szomjúhozó 
és hallgató gyülekezet merev együttlétén, mozdulatlan, passzív betömött 
szájú istentiszteleti magatartásán. Hagyjuk, hogy a legnagyobb Diakonosz 
odaléphessen szolgálatunkon keresztül az emberek közé. Kérdés, erre a 
szolgálatra alkalmasok vagyunk-e, ha mennydörgünk az Igével az em
berek feje fölött, villámokat szórunk feléjük és a világ felé, majd fejbe- 
kólintjuk vele a jelen-, vagy éppen távollévőket? Mindezeket bizonyára 
ama bizonyos példázatbeli pap és levita is megtette a maga módján. S 
abban sincs hiány, hogy mi is odatesszük az oltárra a magunk és mások 
áldozatának tüzét, mint ahogy a Jézus korabeli kegyesek is ezt csinálták. 
De azzal, hogy szép szavakat mondunk szerétéiről, irgalomról, megbo
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csátásról és mennydörgőnk mások felé ítéletről, még nem tettünk sem
mit azokért, akik irgalomra és gyógyulásra várnak, vagy legalább embe
ri szolidaritásra számítanak részünkről. S e téren ne legyünk személy- 
válogatóak, mert a nagy Diakonosz sem nézte az emberek társadalmi 
állását, sem bőrének színét.

A mi ún. sakrális istentiszteleteink és ceremóniális rituálénk nem 
szakította-e az életet sokszor ketté egy lelki és egy profán szférára? Pe
dig nekünk nem egy lelki szkrizofréniában, hanem az élet teljességében és 
a világ valóságában kell élnünk és járnunk úgy a templom falain belül, 
mint azokon kívül. Jézus élete akkor is istentisztelet volt, amikor kilé
pett a jeruzsálemi templom kapuján, vagy a kapernaumi zsinagóga aj
taján és lehajolt a bélpoklosokhoz, vagy együtt étkezett a vámszedőkkel 
és a bűnösökkel. S élete akkor is Isten és az emberek szolgálata volt, 
amikor mindenkitől, még Istentől is elhagyatva, ott gyötrődött a keresz
ten.

Érdemes valóban foglalkoznunk az igazi istentisztelet problémájá
val, hogy miként tudnánk a holnap istentiszteletét jobbá, igazabbá ten
ni. Nyugalmazott értelmiségi mondta el, hogy milyen zavaró számára a 
lelkész szolgálata közbeni ki és befordulása az oltár előtt, a szószéken 
pedig a néha túlfokozott nagy hang. Mások pedig arról vallottak, meny
nyire groteszk számukra a lelkészek furcsa, fekete talárja és az Evan
gélium derűjéhez, örömüzenetéhez nem illő gyászos szín a Bibliák és 
énekeskönyvek kartonfedelein. Nálunk pedig megfigyeltem, mennyire 
zavarja a templomba ritkán jövőket az énekverses istentiszteleti rend 
ismeretének hiánya s a majdnem hiábavaló kísérlet, hogy megtalálják 
a megfelelő közbeeső énekeket. Némely szolgálatomban pedig engem 
zavar legfőképpen egyes oltári, főleg espistolai lekciók szövegének a 
laikusok részéről való érthetetlensége, vagy kívülállók felé az Ap. Hit
vallás szavaival hitünk megvallása. Ez utóbbi is, mintha egy tabuvá lett 
volna az Egyház kezében. Pedig kincsek vannak benne, csak éppen más 
csomagolásban kellene továbbadnunk.

Sok minden érthetőbbé válnék, ha szeretettel megmagyaráznánk, 
kellő megvilágításba helyeznénk „ilyen apróságokat” azoknak, akik közt 
szolgálunk. Ahol pedig valami jobbat is tudnánk nyújtani, valamit egy
szerűbbé, közvetlenebbé, érthetőbbé, kommunikálhatóbbá tudnánk ten
ni, miért is nem tesszük? Hihetetlen, hogy a pedagógia terén mi mindent 
számba nem vesznek manapság, hogy a didaktikai módszereket tökéle
tesítsék!

Az Egyházak Világtanácsa uppsalai nagygyűlése annak idején, töb
bek között, ilyen határozatot is hozott: „Meg kell kérdeznünk az egyhá
zakat, hogy nyelvezetben és muzsikában, egyházi öltözék tekintetében 
és a szertartások terén nem szükségesek-e változtatások, ha azt akarjuk, 
hogy az istentisztelet a mai ember számára érthetőbb legyen. S hogy a 
bibliai és liturgikus szövegek nem azon álláspont szerint választandók-e 
meg, hogy az embereket elsegítsék az általuk is érthető „imádatra”.

Még mi is, akik tudatosan a diakóniai életformát, s az emberek, 
világ felé való nyitottság és szolgálat bibliai elvét valljuk, e kísértések 
alól nem vagyunk mentesek, illetőleg nem tudtunk még mindenben ki
vergődni elpaposodott és autoritatív egyházi struktúránk terhes öröksé
géből.

A keresztyének nem engedhetik meg maguknak, hogy megcsontoso
dott formák között végezzék küldetésüket a mában. A kérügmával, ha 
valóban tisztán és helyesen értelmezzük, nincs baj. Az ma is Isten élő 
szava, cselekedete és dünamisza, minden lélek üdvére és minden ember
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javára. Mi gyakran abban a téves elgondolásban élünk, hogy az emberek 
szekularizálódtak és szakadtak le az Egyház testéről, vagy idegenedtek el. 
Valójában az Egyház szakadt el a tömegektől, a modern embertől, s nem 
tud ezek „Krisztusává” lenni. Ha ezt a valóságot kellő alázattal felmér
jük, a Szentlélek Isten képessé tesz bennünket az újulásra. Lehet, hogy 
sok terhes örökséget és bűnünket kell még közben levetnünk. Krisztus 
mai Egyházára is vonatkozik az apostoli bizonyságtétel: „Aki Krisztus
ban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden.” (2 
Kor. 5.171

Ormos Elek

Evangélikus egyház a magyar államban
A dualizmus rendszerében

1. Osztrák—Magyar Monarchia

Az abszolutizmus rendszerének összeomlása megnyitotta az utat 
egy új korszak felé, amely a király és a nemzet közötti kiegyezéssel 
kezdődött. 1867. február 11. nemcsak a „dualizmusnak”, hanem egyúttal 
az Osztrák—Magyar Monarchiának is születésnapja. Magyarországot et
től kezdve bizonyos értelemben önálló törvényhozó testület képviselte, 
kineveztek egy magyar kormányt is. Azonban a fontosabb tárcák kö
zösek maradtak: a kül-, a had-, és a pénzügyminisztérium. A két or
szágot a kiegyezés értelmében az uralkodó személye, a diplomáciai és 
védelmi érdekközösség kötötte össze. A dualizmus tehát kompromisz- 
szum, bizonyos értelemben pedig megalkuvás volt. Kereken öt évti
zedig nyomta rá pecsétjét országunk életére (1867-től 1918-ig).

Nem az a célunk, hogy ennek a kornak kronológiáját adjuk. Nem 
is lehetne felsorolni a sok küzdelmet, az egymás után megszületett tör
vényeket, vagy az egymást rohamosan váltó kormányokat. S nem is 
bizonyos, hogy valójában ez volna ennek a kornak a „története”. In
kább azt próbáljuk megkeresni, mi volt ennek a kornak a jellemzője, 
s mit jelent igazán e kort nagyon jól jellemző szó: dualizmus?

A szó eredeti értelmében kettősséget jelent. Ebből a kettősségből 
kell kiindulnunk, mert ez nemcsak a két állam összekötöttségét jelen
tette, hanem kettősséget politikai látás és meggyőződés tekintetében 
Magyarországon belül is. A kor kezdetének két kiemelkedő, de egy
mással ellentétben álló alakja egyrészt az emigráns, de még mindig 
súlyt képviselő Kossuth Lajos, másrészt pedig a kiegyezést szolgáló 
„reálpolitikus” Deák Ferenc volt. A két ember útja együtt kezdődött, 
de később különvált, sőt szembekerültek egymással. Érdemes Kossuth
nak Deákhoz intézett „Nyílt leveléből” idézni néhány mondatot: „Mi 
nemcsak elvrokonok, de barátok is valánk a szó nemesebb értelmé
ben, férfi korunk szebb szakán keresztül, midőn még egy irányban ha
ladtunk a hazafiúi kötelesség ösvényén. . .  Együtt állottunk őrt a nem
zet jogai mellett az 1848-iki válság előestéjén, midőn mint miniszter- 
társak közegyetértéssel megköveteltük a Bécsi udvartól s kormánytól, 
hogy 'hazánknak törvényes önállása és szabadsága minden tekintetben, 
a pénz és hadügyek önálló független és minden idegen avatkozástól

218



ment kormányzatát is világosan odaértve, nyíltan elismerve és meg- 
óva legyen’ . . .  Nekem a hontalan bujdosás jutott osztályrészemül; — 
neked a nemzet tiszteletétől, s a tényező elemek többségének bizalmá
tól környezett vezéri szerep. . Ez a meggyőződés nemcsak Kossuthé 
volt, hanem az ország lakosságának nagyobb részéé is. A kiegyezés 
mellett csak egy réteg állt ki, s ennek a rétegnek nyilván ehhez vala
milyen érdeke is fűződött. Elmondhatjuk tehát, hogy az ország politi
kai meggyőződés tekintetében kettősségben élt, s hozzá tehetjük azt is, 
hogy ez nyomta rá bélyegét az egész korszakra, ezért volt szükséges 
reformot reformnak követnie, ezért volt annyi kormányválság is, s így 
szükségszerűen vezetett az út végül a dualista rendszer bukásához, sőt 
a forradalomhoz.

Ugyanez a rendszer az ország életén belül megosztottságot is hozott 
és jelentett. Ki is mutatható az uralkodó rétegnek ez a törekvése: meg
osztani a nemzetet.

Megosztották nemzetünket közigazgatásilag. Ezzel persze együtt járt 
egy gazdasági megosztottság is. Az elv egyszerűen így hangzott: kiszo
rítani az ellenzéket a porondról. A nép 1848 felcsillanó reménye után 
újra jogfosztottá lett. Képviselői kiszorultak a közigazgatási életből. 
1867 őszén egy adószedési hadjárat indult meg, s aki nem bírt fizetni, 
annál sor került a „nélkülözhetőnek” ítélt tehén, borjú, bútor vagy ágy
nemű elárverezésére is. A parasztság legfájdalmasabb csalódása a job
bágyfelszabadítás kérdésének elintézetlensége volt. Ezek a tények elége
detlenséget szültek. Az alföldi városok nincstelenjeiből kerültek ki a 
kiegyezéssel élesen szembeforduló 1868-as tömegmozgalmak résztvevői. 
A mozgalom első jelei az 1867 őszén megalakuló Demokrata Körök vol
tak. Célul a szabadság, egyenlőség, testvériség megvalósítását, az 1848-i 
teljes alkotmány visszaszerzését tűzték ki. A Demokrata Köröknek 
megszervezésében nagy szerepet vitt Asztalos János kecskeméti ügy
véd. A mozgalom erőteljesen terjedt elsősorban az Alföldön s később 
hiába igyekeztek feloszlatni azt. összetűzésekre került sor és az el
nyomott parasztság hangulata egyre inkább elkeseredetté vált.

Itt kell megemlékeznünk a munkásmozgalomról is. 1870-re mint
egy 400 000 munkás dolgozott már gyárakban, bányákban, vagy a kis
iparban. Bár az ország lakosságának még elenyésző részét tették ki, 
már ekkor megmutatkozott, hogy szerepük messze túlnő számarányu
kon. Külföldről először a magukat Lasalle Ferdinándról nevező munká
soknak, később pedig az 1864-ben alapított Nemzetközi Munkásszövet
ség (I. Internacionálé) Marx és Engels által kialakított álláspontjának 
jött el a híre: az osztályuralom megdöntéséről és a munkásosztály fel
szabadításáról. A magyar munkásság első önálló politikai szervezete az 
Általános Munkásegylet volt. A kormány eleinte nem akadályozta eze
ket a szervezkedéseket (főleg a lasalleánus, kormánnyal együttműködni 
hajlandó nyilatkozatai miatt), később pedig már nem volt ereje el
nyomni, különösen azóta, amióta a magyar munkásmozgalom csatla
kozott az Internacionáléhoz. 1871-ben már 25 munkásegylet és 10 üze
mi szervezet működött hazánkban. 1880-ban megalakult a Magyaror
szági Általános Munkáspárt. 10 évvel később, 1890-ben 60 000 munkás 
ünnepelte felvonulásával hazánkban először május elsejét. Ez év de
cember 7-én megalakult a Szociáldemokrata Párt. A  megosztás elvének 
fegyvere tehát visszafelé sült el: a kiszorított rétegek hangja és ereje 
egyre erősebb lett hazánkban.

A dualizmus a nemzetiségi kérdéssel is igyekezett megosztani orszá
gunk lakosságát. A hatalmon levők tudatos nemzetiségi politikát foly-
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tattak. Az Osztrák—Magyar Monarchia területén szinte bábeli hang
zavar uralkodott, de ezen ne egyszerűen a különböző nemzetiségek 
nyelvét értsük, hanem az ellenzéki hangtól a vad nacionalista hangig 
terjedő színes skálát. Figyelemreméltó ebben a tekintetben is a mun
kásosztály hangja: „Munkások! Nekünk csak egy nemzetiségünk van, 
ez az emberiség, csak egy hazánk, ez a föld, csak egy erkölcsünk, ez 
a munka, csak egy vallásunk, ez a szeretet azon törekvésben: hogy az 
emberi nem legnemesebb művelődésében a boldogság legmagasabb fokát 
elérje.”

A dualista rendszer nemcsak kettősséget, megosztottságot, hanem 
összefonódottságot is jelentett. Ez magának a „Monarchiának” termé
szetéből is adódott. Ennek példája a 48-as párt és a kiegyezés pártjá
nak későbbi összeolvadása, de legjobb példa az állam és egyház vi
szonya. A dualizmus egyik leghűségesebb támogatója a római katolikus 
egyház volt, de egyházunkban is bőven akadtak, akik a Monarchiát ki
szolgálták. 1885-ben a protestáns egyházi és világi vezetők is a főrendi
ház tagjai lettek. E kor első éveiben a közfunkciók még az egyház ha
táskörében voltak, például a házasságkötés, bontás, anyakönyvezés. Sa
játosan éppen ez az összefonódás okozta a legtöbb súrlódást nemcsak 
a katolikus és protestáns egyházak között, hanem állam és egyház vi
szonyában is. Ebben az időben volt legélesebb a reverzálisharc. Mi
niszteri rendeletek jelentek meg az „elkeresztelések” ellen. Már Eötvös 
József felvetette az állam és egyház szétválasztásának gondolatát. A 
munkáspártok programjában is állandóan szerepelt ez a pont. Deák 
Ferenc is kijelentette, hogy az egyházügy liberális reformja elkerülhe
tetlen. Amikor azonban a kormány lépéseket igyekezett tenni, a kato
likus egyház ellenállásának merev falába ütközött. Ekkor látott nap
világot XIII. Leó pápa „Constanti Hungarorum” enciklikája, melyben 
a „házasság szentségéről” és a „katolikus szellem felélesztéséről” beszél. 
Néhány katolikus pap egyenesen úgy nyilatkozik, hogy Magyarországon 
vallásüldözés folyik. Érdekes, hogy a dualizmust támogató egyház most 
ilyen élesen szembefordul az állammal, mert hatalmi pozíciójának eset
leges elvesztéséről van szó.

A reformok azonban elkerülhetetlenek voltak, s be is következtek. 
Egymás után jelentek meg a törvények és rendeletek — ha sok huza
vona után is. Az 1894: 30. te. rendelkezik a polgári házasságkötésről, 
az 1894: 32. te. a gyermekek vallásáról, az 1894: 33. te. a polgári anya
könyvezésről, az 1895: 43. te. a bevett, elismert és el nem ismert val
lásokról, valamint a felekezetenkívüliségről, végül az 1898: 14. te. az 
egyház részére folyósítandó állami kongruáról.

2. Egyházunk a Monarchiában
Hangsúlyoznunk kell, hogy az 1848: 20. tc.-ben kimondott egyenlő

ség és viszonosság még távolról sincs végrehajtva. Érdemes erre vonat
kozólag egy 1904. október 20-án kelt miniszterelnöki leiratból idézni: 
„A kormányt az a szempont vezeti, hogy a törvényesen bevett vallás
felekezetek közötti egyenlőség és viszonosság az egész vonalon érvénye
süljön, figyelembevéve a törvényes fejlődést és az egyes vallásfeleke
zetek belső természete által előidézett különös viszonyokat.” Ez a mon
dat is világosan beszél, messze voltunk még a valóságos egyenlőségtől.

Egyházunk mégis erősödött és fejlődött. Négy egyházkerületünk 
volt: a bányai, a tiszai, dunántúli és dunáninneni. A négy egyházkerület 
negyven egyházmegyét foglalt magába. Az egyetemes egyház két zsi~
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natot tartott. 1891—94. évben az elsőt, 1913—16. évben a másodikat. 
Kiemelkedőbb volt az első. Jelentősége abban állott, hogy az egyház 
az 1848: 20. te. hiába várt végrehajtása híján is rendezte sorait. Ezen 
a zsinaton rakták le egyházalkotmányunk és egyházunk törvények ál
tal rendezett életének alapjait. Foglalkozott ez a zsinat a területi be
osztással is. Rögzítették a különböző testületek: az egyházközség, egy
házmegye, egyházkerület hatásköreit, kimondták, hogy a legfőbb tör
vényhozó testület a zsinat, legfőbb kormányzó szerv az egyetemes köz
gyűlés. — A másik zsinat voltaképpen az előbbi munkáját akarta foly
tatni és az elavult tételeket volt hivatva átalakítani. Ez a zsinat azon
ban az első világháború alatt folyt s a háborús idők előrehaladása vé
gét is vetette neki.

Ebben a korban az első és legdöntőbb kérdés az állam és egyház 
viszonyának kérdése volt. A politikai kettősség kérdése egyházpolitikai 
síkon is jelentkezett. Két irányzat állt szemben egymással. Az egyik 
irányzat képviselői még a második zsinat összehívását is ellenezték, 
mert az „nem időszerű addig, míg az állam az 1848: 20. tc.-et végre 
nem hajtja, mert csak ezek végrehajtása után lehet biztos alapokra épí
teni az új alkotmányt.” Ugyanakkor a zsinat sürgetői „felismerték az 
egyház egyik legfontosabb földi hivatását, azt, hogy az egyház támo
gatni, segíteni, védeni tartozik az államot, amely biztostíja működését 
s törvényeivel védelmezi, anyagilag pedig támogatja” . Ebben feszült a 
kérdés: hogyan találja meg egyházunk helyét a Monarchiában, abban 
az államban, amely — ezt ne feledjük el — nem előre, hanem vissza
lépést jelentett országunk és egyházunk történetében is.

Ahogy a Monarchiában, úgy egyházunkban is jelentkezett a centra
lizáció és autonómia kérdése is. Az atutonómia képviselője így ír: 
„ . . .  ez a beteges irányzat (a centrizmus) meg akarja fosztani a gyü
lekezetei csaknem minden tekintetben önrendelkezési jogától — az egy
házközséget át akarja formálni politikai közösséggé, az esperest szolga
bíróvá, a püspököt alispánná, végül a papot falusi jegyzővé — akinek 
nem lesz egyéb dolga, mint a felsőbb hatóságok rendeletét végrehaj
tani.” Viszont — s ez a centralista vélemény — „tudvalevő dolog, hogy 
több alföldi egyházközségben a szocializmus, illetve a szociáldemokra- 
tizmus terjed. Mármost egy ilyen egyházban legyen üres a lelkészi ál
lás s pályázzon ide egy közismert szociáldemokrata pap (mert hát már 
ilyenek is vannak ám!), hát nem kötelesség ilyen evangélikus papot 
ilyen helyről távoltartani?” Amint az idézetek és egyéb írások is mu
tatják, nem egyszerűen a „centralizáció vagy autonómia” kérdéséről 
volt itt szó, hanem lényegében arról, milyen állást foglal el egyházunk 
annak a kornak kérdéseiben, többek között hogyan viszonyul a mun
kásosztályhoz és a parasztsághoz, más szóval mit mond az akkor je
lentkező és egyre erősödő szocializmus tanításával kapcsolatban.

A nemzetiségi kérdés is égető volt egyházunkban. Főképpen a Du- 
náninneni egyházkerületben voltak nemzetiségi területeink. Nem vélet
len, hogy ennek a kerületnek csak kilenc egyházmegyéje volt, míg a 
tiszainak 11, a másik kettőnek 10—10. A kerületek ilyen „arányosítása” 
1894-ben tudatosan történt. S hogy a nemzetiségi kérdés mennyire sú
lyos volt, arra nézve csak egy mondatot idézzünk az ún. Zsolnai nyilat
kozatból: „Valóban kétségbeejtő egyházunk tagjainak nagyobb részére 
nézve, hogy egyházunkban minden jogtalanság megengedett, mihelyst 
a hazafiság palástjával van letakarva.” De érdemes a sárosi egyház
megye válaszára is figyelni ebből a szempontból: „Egyházmegyénk... 
a jövőben sem fogja megtűrni, hogy hamis próféták az anyanyelv sze-
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retetének ürügye alatt akadályokat gördítsenek. . .  a hazafias szellem 
és hazánk állami nyelve terjedésének s ezzel édes Hazánk megerősö
désének, fejlődésének útjába.” Az első világháborúval kapcsolatban kü
lönösen is felmerült egyházunkban a háború és béke kérdése is. Álljon 
itt néhány idézet a korabeli sajtóból: „Nemrégiben a szocialisták azzal 
vádolták egyházunkat, hogy fenntartás nélkül a régi rend, a hatalom 
szekerébe fogták magukat, ma pedig nagyjában el lehet mondani, hogy 
a templomi szószék, aminek útján a nagyközönséggel érintkezésbe lé
pünk, s aminek révén a közhangulat irányításába befolyhatunk, általá
ban véve igehirdetésünk komolyságát veszélyeztető, felületes háborús 
optimizmus szószólója lett.” „Oda fogják állítani a keresztyénséget más 
életképtelen rendszerek mellé, mert mit tett a keresztyénség a béke, az 
öldöklés megszüntetése érdekében?” Ezek az idézetek azt is tanúsítják, 
hogy nem kis számmal voltak, akik gondolkoztak, akik hangot adtak 
szilárd meggyőződésüknek: az egyház feladata a béke munkálása. De 
általában véve sajnos igaz, hogy egyházunk nem állt hivatása magas
latán ebben a kérdéseben sem.

Próbáljuk meg most már összefoglalóan kiértékelni egyházunk éle
tét és magatartását a dualizmus korában. Ha visszagondolunk az eddig 
megtett útra, általában véve elmondhatjuk, hogy evangélikus egyhá
zunk az előző évszázadokban igyekezett az evangéliumot, s ezzel együtt 
a haladást szolgálni. Ki kell most mondanunk viszont: ebben a korban 
egyházunk szerepe nem mondható pozitívnak. Ez a kor jelenti a fordu
latot egyházunk életében, s ez a fordulat negatív irányba mutat. Talán 
azzal lehetne kezdeni: egyházunk ebben a korban már bizonyos társa
dalmi és nemzeti pozícióhoz jutott. Nemcsak a vezetők főrendházi tag
ságáról van szó. Arról, hogy lelkészeink is ebben a korban vívtak ki 
bizonyos társadalmi elismerést. (Ekkor kezdődtek el faluban és város
ban a társasági névnapozások és a tarokkpartik, melyekből jószerivel 
papjaink is kivették részüket.) „Az egyházi vezetőség megelégedvén a 
templomi s irodai szolgálattal, elmulasztotta figyelemmel kísérni a nép 
gondolkodásmódjának fejlődését.” „Nagyon sok arisztokratikus vonás 
van még az egyházban, amely akadálya a népegyházzá levésnek.” Ezek 
a mondatok arra is felhívják a figyelmet, hogy papságunk nagy része 
elszakadt a néptől és a rendszer hűséges kiszolgálója lett. Hozzá le
hetne tenni, hogy különösen a munkásosztálytól távolodott el egyhá
zunk. Alig volt szava a kor szociális kérdéseiben. Pedig ebben a kor
ban százezrek „tántorogtak ki” hazánkból reménytvesztve.

Ezzel kapcsolatos egyházi életünknek egy másik jelensége is: el
uralkodott a világi elem egyházunkban. Igaz, hogy a lelkészek egy ré
sze igyekezett harcolni ez ellen, a zsinati előkészületeknek is tárgya 
volt ilyen irányú beadvány is. A gyakorlat mégis az volt, hogy a ve
zetés lassan inkább a világiak kezébe került, leginkább a felsőbb tár
sadalmi rétegből származó felügyelők kezébe. Ezzel járt az is, hogy 
egyházunkban egy bizonyos jogászi szellem érvényesült. „Egyre jobban 
eltávolodunk az őskeresztyénség életétől s valósággal belezuhanunk a 
jogszabályok és szabályrendeletek tömkelegébe. . . ” „Valahol veszélyes 
örvény nyílik egyházi életünkben, egy fő-, két albizottság, egyházme
gyék, kerületek assistentiájával, nyélbe ütünk egy szabályrendeletet, 
vagy legalább egy jegyzőkönyvi pontot, s ezzel a kérdés meg van 
oldva.”

Amit tehát a dualizmus rendszeréről általában elmondtunk, egy
házunkban is jelentkezett: a kettősség, a megosztottság és az állammal 
való összefonódottság.
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Így azonban még nem teljes a kép. Az előbbieken túl egyházunk
ban már bizonyos felismerések is hangot kaptak. S ezek a felismerések 
abban foglalhatók össze: az egyház nem szabályrendeletekkel, paragra
fusokkal körülhatárolt testület, ennél jóval több. Ha közszellemnek nem 
is mondható még, de nem kevesen voltak, akik ennek hangot adtak. 
Igaz, hogy ezeket is a kor nyelvén — számunkra talán már idegen 
nyelven — írták. Mégis érdemes figyelni rájuk: „Az egyház olyan ma
gas színvonalon álló erkölcsi testület, amely feltételeket állíthat az elé, 
aki hozzá akar tartozni. . .  Ne féljünk érvényesíteni a magvas erkölcsi 
tanulságokat, amelyek az egyháznak alapelveiből, vagyis az evangé
liumból indulnak ki.” Ne feledjük el azt se, hogy ennek a kornak má
sodik fele, inkább századunk eleje Luther újrafelfedezésének kora is 
volt. És ez a kor volt egy tisztulás kezdete is, ha ez a tisztulás nem is 
egyértelműen az egyház oldaláról indult el, az állam és egyház szét
választásának, az egyházak egymásközti egyenlőségének és sok más kér
désnek területén is. Előremutató kor volt ez a figyelő szemek számára, 
hiszen a dualizmus rendszerét a polgári demokrata forradalom, majd a 
Tanácsköztársaság váltotta fel — s bár volt közben egy „keresztyén 
kurzus” is — mégis elmondhatjuk, hogy ez a tisztulási és eszmélkedő 
folyamat érlelődött meg és gyümölcsöződött abban az Egyezményben, 
amelyre megemlékezésül mostani egész munkánk készült.

Keveházi László
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A z igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

1 Pt 2,21—25 

Jézus pásztorsága alatt

Jézus a pásztor és felvigyázó (püspök). Lényegében ugyanazt je
löli mindkét szó. Az utóbbi, a gyülekezet életének területéről vett, egy 
bizonyos irányba értelmezi az elsőt, színt ad annak.

Jézus a pásztor, ez vallástétel. Bizonyságtétel és hitvallás. A pász- 
torság Izraelben nem volt soha lenézett, vagy megvetett foglalkozás. 
Az ősatyák is pásztorok voltak. A földművelés elterjedése, meghonoso
dása után is fontos szerepet tölt be. Pásztorok közül királyok is ke
rültek ki. A nagy király, Dávid is az volt. Izrael pásztorainak a pró
féták a királyokat és a nép vezetőit nevezik. A Messiásról úgy jöven
dölnek, mint egyetlen pásztorról, akit Izrael házának juhai fölé állít 
Isten. (Ezékiel 34.)

Mikor Jézus magát jó pásztornak jelenti ki, akkor erre is utal. 
Ö az, akiről régtől fogva szólották próféták, akiben valósággá vált az 
ígéret, melyet Isten tett. Általa kínálja fel Isten mindazt, amiről pró
féták jövendöltek. Ö a Messiás, s benne itt az üdvösség.

Mikor Péter, s vele együtt a gyülekezet nevezi őt pásztornak, ak
kor arról tesz bizonyságot, hogy benne, a názáretiben ismerte fel a 
Megváltót. Benne találta meg az üdvöt, általa benne teljesedtek be 
Isten ígéretei.

Jézus a pásztor, ez hasonlat is. Egyszavas hasonlat. A pásztor ma
gatartásának, cselekvésének lényegileg négy megnyilvánulása van. 
Pásztori munkája ebből a négyféle szálból fonódik össze.

1. Legelteti a nyájat. Gondoskodik tehát táplálékról, italáról. Juhai 
néki köszönhetik az üde legelőt és tiszta vizet (23. Zsoltár 2.). Mégis 
Jézusra vonatkoztatva nem csupán testünk táplálása az, amire gondol
hatunk, hanem éppen alapigénk szerint ő lelkünk táplálója is. Igéjével 
és szentségével .táplálja gyülekezetét. — A gonviseléshez azonban hoz
zátartozik még egy mozzanat, az ugyanis, hogy ez az ő gondja, ami ál
landóan foglalkoztatja, ö  tudja mindig, mire van szükségünk, s min
dig azt nyújtja. Nem esetlegesen, hanem rendszeresen, bölcs belátása 
szerint.

2. Vezeti a nyájat, ö  halad elöl s a juhok mennek utána. Jézus 
szavait említve (János 10,3—4.) sokszor hallottam erről, elképzelni 
azonban igazán nem tudtam. Csak akkor győződtem meg róla, mikor 
két állami gazdasági üzemegység között szolgálati helyemen keresztül 
vezettek egyszer nagyszámú juhnyájat. Nem hajtották őket, hanem 
elöl ment a pásztor, s azok szorosan, tömegben, szinte egymást leti
porva siettek utána. — Előttünk megy és vezet, azt is jelenti, még is
meretlen úton is biztosan haladhatunk, mert ő „jó” felé visz. Célhoz 
érkeztet. Viszont azt az alapkövetelést is hordozza magában, hogy 
utána kell menni. Teljes igyekezettel követni.
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3. Őrzi a nyájat. A szónak eredeti értelmében. Vigyáz rá, óvja a 
veszedelemtől. Így vigyáz Jézus is egyházára, nyájára. Biztonságot és 
nyugalmat jelent ez. A hit bizodalmát.

4. Terelgeti a nyájat. Nem engedi elkóborolni, szétszóródni tag
jait. Ha kell, hajtja őket. Nem a juhok kívánsága, vagy akarata szab 
irányt és határokat az útnak és legelőnek, hanem az övé. — A pász
tor Jézus terelgeti is egyházát, hogy azon az úton járjon, amelyen ő 
akarja. Kezének súlyát is látjuk a történelemben az egyházon, amikor 
(szinte úgy) kényszeríti azt az általa meghatározott úton járásra.

„A jó pásztor életét adja a juhokért.” Jó pásztor voltának ez a 
legjellemzőbb megnyilatkozása, hogy meghalt értünk. Életét nem kí
mélte tévelygő juhaiért. „Bűneinket maga vitte fel testében a fára.” 
(24. ” .) Pásztor voltához elválaszthatatlanul hozzátartozik értünk való 
szenvedése és halála.

Mégis mikor lelkünk pásztoráról és felvigyázójáról beszél a levél 
írója, nem nagypéntek felől néz csupán rá, hanem elsősorban húsvét 
felől. A feltámadott és élő Krisztus a gyülekezet pásztora.

A nyáj megy a pásztor után. Ézsaiás éppen a háziállatok gazdais
meretével kapcsolatosan tesz keserű összehasonlítást és megállapítást 
(Ézsaiás 1:3.) — Vagy Krisztus nyája oktalanabb lenne a birkánál? 
Pedig ő példát is adott, hogy mi módon menjünk a nyomában (21. ” .)

Jót cselekedve menjünk a Pásztor után. Dosztojevszkij világhírű 
regényének, „A félkegyelműnek” főhőse, Miskin herceg jut eszembe. 
Magatartása sokkal több, mint naivság, vagy éppen gyengeelméjűség! 
A jó cselekvése mindenki felé — bár ezt — emlékezetem szerint ta
lán sehol nem fejezi ki —, azok felé is, akik éppen bántalmazzák. 
A szeretet megvalósítása, élése az adott körülmények között.

Krisztus nyomát követni nem tehetetlen beletörődés, nem is he
roikus, 'hősi önfeláldozás, hanem aktív cselekvése a jónak.

Aki Péter első levelét ismeri, az előtt tudott dolog, hogy benne a 
polgári igazság (iustitia civilis), megvalósítása az egyik szempont (4:15, 
2,11—15.) A jó tehát, amelynek cselekvéséről szó van a iustitia civilis 
vonalára tartozó jó! (Nem elhanyagolható kérdés!) A társadalom 
együttélésében jónak minősülő cselekedetekről van tehát szó. Éppen 
itt nyílnak széles távlatok ma, mikor az individualizmus szűk köré
ből tekintetünk egyre inkább a közösség, kollektíva, társadalom ügye 
felé fordul.

Bánfi Béla

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

1 Pt 2,21—25

Jézus Krisztus mondotta: Az én igám gyönyörűséges, az én ter
hein könnyű. Minden ember életútjának megvannak a maga nehézsé
gei. Ezek a kis-ázsiai keresztyének úgy tapasztalták: szolgasorban élni 
nehéz. A húsvéti hitbe fogódzva keresték az ellentmondás megoldását. 
Hogy lehet a keserű élményeket pozitíve lereagálni? A támadó ellen
érzést úgy-ahogy elutasítani, hogy még szóval se vétkezzenek. Ezzel 
az útkeresésükkel váltak értünk is tusakodó, nekünk is segítséget és 
szép atyai örökséget hagyó elődeiníkké.
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A levélíró nem kioktatás tógájában, hanem a velük tusákodó test
vér hangjával közelít. Velük együtt keresi, hogy harcolják meg a hit 
szabályai szerint ama nemes harcot. A testvéri szó és a törődés a Jó 
Pásztor segítségét jelentette számukra és további ösztönzést a jézusi 
életforma megélésére. Jó Pásztor vasárnapja arra indít minket is: néz
zünk szét, hol élnék testvérek kísértések között és keressünk formát 
melléáUásunk kifejezésére.

Háromfajta veszélytípust kellett kiküszöbölni. Az első az önérvé
nyesítés, hogy magukat különbnek tartva megtagadják az adott lehe
tőségeket. A napi élet, a tényleges környezet, a közös gondok és fel
adatok megtagadása — ez az a veszélytípus, mely az „önigaz” keresz
tyéneket mindig megkísérti. Az ajtók ilyen becsukása gettót jelent, s 
a gyülekezetét kihalásra ítéli, önelégültsége pedig gyakorlati Krisztus 
tagadás. Ö ugyanis nemhogy félrevonult volna, magára való tekintet 
nélkül felvette környezete baját, bűnét és megküzdött azzal, egészen 
az önáldozásig. Aki Rá tekint, leolvashatja: építő aktivitásban kell az 
ellentmondás feloldását keresni. Ez készít utat a jövendőnek.

A második veszélyt az jelentette: hogy indulatában és magatar
tásformáiban hasonul megítélt környezetében. Ez a hit megélése he
lyett hitvitákat jelentett volna, ellenségeskedést, gúnyra gúnyt, erő
szakra erőszakot. Hogy ez mennyire megmérgezi az életet, azt mi is 
tapasztaltuk már a hidegháború korszakában. A 22—23. versek a he
lyes célratörést, az Ézs. 53. szerinti életformát vetíti: van az igében 
tanács, a Krisztusban igaz példa. Az erőszaktétel helyett meggyőző el
viselés, attól nem tántorodó türelem hatalmas fegyver. Ma is tudat
formáló, lásd a Gandhi színmű hatalmas sikerét. A pozitív személyi
ségnek környezete fölé való emelkedésében ugyanazt a „csodát” szem
léljük, mint amikor a test szennyéből a növény növekszik, virág, gyü
mölcs terem.

A harmadik veszélyt a csüggedés és behódolás jelentette. Reális 
a veszély: a sok keserű tapasztalat, az újra termelődő problémák nyo
mán a Krisztus szerinti életformálás sziszifuszi feladatnak, megoldha
tatlan vállakózásnak tűnik. Bíz ez ördögi szemüveg! Beáll a „lelom- 
bozódás” , a keresztyén remény elvesztése, a megadás. Figyelem! Ez 
különösen veszélyezteti a keresztyén nevelés területeit. A szentíró ez
zel a gyakorlati hitetlenséggel, defetizmussal szemben a győzni és meg
győzni akarást szegzi. (Leonardo a filmben: „A megbántott embernek 
a türelem olyan mint a ruha” — és dolgozott tovább.) Sem nem ke
resztyéni, sem nem célszerű félbehagyni a hit szerinti küzdelmet, „be
dobni a törülközőt” . Aki a lelki egészségért és egységért való küzdel
met feladja, az nem számolt azzal, hogy a rothadás ellenállás híján 
mindenre kiterjed. A megítélt környezetnek való benódolást, az alkal
mazkodást törvényszerűen követi a Jó Pásztor nyájától való elszaka
dás is.

Ezzel pedig a gyülekezeti közösség támogatásától fosztja meg ma
gát. Krisztusban példa, biztatás és erőnk van a körülmények fölé való 
emelkedésre. És van gyülekezetünk, amely a megtámadottnak szanató
riumi környezetet biztosít.

Végső kicsengésében ugyanis e szakasz a keresztyénekhez úgy 
szól, mint gyógyult betegekhez, a nyájba és vezetés alá visszatértek
hez. Ha ez így van, akkor éppenséggel meg kell értenünk a bűn fer
tőzése alattiak, a jelenleg eltévelyedettek állapotát. A kórházi szobá
ban pedig de sokat jelent a gyógyuló társak segítsége, türelme. Észre
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vétlen még a saját gyógyulás reménységével is erősít. Ebben elhiva- 
fását ismerheti fel a gyülekezet!

„Mert erre hívattunk el” — ebben a kifejezésben jelenik meg először 
az UT-i nyelvezetben, s talán kultúrtörténetileg is első ízben a hivatás 
fogalma. Azt jelenti, hogy Isten akarataként vállalom életutam, és az ő 
erejével célba is jutok. A hivatásnak persze ma már szekuláris értelme 
van. De minden hivatás helyes értelmét Isten elhívásából helyesen lehet 
kiolvasni és terheit torzulásmentesen viselni. Törőcsik Mari nyilatkozta 
a tv „Ötszemközt” műsorában: „Minden megélés vagy megnövel, vagy
visszavet.” Nagy lehetőségünk „Krisztusban növekedés” , mint akik a bűn
nek meghalván az igazságban élünk.

Virágh Gyula

Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 2,21—25-höz

Krisztus követése a béketűrésben, az igazságtalan szenvedésben, 
amit a szolgáknak kell tűrniük szívtelen uraiktól.

— Igaz-e, hogy a keresztyénnek alázatosan el kell szenvednie a 
kizsákmányolok elnyomásait?! Hiszen ez volt az „ópium”, amivel az 
uralkodó osztály és egyház sakkban tartotta a szegényeiket!

— Ez egy ostoba vád. Lám Gandhit mindenki dicséri az okos tű
rés politikájáért. Mert az célravezetőbb, mint az erőszak.

— Az utolsó verssel kell közelednünk a textushoz. Van már Pász
torunk, aki felveszi ügyünket és összefogja. Az Ö nyomdokait követni 
más aspektusból kell, mint a társadalmi igazság kiharcolását.

— Itt minden Jézusról szól. A békességes tűrés inkább csak il
lusztráció a Nagy Szenvedő helytállásához. Ha ö  büntetlenül nem élt 
a védekezés lehetőségével, hanem magát halálra ítélni engedte — tő
lünk csak egy tizedannyi helytállást vár, azt is a mi érdekünkben.

A bűnöknek való meghalás érdekében van szükségünk arra, hogy 
„tartsuk a pofánkat” . A természetes ember ugyanis visszabeszél, v,isz- 
szaüt, elégtételt vesz. Nem kell „ennek a bűnnek élnünk” . A vissza 
nem ütés az óember halála.

Nem biztos, hogy nekem kell lennem a végrehajtó hatalomnak. 
Várni tanít az Ür! Közlegények is kellenek, akik készek akkor harcba 
menni, amikor a vezér elrendeli. (29 é)

Az ember nagy gyengéje a türelmetlenség. Az igazságot azonnal 
akarja, rögtön megtorolna mindent. Jézus hosszú távon tanítja az 
Igazságot. A mi hozzájárulásunk ehhez az engedelmesség.

önmagunkra nézve mindig igaza van az Ürnafc, hogy jézusi alá
zatra késztet. Az egész Isten országa építésébe így folyhatunk be po- 
zitíve, ha magunkat az ügyért alárendeljük. Ha Öt csodáljuk a kereszt 
vállalásában, mi mindjárt a helyünkre kerülünk. Ez az igazi szolida
ritás. (19)
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HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

1 Pt 2,11—20 

Van okunk az örömre!

A mai vasárnap az öröm vasárnapja. Ez a tény lehetőséget nyújt 
arra, hogy tanítsuk, tudatosítsuk, elmélyítsük azt az alapvető igazsá
got, hogy a tanítvány életét az öröm határozza meg, sőt, hogy ő maga 
ebben a világban az örömnek a hordozója, gyermeke.

Ez az öröm, nem esetleges jókedvünkben van megalapozva; ha 
így lenne, nem lenne tartós öröm. Isten maga az, aki örömünknek a 
forrása, megalapozója. Az előttünk levő igeszakasz szerint kettős okunk 
van az örömre, de számomra úgy tűnik, mintha az örömnek ez a két 
alapja elhomályosodott volna. Az egyik, (jövevénység) mintha feledésbe 
merült volna és hiányoznék sokunk életéből, a másik (Isten szereteté- 
ben és szabadságában megalapozott példás tanítványi élet), mintha sok
szor ellaposodnék, rideg, lelketlen „kötelességteljesítéssé” válna a min
dennapok forgatagában, és elveszítette volna eredeti jelentőségét, ízét, 
örömét. Ezek után nem csoda, hogy az alapok elhomályosodásával az 
öröm is elhomályosodik, gyakran el is tűnik a tanítvány életéből. Ritka 
vendéggé alacsonyodik, aki valahol távol lakik — és nem bennünk — 
és csak nagy ritkán nyitja ránk az ajtót néhány órára. Pedig van 
okunk az örömre, mert:

1. A húsvét örömüzenetéből élő tanítvány hivatalos Isten orszá
gába! Érdekes, hogy Péter apostol a maga kiélezett „harci” helyzeté
ben mennyire kevés időt szán a jövevénység evangéliumára. Egysze
rűen csak hivatkozik rá, mert ott, akkor ez volt a természetes eleme 
a keresztyén hitnek,, talán túlságosan is természetes és ő ott azon 
fáradozik, hogy megértsék: a másik is (példás tanítványi élet) ugyan
olyan fontos és elengedhetetlen része kér. hitünknek és életünknek.

Ma viszont az embernek sokszor az a benyomása, mintha ez az 
alapszituáció egy 180 fokos fordulattal megváltozott volna: mintha az 
„átmeneti otthon” és az „igazi haza” helyet cseréltek volna és sok 
ember számára a világ lett volna az igazi haza, Jézus ügye, Isten 
országa pedig idegenné. Pedig húsvét győzelmének ez az egyik legna
gyobb következménye, a tanítványok számára igazi evangélium: Jé
zussal leomlott a fal és megnyílt az út Isten felé. A jövevénység té
nye a maga eredeti helyén semmiképpen sem negatívum, hanem a 
Jézusban megnyílt teljes élet öröme. S mivel nem negatívum, vigyáz
nunk kell arra, hogy senki azzá ne tegye. Az, hogy jövevények va
gyunk, nem azt jelenti, hogy turisták vagyunk ebben a világban, akik 
tétlenül, szemlélődve végigkempingezzük földi életüket. Az, hogy jöve
vények vagyunk, nem azt jelenti, hogy „kilógunk” a sorból, a min
dennapi élet tényleges valóságából: „jövevénységünk nem különcködés, 
hanem az adott valóság jóízű színezése” (im. Lp 1966/184.). Az, hogy 
Jézusnál vagyunk „otthon”, az nem azt jelenti, hogy a világban tanács
talanok, hasznavehetetlenek vagyunk, sőt az, hogy Jézusnál vagyok 
otthon, éppen azt jelenti, hogy felismerem a helyemet, megtalálom 
a szolgálatomat, helyesen viszonyulok az emberekhez, munkához, tár
sadalomhoz, és annak javára és gazdagítására élek.

Van okunk az örömre, mert:
2. Életünk Isten szeretetében és szabadságában megalapozott pél-
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dás tanítványt élet lehet ebben a világban! Istennek itt, ebben a ha
zában, van velünk terve, célja, szándéka. Itt kell és itt szabad vele 
számolnunk, nemcsak az eljövendő ország teljességében. A levél 2,13— 
20. részét sokan azonosítják Rm 13,lkk-val. Míg azonban Pálnál a fel- 
sőbbség isteni eredetén van a hangsúly, addig itt: a) a keresztyén 
ember szabadságáról és a b) példás tanítványi életről van szó.

a) Az egyik alapvető probléma feltehetően a szabadság értelme
zése körül volt. Nem elméleti, 'teológiai síkon, hanem annak gyakor
lati alkalmazásában és megélésében. A szabadságra — és talán még 
a jövervénységre is — hivatkozva ki akarták vonni magúkat a min
dennapi élettel járó féladatok és kötelezettségek alól. Ürüggyé vált, 
mellyel leplezni akarták passzivitásukat és tétlenségüket. Két dolog 
van itt, amit feltétlenül látnunk kell. Az egyik az, hogy a tanítványi 
szabadság mindig Isten szuverenitásának van alárendelve, tehát a 
szabadság mindig egy fölfelé való meghatározottság! A másik, ami 
itt hangsúlyt kap, az az, hogy éppen a szabadság révén válók igazán 
szabaddá attól a bűvös körtől, amelynek középpontjában az „ÉN” áll 
és szabadulok meg (fel) arra, hogy a másik ember, öröme, élete, lehe
tőségei, szolgálatában, a társadalom az emberi közösségek fejlődésé
nek, növekedésének, gazdagodásának a szolgálatában lássam életem 
értelmét és kiteljesedését.

b) A másik alapvető tény, amely éppen a jövevénységemből és az 
Istennel való közösségemből 'következik, az az, hogy itt a földön az 
életem példás, a jó cselekvésében gazdag tanítványi élét. Ezzel négy 
dolgot kell szemünk előtt tartanunk. Az első amit feltétlenül meg kell 
látnunk, az a nagy idői távolság és az alapvetően más társadalmi be
ágyazottság, amely bennünket a péter-levéli szituációtól elválaszt. És 
ha ő ött akkor, az Isten szándékának megfelelően egy rabszolgaságra 
felépülő társadalmi meghatározottságban a jó cselekvésére és példás 
életre bíztat és ad indítást, akkor mennyivel inkább aktuális ez a 
magatartásforma egy egészen más összehasonlíthatatlanul jobb szocia
lista társadalmi rendben, amelynek nem a kizsákmányolás az alapköve, 
hanem a dolgozó nép érdeke és előbbrejutása! A másik tény az, hogy 
kifejezetten a példás és jó cselekvésében gazdag tanítványi életről van 
szó'. Tehát nem arról beszél az apostol, hogy szép szavakkal, „példás 
beszéddel” járuljatok hozzá környezetetek gazdagodásához, noha nyil
vánvalóan ez lenne a könnyebb út, hanem a konkrét cselekvés az, 
amely a tanítvány életét ki kell töltse. Harmadszor: azt tanulhatjuk 
meg újra ebből az igéből, hogy a tanítvány mindig ott „található” , 
ahol emberek a jobbért, a szebbért, a társadalmilag hasznosért mun
kálkodnak, ahol a nemzetközi életben a békéért, elnyomott emberek 
szabadságáért küzdenek és szemben áll mindazzal, ami ezt gátolni 
vagy megakadályozni akarja. S végül (4) teszi ezt azért, mert ez az 
Isten akarata: a példás, jó cselekvésében elfoglalt tanítványi élet.

Jó, ha figyelünk arra, hogy ennek az igének a kifejtését az egyház 
története során mindig kísérte az egyoldalúság veszélye. Hol az egyik 
oldalra került a hangsúly (jövevénysóg) a másik rovására, hol a példás 
szép élet került előtérbe a jövevénység rovására. Az igehirdetés fel
adata', hogy a kettőt egyforma súllyal szólaltassa meg, mint a tanít
ványi élet örömének kettős alapját.

Krátner György
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HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

1 Pt 2,11—20

Tolmácsok

A Biblia üzenetét mindig tolmácsolni kell. Nemcsak az eredetiből 
anyanyelvűnkre, hanem a bibliai korban elhangzottakat a mi körül
ményeinkre, helyzetünkre alkalmazva. Ha ezt elmulasztjuk, anakroniz
mussá tesszük Isten igéjét.

1. A tolmácsolás mindig egy bizonyos adott színtéren történik, 
konkrét történelmi viszonyok között. A Jézus utáni második nemzedék 
korát tükrözi igénk. Különféle pogány valláshoz tartozók között élnek 
a keresztyének, királyok, mások munkájából élő urak és látástól vaku- 
lásig dolgozó rabszolga-cselédek világa ez. A mi tolmács-szolgálatunk 
színtere a szocialista társadalmi rendet építő mai Magyarország. Fel
jebbvalóink és beosztottjaink vallásos és nem vallásos emberek, lehető
ségünk van a gyárakban, vállalatoknál, termelőszövetkezetekben olyan 
munkát végezni, melynek eredménye biztonságot, megélhetést jelent. 
A közügyekbe is beleszólási lehetőségünk van.

A színteret, mint egész életünk keretét, Isten adja. Az apostoli le
vél különösen aláhúzza ezt, mert az ő korának keresztyénéi hajlottak 
rá, hogy mint Isten gyermekei a pogány társadalmi rend fölött érez
zék magukat, imint akik nem a királyoknak és rabszolgatartó uraiknak 
tartoznak engedelmességgel és elszámolással, hanem egyedül Isten
nek̂  Krisztusnak. — Mögöttünk már egy olyan hosszú évezredes tör
ténelmi korszak áll, melyben a királyok — úgymond — „Isten kegyel
méből” uralkodtak, és a királytisztelet úgy beleivódott az emberekbe, 
hogy sokan azt gondolták: az örök Isten örök rendje az a társadalmi 
rend, amelyben ők felnevelkedtek. Nekünk világosan meg kell értenünk, 
hogy nemcsak a rendet adja az Isten, hanem ennek a rendnek fejlő
dését, alakításának lehetőségét is. A Péter első levelében nincs benn 
a társadalmi átalakulás látóhatára, de nekünk mai keresztyéneknek 
tisztában kell lennünk azzal, hogy nekünk nem kozervatív Istenünk 
van, aki az emberi rendet változatlanná akarja merevíteni. Ránk 
bízta, hogy faragjunk rajta és formáljuk újjá az emberi együttélés 
rendjét, a társadalmi berendezkedést. Hivő és hitetlen emberek együtt 
mozognak a történelem színpadán, és betöltik vállalt szerepüket a nagy 
Rendező akarata szerint.

2. Az emberi együttélés színpadára, az emberi társadalom soraiba 
Isten elküldte az ő Fiát, Jézust Krisztust is. Vele, utána a benne hí
vőket is. Ez az egész levél, melyből alapigénk való, arról szól, hogy a 
keresztyéneknek, akik Jézus Krisztus által újonnan születtek, milyen 
szerepet szán Isten abban a világban, melyet életük színteréül adott.

Kerüljünk el egy félreértést! A fekete-fehér képalkotás, hogy ti. a 
keresztyének a jók és a nem keresztyének gonoszok, teljesen hamis és 
megtévesztő. A Krisztusban történt újjászületés (keresztség!) ugyanis 
nem. minket változtatott meg, hanem Istenhez való viszonyunkban ho
zott újat. Jézus halálával és feltámadásával megváltott és ezzel meg
nyitotta előttünk a megváltozás lehetőségét.

A keresztyénekhez ezért szól az apostoli felhívás: a jót cseleked
jetek! Ezért állított bele Isten a világba. Ne adjátok meg magatokat a 
„nem lehet becsületesnek lenni”, „mindenki ezt teszi” bénító és lelki-
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ismeretet altató légkörének. Harcoljatok magatokban és környezetetek
ben a jóért!

A jóért való harc első területe az engedelmesség. Légy kész arra, 
hogy munkatárs legyél, akinek véleménye van és azt meg is mondja, 
de tud meghajolni is. Ne az engedelmesség látszatát keltsd, valójában 
kibúvót, kiskaput keresve. Az Isten azzal is tanítja a másikat, hogy 
igazadat utóbb megmutatja. A szívből való engedelmesség testvére az 
őszinte tiszteletadás. A dölyfös gőg és az alázatos hajlongás a tiszte
letlenség takargatása. A másik ember megbecsülése gyarlóságai elle
nére, őt jóra készteti.

A jóért való harc másik területe ez: hogyan élsz szabadságoddal 
(szabadságunk megbecsülése). Az ige így mondja: „mint szabadak, és 
nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja” . Régebbi korok
hoz képest olyanok vagyunk ma sok dologban, mint a gyermekkori 
ellenőrző ttségből kikerült ifjú. Isten azt akarja, hogy tudjunk különb
séget tenni jó és rossz között, és a jót ne kényszerítésből, hanem 
örömmel tegyük. Felnőtt, felelős életv:tel legyen a keresztyének élete. 
Valóban nem vagyunk „törvény alatt” a szó bibliai értelmében, de azt 
is tudnunk kell, hagy nem minden használ. Amikor ezt hangsúlyozzuk, 
a körülöttünk élő gyerekekre, családunkra, a ránk figyelő emberekre 
és az egész társadalomra gondolnunk kell. Lássák meg ez a felelős
ségtudat egész munkánkban, meg abban is, ahogy a magunk indula
taival és testi kívánságainkkal harcolunk.

A jóért való harc területe a gyülekezet szeretetközösségének építése 
is. „Az1 atyafiúságot szeressétek” . Isten hitelét a keresztyének szeretet- 
lensége rontja legjobban a világon. A szeret ellenség önzés: csak a ma
gam érdekei számítanak. S hogy ettől a keresztyének sem mentesek 
arról a közmondás, „minden szentnek maga felé hajlik a keze” , igen 
világosan beszél. A szeretet „törődés” , időt, figyelmet, gondoskodást, 
anyagiakat szánok, valamit önmagámból áldozok a másik számára. S 
ahogy a törődés szó régi, szemléletes értelme mutatja, eközben vala
milyen módon meg is szenvedem a szeretetet. A szeretetlenség irgal- 
matlanság: sorsára hagyom a másikat, megérdemelte, hogy megegye, 
amit főzött, A szeretet segíteni akar azon, aki valami módon zátonyra 
futott, hogy újat kezdhessen. Hiszen az evangélium a mi számunkra 
is ezt jelentette! A szeretetlenség befelefordulás: értéket csak magam
ban találók. A szeretet odafordulás ahhoz, akit Isten ugyanúgy szeret 
mint engem, s nem akarja, hogy elvesszen. A keresiztyénségnek azt a 
szolgáló, aktív, diakóniai életformáját éljük, mely nem uralkodni akar 
a lelkeken, hanem készségesen helytállni ott, ahol szükség van reá.

Majdnem elbújik a kifejezés: „ . . .a z  Űrért”. Hétköznapi életünk 
emberséges, vagy embertelen magatartása nem közömbös az emberré 
lett Isten számára. A „szürke apróságok” egyenes összeköttetésben van
nak az ő ügyével. Ha valami áttörheti bennük a régit: az uralkodni 
akarást, a felelőtlenséget és a szeretetilenséget, akkor ez az indoklás: az 
Űrért.

3. Van összekötő kapocs köztünk és a Féter-levél olvasói között. 
Megszabadultunk a „mindenki keresztyén” hamis illúziójától és a val
lásosság nem hasznothajtó magatartás a mai világban sem. Helyze
tünknek azonban van alapvetően más vonása is: a keresztyénség is
mert a világban. Mindannak dacára, amit ellene az egyházban vétet
tünk, Krisztus neve fényes az emberek előtt. Krisztus és népe felé van 
valami elvárás, várakozás. Ez a kétségtelen igény: tegyétek a jót! — 
csökkenti a jelentőségét annak, ha lenézés, megjegyzés, vagy tényleges
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hátrány éri valaki részéről a keresztyéneket. Akkor még azt az ajándé
kot is megadja az Űr, hogy béketűrők lehetünk az ő nevéért. De ez 
ségéént vagy mások számára elviselhetetlen magatartásáért szenved, 
tulaj dómképpen nagyon ritka, ha valaki nem tulajdon összeférhetetlen
ségéért vagy mások számára elviselhetetlen magatartásáért szenved, 
hanem valóban az Ö nevéért.

Húsvét óta áz egész keresztyénség Jézus halálából és feltámadá
sából él. Nem ám csak 3 hét óta, hanem 2000 éve! Az is az ő feltá
madása által lehetséges, hogy mi megváltott emberek megváltoz
zunk és nemcsak a Bibliát, hanem magát Krisztust tolmácsoljuk élet- 
foilytatásunkkal a mai világnak.

Tekus Ottó

Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 2,11—20-hoz

A keresztyén emberre sokszor úgy néznek a körülötte élők, mint 
valami különcködő, a többiek közt helyét nem találó emberre. Bizo
nyára nem az az Isten akarata, hogy elkülönüljünk a világtól, hiszen 
ezernyi szállal hozzá vagyunk kötve. Hogyan értelmezzük az apostol 
szavait, amikor úgy szól a gyülekezetek tagjaihoz, hogy „jövevények 
és idegenek” ?

Felszólítások sorozata ez az egész igeszakasz. „Tartóztassátok meg 
magatokat...” Azt jelenti ez, hogy nem lehetnek ,,világi” örömeink? 
„Engedelmeskedjetek. . .  !” „Törődjünk bele esetleg igazságtalan rendel
kezésekbe és teljesítsük azokat?” „Tűrjetek. . .  !” A keresztyén ember
nek nem lehet forradalmi a magatartása, mert ez ellenkezik Isten 
akaratával?

Ha valaki meg akarja tartani ennek az igének a rendelkezéseit, 
belső feszültség támad a lelkében. A természetes emberi jog-érzés til
takozik a „jót cselekedve tűrés” ellen. Fel lehet-e oldani ezt a feszült
séget? Vagy éppen ez tartozik hozzá a helyes keresztyén magatartás
hoz?

Miért „kedves dolog Istennél, ha szenvedve tűr” valaki minden ke
serűséget? Nyilván nem arra kapunk ez által bíztatást, hogy ne se
gítsünk emberek nyomorúságán, mert Istennek ez ad örömöt. Bizo
nyára hitünket akarja erősíteni a megpróbáltatások által.

Jubilate vasárnapján nehéz ennek az igének az alapján ujjon
gani ! (48)

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

Jk 1,16—21

A textus több irányú mondanivalóját kéül egységbe fognunk. Két 
fókusz körül csoportosíthatjuk, ahogy Jakab apostol is tette, ebben a 
kijelölt szakaszban. A textus első fele költői finomsággal, de hivő 
mélységgel beszél Istenről. (16—17 versek) A második rész pedig az 
emberről szól, Mkipásztori tanácsokat ad az apostol, úgy, mint aki 
jól ismeri az embert. (19—21 versek)

1. A 16. vers figyelmeztetése (ne tévelyegjünk, ne tévedjünk, sőt: 
ne keringjünk hamis téveszmék körül) minden korra érvényes és jo
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gos figyelmeztetés. Mindig fejtörést okozott, s okoz ma is, hogy hon
nan a jó és a rossz, honnan az egészség és a betegség, az öröm és a 
szenvedés? Nem feladatunk, hogy erre most keressük a választ, de 
ebben az összefüggésben egyet hangsúlyozni kell: Istentől csak jó jön. 
Istentől, a'ki gondviselő. S ebben a 17. versben, mellékmondatban fő
mön dati fontosságú dolgok íródtak le: „a világosságok Atyjától száll 
alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka” . Az eredetiben 
ez a vers hexameter, vagyis költői formában kifejezett gondolat. 
Jakab nyilván valakit Idéz, s az idézett költő képszerűen fejezi ki a 
gondolatait, csillagászati kifejezéseket, asztronómiai terminus1 techni
kusokat használ, amit a magyar szövegünkben már nem érzékelünk. 
Aki itt és Istenről beszél, azt nyilván lenyűgözte a témája. Nem csoda, 
sokan megdöbbentek már, amikor ezt a szót „Isten” kimondták és 
élményüknek kerestek egy nem megszokott formát, hogy a tartalmat 
kiemeljék.

Tőle van minden jó ajándék és ő a világosságok ((csdlagivilágok, a 
világmindenség) Atyja. S a 17. vers utolsó részének a tartalmát szépen 
fogalmazta meg Vajda János az egyik versében: „Hiszek az örök igaz
ságban / Hiszem, hogy ő maga a nap / Körén fórgandóság van / De ő 
nem változik, marad.” Isten nemcsak teremtő, de üdvözítő is. Teret 
kaptunk, lehetőséget, feladatot. Minden az övé, az egész teremtettség, 
s benne az ember. Jakab apostol újra egy képet használ: „szült min
ket” — ahogy a mi Urunk nem maradt passzív, elrejtőzött Isten, ha
nem kilépett erre a világra, úgy nekünk is az előlépés a feladatunk, 
nem maradhatunk rejtekhelyünkön. Életet kaptunk tőle az „igazság 
beszéde által” .

2. Az újjászületés által meghatárooztt feladatot kaptunk, (hogy 
zsengék legyünk, prototípusok, mintaképek, formák, azaz olyanok), 
hogy Isten akaratát kövessük. S a textusnak ez a vonatkozása messze 
túlnyúlik az egyes keresztyének körén. Jelenti azt is, hogy felelősek 
vagyunk a környezetünkért, társadalmunkért, igazságos emberi kap
csolatokért, de az egész teremtett világért. Energiánkat nem sajnálva 
részt veszünk a társadalom jobbításáért folytatott munkában, egy 
pillanatra sem feledkezve meg arról, hogy milyen lelkipásztori felada
tok elvégzésére hívattunk el.

A 18. vers részben még az első fókuszhoz is tartozik, amennyiben 
még az Isten (rajtunk végbe menő) cselekvését írja le, de a második
hoz is, amennyiben már a megbízatásról is szó esik. A 19—20—21. ver
sek egészen konkrét megszólítások és a közösségekben leggyakrabban 
előforduló hibákat, hiányosságokat veszi célba. Fellazultak az em
beri kontaktusok. Nemcsak Isten számára nincs időnk, erőnk, figyel
münk, de ennek hiánya miatt egymásra sem tudunk figyelni. Részvé
tet nyilvánítunk érzéketlenül, másokkal nevetünk örömtélenül, má
sokkal beszélünk nélkülük, vitázunk ellenérvek nélkül. S bárhol, bár
mikor sértsék meg felségterületünket, következik az „orgé” , a harag, 
belső felindultság, .mérgezett belső feszültség robbanási veszéllyel, az 
értelem beszűkülése (-elvakultság). Jakab nem csak fedd, de tanácsot 
is ad a levél olvasóinak. Megszabadulni valamitől, ami bennünk volt, 
akár „undokság”, akár „gonoszság” — legyen az kicsinyesség, harcias
ság, szűkszívűség, lelki vakság. Bármi. Mint szennyes ruhát: levet
kőzni! Mint idegen testrészt: eltávolítani! Mint a kísértét: megtagadni!

A szelídségnek (praüthész) nem kisebb párhuzamosa van, mint a 
Hegyi Beszédben, Mt 5.5 Ez a szelídség azt jelenti, hogy van bátorsá
gunk lemondani a jogainkról, van bátorságunk nem visszaütni, még ha
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lehetőségünk is lenne rá, nem bosszút állni. Pozitívan: van bátorsá
gunk a felénk ütőnek is jobbot nyújtani, az ellenségünknek jó szót 
szólni. A szelídség nem tehetetlen jámborság s nem is kiszolgáltatott
ság, nem is álláspont, hanem életmód! A szelídség belső feloldódottság, 
hogy az emberek között nem ellenséges érzülettel élünk, hanem velük. 
Egyénekkel és közösségekkel — együtt és értük, mert a küldetésünk
höz tartozik. Emberre, életre irányultságunk magától értetődik, a mi 
Istenünk nem a halottak, hanem az élők Istene. Nemcsak nem akar
juk a rosszat, de a jóért harcot kell vállalnunk.

Ribár János

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

Jk 1,16—21

Megajándékozoltan — elkötelezve

A húsvét utáni vasárnapok fénykörében az élő Krisztus élő gyü
lekezetét láthatjuk. A textusok Krisztus gyülekezetének néhány jel
legzetes vonását rajzolják meg. Ezt teszi mai igénk is.

1. Az élő Krisztus élő gyülekezete — megajándékozott gyülekezet. 
Isten az ajándékozó. Tőle származik minden jó. Nem véletlen, hogy 
Jakab nem sorolja fel Isten adományait. Lehetetlen azokat felsorolni. 
Minden, ami jó, tőle való. De mi a jó? Nemcsak az, amit mi jónak 
vélünk. Olykor talán éppen az, amit mi rossznak tartunk. A Szentlé
lek világosságában ismerhetjük meg mi a jó. A Lélek által tudjuk, 
hogy Isten legnagyobb ajándéka, a legfőbb jó Jézus Krisztus. Benne, s 
általa nyerünk bűnbocsánatot, életet, üdvösséget.

Isten nem csupán egyszer ad. Minden nap királyi bőkezűséggel 
osztja ajándékait minden embernek (Mt 5,45), de kiváltképpen benne 
bízó gyermekeinek. Ajándékai sosem lesznek hiánycikkek, mert örök
kévaló szeretetóből, mint kiapadhatatlan, változhatatlan forrásból fa
kadnak.

Isten adta a lehetőséget, hogy megleljük egyházunk egyetlen jár
ható útját, a diakónia útját. Az ő ajándékaiként tekinthetünk azokra, 
akik ennek az útnak a megtalálásában és kimunkálásában elöijártak, 
irányt mutattak. Isten ajándéka, hogy a megtalált úton ma együtt 
menetel egyházunk túlnyomó többsége, püspökök és lelkészek, presbi
terek és egyszerű hívek, ifjak és öregek, férfiak és nők.

2. Az élő Krisztus élő gyülekezete — Istentől született gyülekezet. 
Ez a megállapítás az egyház keletkezésére utal. Az egyház nem a jó
akarattá emberek buzgóságának gyümölcse, még akkor sem, ha az 
egyes gyülekezetek megalakulásában fontos szerep jutott bizonyos 
személyeknek. Isten teremtette, s teremti ma is az egyházat az igaz
ság igéjével a Szentlélek által. Az apostolok, az igehirdetők, csak 
eszközök Isten kezében. A cselekvő mindig és mindenütt Isten, ő  
teremt hitet bennünk és közöttünk anyaszentegyházat.

Az egyházban, a gyülekezetben éppen ezért Isten igéje a legfon
tosabb. Az ige az egyház legfőbb kincse. (Luther) Csodálatos valami. 
Minél jobban osztogatják, annál több van belőle. Aki megízledte, egy
re jobban kívánja s nem tud vele betelni.

234



Az egyház Istentől való születése — jövőjének záloga. Nem ismeri 
az evangélium erejét, aki reménytelenül tekint az egyház holnapjára. 
A „világosság Atyja” , akinél nincs változás, vagy változásnak árnyé
ka, szüntelenül munkálkodik (Jn 5,17), s ez azt is jelenti, hogy nem 
szűnik meg igéjével újjászülni az emberi szíveket. Így készít fel a 
szolgálatra.

3. Az élő Krisztus élő gyülekezete — elkötelezett gyülekezet. Min
den tudatos cselekvésnek célja van. így van ez Isten országában is. 
Isten szabad akaratából hívott minket életre az igazság igéjével, hogy 
zsengéi legyünk teremtményeinek. A zsenge a tavasz első hírnöke. Az 
első hajtás, az első virág, amire sokak arca felragyog. Kóstoló, mely 
több jót ígér. Zsengének szánta Isten az egyházat, hogy benne s általa 
kóstolót adjon országának jó ízéből.

Hogyan lehet a gyülekezet „ízes kóstoló” ? Ha meglátszik, megérző
dik, átsugárzik rajta Isten szeretete. A belső tisztaság, rendezettség, 
szelídség annak a jele, hogy Isten végzi újjáteremtő munkáját éle
tünkben. A  belénk oltott ige megfékezi indulatainkat, megszabadít 
önzésünkből, s alkalmassá tesz arra, hogy másokért éljünk.

Élni másokért. Mit jelent ez közelebbről a gyülekezet, az egyház 
számára? Nemcsak azt, -hogy felkarolja és intézményeiben gondozza az 
elesetteket, segítségre szorulókat. Ezt természetesen megteszi. De ép
pen olyan természetesen vesz részt a társadalom építésében, a közös
ségi gondolkodás erősítésében, a munkaerkölcs védelmében. Lényegé
ből adódóan- küzd a békéért, szót emel az elnyomottak és jogfosztot
tak érdekében, nemcsak szívére, hanem a vállára is veszi a világ gond
ját. Nem magát félti, nem magát menti, hanem azokat, akiknek szol
gálatára megbízást nyert élő Ürától, Jézus Krisztustól. Ha ezt teszi, 
akkor lesz kívánatos zsenge, Isten országának jó íze ebben a világban.

Kantat© vasárnapjának igéi rendszerint az éneklő gyülekezetről 
szólnák, s éneklésre biztatnak. Mai textusunkban nincs szó az ének
lésről. Az élő Krisztus élő gyülekezete diakónia-i életével Istent ma
gasztalja. Ez a legszebb istendicséret.

Táborszky László

Laikus kérdések és szempontok Jk 1,16—21-hez

1. A „ne tévely égj etek” kifejezéssel kapcsolatban nem tudom mire 
gondoljak. Az Isten, Krisztus, az ige által kijelölt útról való letérésre? 
A „szeretett atyámfiai” megszólítás arra mutat, hogy keresztyének
nek, hivő embereknek szólt a felhívás. Ügy gondolom azért, hogy ez 
a figyelmeztetés a hitnek, szeretetnek a keresztyén útjára vonatkozik. 
Maradjanak meg a keresztyének mindig — ma is — a hitnek és a 
szeretetnek az -útján.

2. Mi az a „tökéletes” ajándék és mi az, -hogy felülről? — Isten 
tökéletes! ajándéka csak Jézus lehet és az is, amit ö  ad, bűnbocsánat 
és minden más is. — Tehát minden az, amit ő  ad? — Azt gondolom, 
a felülről azt akarja ma is mondani, hogy Isten, az ajándékozó, 
mindenki fölött van, hatalomban, szeretetben. Ne mérhető módon 
értsük.

3. Mit jelent az ige ebben a formában: az igazság igéje? — Tud
juk, hogy Isten igéje hatalom, teremt. Talán azt jelenti, hogy igével 
teremt igaz embereket, újjászületetteket? A zsenge szóval azonban még
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homályosabbnak érzem a vers jelentését. A kezdetét vagy befejezését 
jelenti ennek a változásnak? — Csak az ige által létezik pozitív vál
tozás?

4. Nem értem, hogy csak a hallásra legyen gyors az ember. A 
szólásra ne? — Arra gondolok, hogy fiatalon se halogassuk az ige 
hallását, de mindig újra halasszuk el a helytelen, meggondolatlan be
szédet, káromkodást, hazugságot. A beszédet gondoljuk meg, hogy baj 
ne legyen belőle. — Az sem magától értetődő, hogy legyünk késedel
mesek a haragra. Később már lehet? Vagy az alaptalan haragra gon
doljunk? Azt gondolom: meg kell akadályoznunk az alaptalan hara
got és a meggondolatlan beszédet.

5. Hová vezet minden harag? Rossz viszonyra Istennel is meg má
sokkal is. — Ez valóban letérés, eltévedés a hitnek, szeretetnek az út
járól. Itt érthető a figyelmeztetés: Ne!

6. Lehet elvetni a rosszat? — Látnunk kell, hogy mitől kell sza
badulnunk. Az ige elfogadása erőt ad. Talán így vethetjük el. (7)

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP

Jk 1,22—27

Embertelen vallásosság

Ez a textus lényegileg azt a kettősséget ítéli meg, amely vallásos
ságunk és hétköznapi magatartásunk, szavaink és tetteink, elméleti és 
gyakorlat között jelentkezik. Mi keresztyének néha megsértődünk 
azon, hogy sokaknak ellenszenves a vallásos beszéd. De nem gondo
lunk arra, hogy amit taszítónak látnak bennünk, az nem a keresz- 
tyénségünk, hanem az azt gyakran „helyettesítő” képmutatás, amit Jé
zus is keményen elítélt: „Néni mindenki, aki azt mondja nékem: 
Uram! Uram! megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az 
én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7,21). Keresztyénségünk, az igehall
gatás gyakorlati következményeit kéri tőlünk számon a világ, de maga 
Isten is, mert aki tudja Isten akaratát (hallgatja az igét), de nem 
cselekszi, annak büntetése nagyobb lesz (Lk 12,47). Ezzel szemben 
viszont „boldogok azok, akik az Isten beszédét hallgatják és meg
tartják.” (Lk 11,28)

A textus nem általában a vallásosságot ítéli el, hanem csak az 
embertelen vallásosságot. Beszédünkben erre vigyázzunk, mert nem az 
a cél, hogy a vallásos szokásokat azonosítsuk a képmutatással, de fel 
kell hívni a figyelmet arra a veszélyre, hogy c s a k  ezek a szokások 
feltétlenül egyfajta embertelen kegyességhez vezethetnek, ami Isten 
előtt utálatos — de a mai kor embere számára is igen ellenszenves és 
visszataszító.

Feledékeny keresztyének

1. Feledékenyek vagyunk magunk felé. Ha belenézünk az ige tük
rébe, hamar el tudjuk felejteni, hogy milyenek vagyunk, de azt is, 
hogy az ige szerint milyennek kellene lennünk. Ma rohanó élettempó, 
futó benyomások jellemzik életünket. S ez kihat igehallgatásunkra, bib
liaolvasásunkra, imádkozásunkra is. Mindezt sokszor csak gépiesen,
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bánat ér, vagy örömünk van, gyakran marad néma az ajkunk. Elfe- 
ledkezünk a hálaadás és könyörgés lehetőségéről. Arról a gazdag 
ígéretről, hogy „kérjetek és adatik nektek” . (Mt 7,7.) Pedig éppen en
nek a mai vasárnapnak egyik fő örömüzenete, hogy: nemcsak beszélő 
és cselekvő Urunk van, hanem megszólítható és minket meghallgató! 
Nem tudjuk, hogy miért vagy kiért imádkozzunk? Az ige erre azt 
mondja „minden gondotokat Öreá vessétek” . Tehát mindennel oda
mehetek Isten elé. Elég a magaim életére vagy környezetére gondolni 
vagy kinyitni a televíziót, beleolvasni a napi hírekbe máris adva van 
a számtalan „téma” , amelyért egyedül, vagy mint közösség, gyüleke
zet is imádkozhatok.

Összegezne úgy tekinthetünk a mai vasárnap igéjére, amely gyó
gyítani akar minket a memóriazavar betegségéből, feledékeny keresz- 
tyénségünkiből, embertelen vallásosságunkból, hiszen ez a faledé- 
kenység nem valamiféle veszélytelen, kedélyes szórakozottság, hanem 
súlyos mulasztás magunk, embertársaink és Isten felé. Az igében ka
pott isteni energia felelőtlen eltékozlása, élvesztegetése.

Gáncs Aladár

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP

Jk 1,23—27 

Kérjetek!

A mai vasárnap neve Rogáte — Kérjetek! S kérhetünk-e aktuáli
sabbat Istentől, mint azt, hogy adjon cselekvő életet!? Kérhetünk-e 
fontosabbat, mint azt, hogy ne legyünk meddő, feledékeny, képmutató 
igehallgatók, hanem igéjének megtartói és cselekvői!?

Kérjük Istentől, hogy
1. ne legyünk meddő igehallgatók! Hassa át Isten szava egész 

életünket. Szeretedet és békességet sugározzon minden mozdulatunk! 
Legyünk az állandó tettrekészség állapotában az emberért! Aki csak 
hallgatja az igét, de nem cselekszi, csak félmunkát végez. Szép kezdet, 
de a célig minden el is veszhet, önmagunkat csaljuk meg, ha puszta 
igehallgatásunkkal kegyeseknek hisszük magunkat, s az ige követelmé
nyét nem cselekedjük. Isten igéje csak akkor nyújtja számunkra az 
igazságot és elétet, ha engedelmeskedünk annak. „Ha nem olvasod 
úgy az Isten igéjét, hogy a legkisebb morzsát is, melyet megértettél, 
magadra nézve kötelezőnek tartsad, hogy a szerint cselekedjél, akkor 
nem olvasod az Isten igéjét.” (Kierkegaard) Az engedetlen igéhallgató 
élete éppen a gyümölcsöt nélkülözi. „Illúzió, önáltatás minden olyan 
vallásosság, ami nem terem a gyakorlati, mindennapi életben is kéz
zelfogható gyümölcsöket.” (Groó)

2. .. .ne legyünk feledékeny igehallgatók! Amikor csak hallgatjuk 
az igét, feledékenyek vagyunk, s rendszerint akkor feledkezünk meg 
az igéről, amikor a legerősebben birtokolnunk kellene: a cselekvésiben. 
A törvény tükre, melybe mélyein és hosszan bele kell néznünk fel
tárja igazi énünket, a hamisítatlan valót. S méginkább, ha a „szabad
ság tökéletes törvénye” tükrébe nézünk bele — mely a szeretet krisz
tusi törvényére utal —, ez a tükör örömteli szolgálatra szabadít fel.
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„Aki "beieiiajol" ebbe a felszabadító törvénybe s meg is marad ben
ne, az boldog, elégedett lesz.” (Groó)

3. . . .n e  legyünk képmutató igehallgatók! Az igét hallva mindig 
azt kell tudatosítanom, hogy az nekem szól, rólam rántja le a leplet, 
engem tükröz és nem a másikat! A látszat keresztyén élet még senkit 
sem vonzott Istenihez. A keresztyén ember életében a látszat és a 
valóság közötti ellentét különösen is taszító hatású. Képmutató igehall
gató az, aki kilépve a templomból rögtön vétkezik nyelvével a fele
barátja ellen, rosszhírkeltéssel, megszólalással, sőt talán rágalmazás
sal. A fegyelmezett élet követelménye csendül ki az igéből, mert a 
fegyelmezetlen beszéd sok veszély forrása lehet, cívódásokat, szakadá
sokat támaszthat emberek között. Csak az őszinteség, az Isten igéjére 
való állandó figyelés őriz meg az ilyen kísértésektől.

4. . . .  legyünk az igét megtartó és cselekvő igehallgatók! Ez a fo
hász legyen a legerősebb, s lemélyebbről fakadó őszinte kérésünk. A 
hiteles Kristzus-követés, tettrekész tanítványi élet. ma is vonz. A mes
terkéletlen szeretet kívánatos. Az önpropagálástól mentes tisztaságra 
vágyódnak az emberek. Legyünk cselekvői és megtartói az igének! 
Ez általános megállapításnak látszik, de ennek konkrét helyzetekben 
kell valósággá válnia. Ma, a régi értelemben véve — hála társadal
munk széles körű szociális intézkedéseinek —, özvegyek és árvák nem 
élnek kétségbeejtő anyagi körülmények között. Vannak azonban ma- 
gukramaradt öregek, akik megfáradtak és magányosak, s várják a jó 
szót, mosolyt, hitet és bátorítást. Cselekvő szolgálatunk azonban nem 
szűkülhet be közvetlen környezetünkért végzett szolgálatra. Az irgal
masság cselekvésének határai szélesre tágultak. A szolgáló élet isten- 
tiszteletébe beletartozik felelősségünk az emberét, az emberiség nagy 
családjáért. Az igét megtartó és cselekvő keresztyén nem ért egyet 
sem a chilei, sem. semmilyen terrorakcióval, hanem szolidaritást vál
lal az emberségükben meggyalázott tömegekkel. A cselekvő szolgálat 
azt is jelenti, hogy támogatunk minden olyan törekvést, mely a népek 
vitás kérdéseit tárgyalóasztalok mellett kívánja eldönteni és élesen 
szemben állunk minden, olyan vérlázító elgondolással és tettel, mely 
az elnyomó erőszak fegyveréhez nyúl. „Szeplő nélkül megőrizni magát 
a világtól” kifejezés nem kivonulást, visszahúzódást jelent, hanem 
szembefordulást az önző emberi magatartással, s az irgalmasság szol
gálatát elutasító gondolkodással és élettel. Az irgalmasság cselekedetei, 
a békességért, békéért való szüntelen fáradozás, a hűséggel és becsü
lettel végzett hivatás és minden munkánk, sokkal inkább dicsőítik Is
tent, s kedvesebbek előtte, mint a bármily fényes vagy ünnepélyes kul
tusz. Gyümölcstermő igehallgatók kerestetnek ma is, akik bátran lép
nek a diakónia széles skálájú útjára! „Az igazi istentisztelet nem a vi
lágból kifelé vezet, hanem inkább abba belevezet.” (Groó)

Zátonyi János

Leikus kérdések és szempontok Jk 1,22—27-hez

Az igének cselekvőd legyetek! Ezt nem lehet szó szerint venni. 
Hiszen van olyan, amit egyszerűen lehetetlen. Meg az is felvetődik 
bennem, hogyan értsem az írást? Jó-e a fordítás és jól értem-e?

Én azt gondolom, hogy van a szentírásnak egy átfogó üzenete, 
iránya. Ebből lehet a részfeladatokat is megérteni ill. teljesíteni.
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Mit jelent nemcsak hallgatni, de cselekedni is? Mi az, amit meg 
kell cselekedni és mi az, amit el kell hinni? Mi a kettő között a kü
lönbség vagy határ?

Szüntelenül igehallgatásra hívogatunk és az ige most leleplezi a 
dolgot. Tulajdonképpen az nem elég. Aki ide belép, számoljon azzal, 
hogy nem ússza meg csak meghallgatással — cselekedni is kell! A 
hallgatás passzív magatartás, a cselekvés aktív!

Lehet a tükörbe nézni felületesen, de ez mégis azért történik, 
hogy Valamit magamon helyrehozzak, megigazítsak, letöröljek. Ez nem 
elég? De akkor mit jelent többet a cselekvés? Attól más leszek?

Lehet-e úgy érteni, hogy. a Cselekvésben az egyik út a beszéd 
megfékezése, megzabolázása? Azután folytatódik a cselekvés az özve
gyek, árvák felkarolásában?

Amit Jaikab korában így mondottak, azt ma egyszerűen ezzel a 
fogalommal jelöljük: szociális kérdés. Az ige cselekvése eszerint nem 
másra, mint a szociális, közösségi magatartásra vonatkozik. Csak jé- 
zusi indítékból.

Mit jelent ez: „szereplő nélkül” megőrizni magát a világtól? Vala
milyen világgal való szembefordulást? Mert akkor itt hiba van! Az 
egész textusban nem szerepel Jézus neve. Igaz, ez csak formális meg
jegyzés, de vajon nem hiányzik-e egy kicsit az egészből Jézus lelkü- 
lete is? Mintha csak normalizálna, helyes cselekvésre akarna indítani. 
De hol van az indítóerő vagy ok? Hol van Jézus? (20)

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Csel 1,1—11 

Valóságok talaján

Mennybemenetel ünnepén az igehirdető egyik fontos feladata, hogy 
mindenféle álmodozás és titokzatoskodás helyett Jézus elmenetelének 
valóságos következményeit levonja. A tanítványok Jézus életében is 
sok értetlen kérdést tettek fel, ím most még Húsvét és a vele töltött 
napok után is feltesznek egyet (6. v.), de Jézust ezt nem veszi rossz- 
néven tőlük, türelmesen válaszol. Amit akkor is, a mai kor keresztyé
néinél is rassznéven vesz a mi Urunk, az az „ácsorgás” , akár égre 
függesztett szemmel, akár csak a saját lába alá néző szemmel, akár az 
ürestekintetű, közönyös szemmel történő ácsorgásról legyen szó. Jézus, 
eltávozásával a cselekvés új, felelősségteljes korszakát nyitja meg s e 
korszakban tévedni szabad, egy-egy rossz kérdés feltétele előfordul
hat, de megbénulni, elfásulni, öncélúan merengeni nem. Erre már 
nincs idő, hiszen az, aki elment, visszajön, és a gyorsan múló időben 
ö t  várni csak tisztázott gondolaté, cselekvő élettel lehet.

A tudományoknak egy új ága van kialakulóban, ez a jövőkutatás. 
A sokirányú, komolyan megalapozott, vagy csupán feltételezett jósla
tok között szerepel többek között az is, hogy a technika nagyarányú 
fejlődésében az automatizálás mind teljesebb megvalósulásában már 
nem az egyoldalúan képzett szakmunkások vagy segédmunkások, ha
nem a magas szinten kiképzett szakmunkások és technikusok végez
hetik e gépek irányításának és karbantartásának felelősségteljes mun
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káját. ök  képzettségűiknél fogva átlátják az egész munkafolyamatot és 
ismerik az elérendő célokat is. — Jézus azért vette maga mellé tanít
ványait és azért magyarázta meg nekik nagy türelemmel példázatait, 
azért vitte őket magával legizgalmasabb beszélgetéseire is, hogy mikor 
magukra hagyja majd őket, jól értsék Istennek őbenne megmutatott 
akaratát és a rájuk váró utakat és eszközöket. Magas képzésben ré
szesítette őket. . .  Mai üzeneteivel, a hirdetett igével bennünket is ál
landóan szembesít Isten akaratával és saját küldetésükkel. Tanít, ké
pez, hogy jó tanúi lehessünk.

1. Jézusnak nincs sírja (az indiai Srinagar-beli sír hipotézise?!), 
nem hiszünk az utána maradt ereklyék hitelében, nem keressük őt 
valamely más égitest kozmikus térségeiben — de megőrizzük az örök
séget, amelyet ránk is hagyott. Búcsúzásnál szokták mondani: „ma
radni mindig nehezebb!” A tanítványoknak sem volt könnyű a Jeru
zsálembe való visszatérés és a holnapok átgondolása, de arra bizo
nyára nem gondoltak, hogy évezredek múltán és hatalmas külső válto
zások után is még mindig felülmúlhatatlanul gazdag örökségnek tart
ják a kései tanítványok is azt, amit már ők is tudhattak s amiről ta
núskodniuk kellett, mint átélt élményekről és megőrzött tanításról. 
Ez az örökség ma is minden igazán keresztyén ember hitének alapja, 
nélkülözhetetlen forrása.

2. Nem a mi dolgunk végső időket és alkalmakat kutatni, Isten 
titkaiba bepillantani, de a mi dolgunk, hogy akaratának ránk eső ré
szét vállaljuk, és földi életünk során betöltsük. Mennybemenetel nem 
a „kevesek” vagy „befelé fordulók” kedves ünnepe, hanem az Isten 
parancsaira feszülten figyelőké, a tudásukat, tetterejüket, szeretetü- 
ket az emberek szolgálatába állítóké és mindazoké, akik talán nem is 
tudnak Jézusról, mennybemenetelről, de részesülnek az életükkel bi
zonyságot tevő tanítványok életének gyümölcseiből. Figyeljünk csak 
egy afrikai keresztyén imádság-versének soraira: Uram, add / hogy 
valamivel több irgalom legyen a szívünkben. / Ne kérjünk tőled a 
kelleténél többet, /  és amíg cipőt húzhatunk lábunkra, / tudjunk imád
kozni azokért, /  akiknek a lábuk is hiányzik. / Legyen végre erőnk 
ahhoz /  hogy megoszthassuk mindenünket azokkal, / akiknek semmi
jük sincs már. /  Uram, neked tudnék kell rólunk! / Tudnod kell azok
ról, akiket a világon mindenből /  kisemmiztek, és azokról is, akiknek 
az égvilágon / mindenük megvan: kocsi, luxusvilla, töméntelen pénz. / 
Neked tudnok kell rólunk, akiknek kopog a szeme az éhségtől / és 
azokról, akik ebédjük felét a moslékba öntik. / Tudsz a milliókról, aki
ket .megfojt az igazságtalanság I . . .  I Uram, add, hogy legalább egy 
kicsivel több /  irgalom legyen a szívünkben! Ámen.” — A magasabb 
szintű élet megteremtésének feladatai, urbanizációs, szabad idő ki
használásával kapcsolatos stb. kérdések mellett bizony az afrikai ke
resztyén imádsága is a mi napjainkban született, és sok más helyen is 
születhetett volna, és nekünk e kérdéseket is vállalnunk kell, nemcsak 
elvileg, hanem a tettek következményeivel együtt. És vállalnunk a 
mellettünk élő társaink szeretetigényét is, melynek kielégítése nélkül 
üresen koppannának Jézusról mondott szavaink is.

3. Mindehhez elhangzik egy nagyon biztató ígéret is: nem nekünk 
kell nekigyürkőznünk a magunk erejéből, hogy eltüntessünk minden 
szeretetnélküliséget, éhséget és igazságtalanságot e világból, erőt és 
Szentleiket kapunk, és ezzel az ajándékkal megváltozik egész élet- 
szemléletünk, cselekvési készségünk. Az az erő, amelyet igér Isten, ah
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hoz a nehezen meghatározható pluszhoz hasonló, amit a munkáját 
szükséges rosszként végző és a hivatástudat és emberszeretet többle- 
tés ahhoz hozzáadó embereknél (bármely foglalkozást példaként állít
hatnánk!) tapasztalhatunk. Minden emberi akarathoz és elszánáshoz, 
minden tudáshoz és életismerethez, minden emberiességhez és Krisz
tus-követési szándékhoz ez a Lélek és erő (1. még 1 Kor 2, 4—5.) adja 
meg a bizalomnak, a szeretet leleményességének és jó reménységnek 
nélkülözhetetlen többletét. Ilyen erőt ígér Jézus tanítványainak (sok
szor olyanoknak is adta, akikről egyes önmagukkal elégedett keresz
tyének fel sem tételezték...), de ezzel az erővel a felelősség és a cse
lekvési határterület „egészen a föld végső határáig” (8. v.) terjed.

Mennybemenetel ünnepén az égre meredés helyett ezt a földi táv
latot próbáljuk szemünkkel befogni, mert az „eltávozott” Jézussal is 
csak itt találkozhatunk, az emberek között.

Szirmai Zoltán

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Csel 1,1—11

1. A bíróságok sem lehetnek meg tanúk nélkül. A tanúk: tárgya
lásra megidézett emberek. Arról beszélnek, amit láttak és hallottak. 
Amiről tudják, hogy igaz. Nem a saját véleményüket kell kifejteni, 
saját gondolataikat elmondani. Azt bizonyítják élmény és tapasztalat 
alapján, ami valóban történt. „A  tanú olyan személy, akinek valami
ről közvetlenül szerzett tudomása van, és igazolásul közli, amit tud, 
illetve vallomást tesz róla.” (Értelmező Kéziszótár)

2. Jézus is tanúkká tette tanítványait. (8. v.) ök  is azt mondták, 
amit „láttak és hallottak” (Csel. 2,32; 4,20; 1 Jn 1,1—2; 4,14), amiről 
tudták, hogy igaz. Nem kellett kitalálniuk semmit. Csak továbbadni, 
amit átéltek Jézus mellett. Tanúskodni mindazokról, amiket Jézus cse
lekedett és tanított (1. v.) Mindkettő hangsúlyos itt, de a sorrend is 
fontos: a cselekvés a tanítás előtt áll. Jézus nem tanítóként, hanem 
megváltóként jött. Az Istenről szóló legszebb tanítások sem segítené
nek rajtunk Jézus cselekedetei, elsősorban a kereszt ténye nélkül. És 
Ö továbbra sem akar mást, mint amit a kereszten akart. A megfeszí
tett és feltámadott a bűnösök megtartója. Nem ítéletet tart (6—7 v.), 
hanem azt akarja, hogy az evangélium hirdettessék az egész világon.

3. Ehhez kapják a Szentlélek erejét. (4—5. 8. v.) Mert ehhez a ta
núskodáshoz nem elég önmagában az ember. Kevés hozzá az értelmi 
képesség, akarat, bizonyítékok sora, emberi erő. A közelmúltjuk is ezt 
bizonyítja. Jézus pőrében mennyi alkalmuk lett volna tanúskodni mel
lette. De ők futattak, árulóvá lettek, esküvel is tagadtak. Hamis ta
núk . . .  S most is rezignált, magukba süppedt emberek csődjeik szín
helyén, akiket csak az a kérdés izgat: Mi lesz velünk? (6. v.) Az, hogy 
a Szentlélek erejét kapják. Átalakítja őket is, egyszerre másképp tud
ják mondani ugyanazt, és munkájuk eredményét is biztosítja. Hitet te
remt tanúskodásuk nyomán. Mert itt Isten dolgairól van szó, ami hi
tet igényel. Ezt támasztani pedig még a hivatása magaslatán álló ta
nítvány sem képes. De mehettek a Szentlélek erejével, s tudjuk, meg
történt a csoda: az evangélium elterjedt a föld végső határáig.
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4. Így ér el ezen az ünnepen hozzánk is a mennybe ment Űrről 
szóló tanúskodás. Nagyon józan és tárgyilagos bizonyságtétel ez arról, 
hogy Jézus földi útja véget ért. Az Isten számunkra nem tapasztalható 
világába távozott. Lukács ezt korának gyermekeként mondja el, az 
antik világkép ma már naiv formáiban gondolkozva. A menny „föl
felé” volt, a szilárd égboltozat, ami mögé Jézus távozott. Mégsem kell 
ezt a történetet „mitologiátlanítani” . Lukácsot csak csodálhatjuk: min
den mitologikus, fantasztikus, sőt kora világképéhez kötődő kifejezés 
is hiányzik itt. Ezért tanúsága a mi világképünkben is hordozója a 
hitnek. Hova ment Jézus? Ma is csak vele mondhatjuk: „felemelte
tett” , felvétetett Istenhez. S megértették, hogy Uruk már nem a meg
csúfolt töviskoronás, hanem a imindenség Ura (11. v.), aki átment a 
láthatóból a láthatatlanba. Ez nem földrajzi hely a világmindenségben, 
hanem Isten egészen más világa. A Jézust eltakaró felhő is erről 'be
szél. Ez nem légköri képződmény, hanem a Bibliában mindig lepel Is
ten titokzatos cselekvéseinek elrejtésére (2 Móz 24,15; Zsolt 97,2; 
Mt 17,5 stb.). Az Istenhez vezető út az ember számára nem megfog
ható, a tanítvány számára is lepelbe burkolózik. Istennek ez az egé
szen más világa ezért nem határozható meg adatokkal a tér egyetlen 
pontján sem, túl van a három dimenzión (1. Kir. 8,29) — és mégis 
benne van, mindenütt jelen, ahol lenni és munkálkodni akar. Ezért 
vallották a tanítványok az eltávozott Jézust továbbra is mégis egé
szen közelinek. Jézus rejtett számunkra, de mi nem vagyunk elrejtve 
számára. Elment úgy, hogy mégis örökre itt maradt: társnak, erőnek, 
vigasznak, békességnek . . .

5. Ö tesz tanúkká minket is. Története nem ér véget a mennybe
menetellel, a megbízatás az első tanítványok halálával.

Tanúim lesztek! — mondja Jézus. A tanú nem szónok és nem szí
nész. Egy fiatalember színész akart lenni. Végül pap lett. Régi osz
tálytársa csodálkozott rá egyszer: Pap vagy? Nem színész akartál 
lenni?! Ö visszakérdezett: Nem mindegy az? — Már eltemettük. Idős 
koráig „paposkodott” , rangos tisztségei is voltak. Csak éppen „tanú” 
nem volt. Színész maradt, aki mindig más helyett beszél és nem ad
hatja önmagát. Vagy hamis tanú, áki azt mondja: Láttam! Hallottam! 
Pedig nem látott és nem hallott semmit.

Jézus tanúi meggyőződéssel vallják: Jézus él! Megszólított engem 
bibliaolvasásom csendjében, a hirdetett igében. Megszabadított bűntől, 
halál félelmétől, az új életben járás vele öröm. A tanú mindig tapasz
talatok alapján beszél.

És tanúskodik szavai mellett cselekedeteivel is. A szavak csődjét 
sokszor átéljük, pl. a nevelésben. Ott sem elég a szó — példa kell. 
,,Engem nem azzal neveltek, ahogyan beszéltek, hanem ahogyan éltek” 
— vallja Ratkó József költő.

Ez a küldetés erőnk feletti. Ezért tekintetünk pünkösdre néz: Jövel 
Szentlélek Úristen!

Zászkaliczky Péter

Laikus kérdések és szempontok a Csel 1—11-hez

Mi úgy halljuk, olvassuk, hogy a Mennyet nem helyileg kell el
képzelnünk. Nem úgy, hogy az „fent” van, itt lent pedig a föld, és ez 
alatt a pokol. Sőt, az Űr Jézus maga is azt mondta, hogy az Isten or-
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szagáról nem mondható, hogy itt, vagy amott van! Igénk 2., 9. és 11. 
verse mégis a felviteték, vagy felemelteték szavakat használja. Szeret
nék magyarázatot kapni az ellentmondásra.

Parancsolatokat adott. Nemcsak uralmának megmutatására, de ta
nítványai érdekében is. Ez is az Úr gondviselő szeretetét mutatja! 
Parancsa az, hogy tanítványai várják be Jeruzsálemben a Szent Lélek 
eljövetelét, ajándékainak vételét. Miért? Hogy legyen bátorságuk a 
vértanúságra?

Nem világos előttem az egész 5. vers. Hogy kerül bele a kereszt- 
ség pünkösd ígéretébe?

Izrael országának „halyreálMtása” revizionista-nacionalista gondo
lat. Belefér ez, vagy beleillik a Bibliába? A tanítványok kérdése ta
lán csak próbálkozás volt e gondolattal?

Mi inkább arra figyeljünk, amit az Úr mondott. Hogy Ő mikor, 
mit csinál, az az Ö dolga, az az ö  hatalmában van. A mi dolgunk a 
Róla való tanúskodás. Ha Ö „felment”, akkor ki bátorítja és erősíti 
az övéit?! Nem cserbenhagy ás ez? A „fölviteték” lehet az ige kul
csa(?), ha az az Űr Jézus hatalmát jelenti.

ígérettel záródik, alapigénk: meglátjuk eljönni is hatalomban és 
dicsőségben. Tehát visszajön, számon kér és nem hagy cserben. (21/b)

A feltámadás utáni közösség is Izráel királyságának feltámasztá
sán gondolkodik. Jézus sok tanítása sem tudta meggyőzni a tanítvá
nyokat, hogy itt nem uralomról van szó.

*

Ha nem angyalok a fehérruhás férfiak, akkor ez azt jelenti, hogy 
Jézusnak volt egy őt jobban értő köre?

Mit jelent az, hogy nem a „mennybe nézve” kell várni a vissza
térő Urat? (49)

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP

1 Pt 4,7—11

Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között hallgatja a gyülekezet 
ezt az igét. Ez a vasárnap mintegy összekapcsolja a két ünnepet. Krisz
tusé minden hatalom és dicsőség. Lelkének ajándéka szolgáló gyüle
kezetét teremt a földön. A gyülekezetnek egész életével, szavaival és 
cselekedeteivel egyaránt tanúskodnia kell arról, hogy Jézus Krisztus 
az Ura.

Az egyház nem a világtól elzárt sziget. Az a közeg, amelyben a 
szó vagy cselekedet szolgálattá válhat, az emberi társadalom. A ke
resztyének számára hitükből fakadó szolgálatuk próbaterülete a gyü
lekezeti közösség. Ha itt nem tud egymásért érzett felelősségük és 
szolgálatuk kibontakozni, szélesebb körű felelősségük is sekély, és 
szolgálatuk is erőtelen marad.

A szolgálatra kötelezettség Isten előtti felelősséget jelent. A ke
resztyén ember is az utolsó ítélet előtt áll. Sőt, ha más nem venné is 
komolyan, a mi számunkra az utolsó ítélet komolyságát Krisztus ha
talma és ereje kétségtelenné teszi. Péter apostol maga is a közelgő
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ítélet tudatában él, ezért mondja alapigénk előtt néhány verssel: 
„Többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a 
testben hátralevő időt.”

Isten akaratát hat felszólításban teszi szemléletessé igénkben az 
apostol. Rajtuk keresztül a keresztyén élet szolgálatának egy-egy te
rületére irányítja a figyelmet. E felsorolás nem jelent korlátozást, vagy 
beszű'kítést. A keresztyén élet szolgálatának lehetősége számtalan 
irányban bővülhet. A gyülekezetnek észre is kell vennie hogyan és hol 
nyílik meg előtte koronként és alkalmanként a szolgálat új lehető
sége. Péter apostol figyelmeztetései egyenként is nagyon széles körűek. 
Egy igehirdetésben átfogni őket csak nagyon vázlatosan lehet.

„Legyetek okosak és éberek az imádkozásra”  — így fordítja az 
elsőt Rafay Sándor. Meglepő képet kapnánk, ha fel tudnánk mérni, a 
gyülekezet tagjai hogyan tartják, vagy nem tartják imádságaikon ke
resztül a kapcsolatot Istennel. A sokat emlegetett rohanó élet, a fá
radtság, vagy épp a szórakozás nagyon is alkalmas arra, hogy azt az 
érzést keltse, az imádkozásra már nem jut idő. Pedig ahhoz, hogy az 
imádság szolgálattá váljon az életünkben, a saját magunkért elmon
dott imádságoknál is többre van szükség, arra, hogy másokért érez- 
zünk felelősséget és tudjunk imádkozni.

Legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre. Nagyon súlyos 
mondat ez, tartalmának mélységét mutatja a hozzá fűzött rövid ma
gyarázat: mert a szeretet bűnök tömegét is elfedi. „Ahogy a pásztor 
megkeresi az elveszett bárányt, úgy keresse meg az ember is feleba
rátját. Gyalázatát tisztességgel fedezze el. Bűnét kegyességével takarja 
be. Ehelyett ma sárga földig szólják egymást, ákik összejönnek. Ezzel 
akarják megmutatni, hogy mennyire gyűlölik a bűnt. — Férfiak, ha 
találkoztok, ne rágalmazzatok senkit. Ti asszonyok is, ha összejöttök, 
fedezzétek el a másik szégyenét s ne ejtsetek sebet, melyet be nem 
gyógyíthattok. Ha tetten érsz valakiket a szobában, dobd rájuk a kön
tösödet és tedd be az ajtót. Mert te is ezt várnád mástól. — Krisztus 
is ezt teszi. Csendesen hallgat és elfedezi bűneinket.” — Luther 
mondja ezt ezzel az igével kapcsolatban.

Legyetek vendégszeretők, zúgolódás nélkül. A szolgálatnak olyan 
lehetőségére figyelmeztet Péter apostol, mely leméri, tudunk-e a vi
szonzás reménye nélkül adni. önzetlenségünk és szolgálatkészségünk 
próbája lehet ez ma is, ha a vendégszeretetnek nincs is már az a kö
zösségvállaló jelentősége, mint az első keresztyén gyülekezetek ko
rában.

Istentől kapott ajándékotokkal egymásnak szolgáljatok. Egyéni 
adottságainkkal önmagunkat szoktuk „szolgálni” . Ezekben látjuk ér
vényesülésünk eszközeit. Ha nem élünk velük, úgy érezzük, senki sem 
szenvedett kárt, legfeljebb önmagunk. Minden adottságunkat és tehet
ségünket szolgálatra kaptuk, embertársainknak kell velük szolgálnunk, 
így lehet lustaságunk, vagy visszahúzódásunk, vagy eltékozolt életünk 
embertársaink és Isten elleni vétekké. Az egyéni ajándékok és adott
ságok sokszínűségének igen nagy jelentősége van a társadalom életé
ben és a gyülekezet közösségében is.

Beszédetek olyan legyen, mintha Isten igéjét szólnátok. Az emberi 
érintkezés és gondolatközlés nagyszerű eszköze a beszéd. De nem vé
letlenül szól Jakab apostol olyan szemléletesen a nyelv bűneiről. „Ha 
valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész 
testét is megzabolázni” — mondja. Ahogy nem lehet Istent kétszívűén
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Laikus kérdések és szempontok 1 Pt 4,7—11-hez

Ezt a szót nem értjük: „sáfár” . Sáfár az, akire rábíztak valamit, 
intéző, gondnok. Mindenki sáfár, ki kevesebbet kapott, ki többet. Mit 
bízott ránk az Isten sáfárságra? Egészséget, békességet, szeretetet, jó
ságot, megbocsátást, béketűrést, vagyoni helyzetünket, tehát nemcsak 
lelki dolgokról van szó ebben az igében, hanem a mindennapi életünk 
dolgairól is. Isten azt akarja, hogy szolgáljunk egymásnak és szeres
sük egymást. A hit ügyében Isten igéjéről van szó. Ha valaki hozzánk 
jön lelki terhével, akkor nem kell rögtön elővenni a Bibliát, hanem 
úgy beszélgessünk vele, hogy megnyugvást találjon és én meg tudjam 
a másikat érteni.

Mit jelent: a vége pedig mindennek közel van? Ez nem jelent 
halálfélelmet, de a vég eljön előbb vagy utóbb, ezért legyünk mindig 
készen. Mert számot kell adni életünkről.

Figyelemre méltó a józanság és az imádkozni tudás összekapcso
lása.

„A szeretet sok vétket elfedez” : Ha valakiről sugárzik a szeretet, 
az néha segít csupán azáltal, hogy találkozunk vele. Ez azt is jelenti, 
hogy megbocsátjuk a másiknak a vétkét. A büszkeség képtelenné tesz 
a szeretetne és a bűnök elfedezésére.

A szeretet és a szolgálat között mély összefüggés van, mert sze
retet nélkül nem lehet szolgálni. Sok helyen csak a család körül mo
zog a szeretet, tovább már nem terjed. A szeretetnek nincs határa, 
nem szabad határának lennie. Mindenkit szeretnünk kell. (45)
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hűséggel szolgálni, úgy a kétnyelvűség is csak botránkozást szül. Min
den beszédünk tanúskodás. „A szív teljességéből szól a száj. . .  beszé
dedből ítéltetel majd igaznak, és beszédedből ítéltetel bűnösnek” — 
mondja Jézus.

Aki szolgál, Isten erejéből szolgáljon. Mintha Péter apostol na
gyon súlyos egyéni tapasztalata szólalna meg ebben a mondatban. 
Annak ismerete, hogy a gyülekezeti szolgálatnak mindig megvannak 
a maga nehézségei és próbái. Kevés itt az egyéni erőfeszítés vagy ön
feláldozás. Istentől kapott erőre, Isten Lelkének az ajándékára van 
szükség. Nélküle teherré válik a szolgálat, vele örömmé.

Mindegyik felénk hangzó felszólító mondat után, mint alapot adó 
hátteret oda lehetne tenni Luther mondatát: Krisztus is így cseleke
dett értünk. Krisztus úgy akar szolgáló gyülekezetté formálni bennün
ket Leikével, hogy az Isten akaratának való engedelmességben és a 
testvéri szolgálatban nekünk példát adott. De felragyogtatta előttünk 
halált legyőző hatalmát és isteni dicsőségét is.

Megbízást ad, feladatot bíz ránk. Legyünk benne bízó, szolgálatát 
felvállaló, hatalmáról tanúskodó gyülekezete ezen a földön. Munka
társainak hív. Azt akarja, hogy szolgálatunkon keresztül szeretetét, 
erejét és dicsőségét sokan megismerhessék.

Magyar László



PÜNKÖSD ÜNNEPE

Jn 14,23—31

(Textusunk igen gazdag és szerteágazó. Ne törekedjünk arra, hogy 
annak minden részét belevegyük az igehirdetésbe. Ha ezt tennénk, alig 
lehetne nyomon kísérni prédikációnkat. Mivel pünkösdkor hangzik esi, 
innen kell kiindulnunk, és azokat a részeket kell figyelembe vennünk, 
amelyek a pünkösdi mondanivalót gazdagítják. E cél érdekében a ver
sek sorrendiségéhez sem kell ragaszkodnunk, hanem éppen a pün
kösd jegyében „sorolhatjuk” a verseket.)

Textusunk a 23. verssel kezdődik, melyben Jézus iránt való sze
rétéiről és beszédeinek való engedelmességről van szó, majd arról, 
hogy aki Jézust szereti, azt az Atya is szereti „és hozzá megyünk és 
nála otthonunk lesz” (vagy, ahogy a legújabb fordítás mondja: „lakó
helyet készítünk magunknak nála” .) Mindez így a „levegőben lóg” , ha 
nem gondolunk arra, hogy Jézusnak ezek a szavai indirekt feleletet 
adnak Júdás kérdésére: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod 
kijelenteni magadat és nem a világnak?” . Lényegében tehát arról van 
szó, hogy Jézus ígéri, hogy „kijelenti magát”, de nem a „világnak” , 
hanem azoknak, akik szeretik őt és akik beszédeit megtartják. Ennek 
alapján induljunk ki a pünkösdi prédikációban abból, hogy Jézus a 
földről való távozás után is megismerteti önmagát, kijelenti, kinyilat
koztatja önmagát. Ezt azonban most nem úgy végzi, hogy az emberek 
szeme láttára .betegeket gyógyít, éhezőknek kenyeret ad 'és prédikál, 
hanem úgy, hogy a Szentlélek által van jelen közöttünk, és az igéhir- 
detők által1 prédikált igében mutatja meg önmagát. Pünkösdkor éppen 
azt ünnepeljük, hogy „kitöltetett” az a Szentlélek, aki újra és újra 
megmutatja nekünk az Atyát és a Fiút. Nem ikell találgatnunk, hogy 
kicsoda Isten és kicsoda Jézus Krisztus, hanem a Szentlélek leplezi 
le őket; mutatja meg igazi valójukat és ismerteti meg őket. Mindezt 
így fejezi ki textusunk: „hozzá megyünk és nála otthonunk lesz.”  Ügy 
tünteti fel tehát textusunk az Atyát és a Fiút, mint mennyei vándo
rokat, akik a mennyből jönnék és szállást vesznek egy-egy emberi 
szívben és eközben „bizonyítják meg magukat” . De éppen ez a szívbe 
való „betérés” a Szentlélek betérését jelenti az emberi szívbe!

Az is világos, hogy a Szentlélek nem mindenütt „jelenti ki magát”, 
vagyis nem mindenütt ismerteti meg az Atyát és a Fiút. A Szentlé
lek kijelentésének „helyileg” feltétele van. Nem mutatja meg a Szent
lélek az Atyát és a Fiút ott, ahol hiányzik az Atya és a Fiú iránti 
szeretet és igéjüknek való engedelmesség. Nem lehet tehát a Szent- 
leiket „produkcióra” felhívni, hogy mutassa meg Istent és az ő Fiát 
ott, ahol engedetlenség áll fenn velük szemben. Hogy kicsoda az Isten 
és kicsoda a Fiú, mi az ő munkájuk, hogyan végzik azt el, csak ott 
tudják meg az emberek, ahol egész szívvel szeretik az Atyát és Fiút 
és cselekszik parancsolatukat. Ha a mai keresztyén emberek és az egy
ház többet akar megtudni Istenről és a Fiúról, jobban kell engedel
meskedni igéjüknek. Minden bizonnyal igazabb és gazdagabb lenne a 
keresztyén élet — egyének és családok élete — és gazdagabb lenne 
az egyház élete, ha gazdagabb lenne ismeretünk az Atyáról és a Fiú
ról. Éppen ezt munkálja a pünkösdi Szentlélek! Ne felejtsük azonban 
el, hogy csak több engedelmesség útján nyerhetünk több ismeretet és 
több gazdagodást. Ehhez köti „kijelentő munkáját” a Szentlélek.



A Szentlélek további munkáját így jelölte meg Jézus: ez min
denre megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mindazt, amit mond
tam néktek”. Rendkívül nagy jelentőségű munkája ez a Szentiélek
nek. A mi időnkben különösen is fontos a Szentiéleknek ez a mun
kája. Jézus földi tartózkodása alatt sokat tanított és tanításán keresz
tül számtalan kérdésre és helyzetre vonatkozólag adott feleletet és 
megoldást. De nem adott minden kérdésre és minden helyzetre fele
letet és megoldást. Ennek oka egyfelől az volt, hogy tanítványai ott 
és akkor nem voltak érették minden kérdés megértésére, másfelől Jé
zus ott és akkor nem sorolhatta fel azt a sok száz és ezer helyzetet, 
amelybe későbbi tanítványai az évszázadok során belejutottak. Nem 
is szólva arról, hogy nem egy „szabályzat-gyűjteményt” akart Jézus a 
tanítványaira hagyni. A Szentlélek küldetett arra, hogy a különböző 
helyzetekbe jutó tanítványokat és magát az egyházat „megtanítsa 
mindenre” . Sajnos a gyülekezeti tagok, sokszor azt hiszik, hogy ha 
Olyan kérdést, vagy helyzetet érint az igehirdetés, amely a Szentírás
ban „nem szerepel”, az már hamis dolog, eltérés a Szentírástól. Innen 
ered egyes gyülekezeti tagoknak kritikája és ellenkezése akkor, amikor 
az igehirdetés olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az emberiség 
mai nagy problémáit alkotják: világméretű béke, társadalmi igazsá
gosság, a kenyér világméretű egyenlő elosztása, atomháború, népek 
békés együttélése stb. Ott és akkor, amikor Jézus prédikált, ezek az 
óriási kérdések nem vetődhettek így fel. Most azonban égető kérdések. 
Világos, hogy most kell rájuk feleletet adni. Ez csak úgy történhetik, 
hogy a Szentlélek Jézus által hirdetett igét a mai összefüggésekben 
alkalmazza. Nem valamiféle új kijelentésekről van szó, hanem arról, 
hogy „régi kijelentést” abba az összefüggésbe állítja bele a Szentlé
lek, amelyben ma élünk. Aki ezt ma kritizálja, az a Szentlélek tanító 
tevékenységét akarja korlátozni, és abban a tévhitben él, hogy az élet 
különböző kérdéseire vonatkozólag csak egyszerűen „citálni” kell va
lamilyen igét a Szentírásból, és azzal máris megadtuk a „feleletet”. 
Így csak akkor viselkedhetne az igehirdető és általában az egyház, ha 
soha nem lett volna pünkösd!

A pünkösdi Szentlélek nemcsak „tanít”, hanem ennek nyomán 
békességet is munkál. Így mondja ezt Jézus: „Békességet hagyok nek
tek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, 
amint a világ adja.” Jézus a saját békességét akarja adni a különböző 
történelmi helyzetekben és élethelyzetekben élő követői számára. Az 
ő békességének alapja pedig az Atyához való viszonya volt. Magát 
minden helyzetben annak a mennyei Atyának a kezében tudta, aki őt 
elküldte a világba, és akiről tudta, hogy „haza” viszi. Ezt a békességet 
Jézus ma osztogatja az ő tanítványai között, éspedig úgy, hogy hirdet
ted az ő beszédét és e beszéden keresztül a Szentlélek megbizonyítja 
szíveinkben, hogy mi is szeretett gyermekei vagyunk a mennyei Atyá
nak. A Szentlélek tesz bizonyossá a bűnbocsánatról is. Az emberi szív 
hajlamos arra, hogy különböző helyzetekben kétségbe essék, elcsüg
gedjen és kételkedjék Isten szeretetében. De a pünkösdi Lélek jön és 
bizonyítja a mi szívünknek: Isten szeret a Jézus Krisztusban, gondun
kat viseli és vezet bennünket. Ezt a békességet azonban nem lehet a 
szívbe zárni. Mint egy magyar költő mondja (Reményik) egy ideig 
még el lehet „zárni a ládafiába”, de aztán „végig kell vinni a vilá
gon” . Éspedig nemcsak azzal a céllal, hogy mindenkinek a „szívébe 
szálljon a béke”, hanem azzal a céllal is, hogy ez a béke terjedjen ki
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a népek között is, oltsa meg a háborúk tüzét és tegye lehetővé, hogy 
a népek együttműködjenek a tudomány, a technika, a gazdasági élet, 
a kultúra és a nevelés területén is. Az a keresztyén ember, aki „szí
vébe zárja a békét” és nem törődik a világ békéjével, hamarosan el
veszíti a szívben békét is.

Végül a pünkösdi Szentlélek a békesség mellett örömöt is mun
kál az emberi szívbe. Jézus arra utal textusunkban, hogy a tanítvá
nyoknak örülniük kell annak, hogy ő „az Atyához megy” . Azért kell 
örülniük, mert az Atyánál tovább munkálkodik az övéiért, könyörög 
érettük, közbenjár érettük, helyet készít nekik, és majd onnan jön 
vissza értük, hogy bevigye őket az Ő dicsőségébe. Így ad a tanítvá
nyok életének távlatot. Ahol az egyház elfogadja a Szentlélek örömöt 
munkáló szolgálatát, ott megtelik örömmel és minden szolgálatát 
örömmel végzi el. A pünkösdi Szentlélek az örömnek a Lelke!

D. Káldy Zoltán

PÜNKÖSD ÜNNEPE 
Jn 14,23—31 

„Hű az Isten ..

Erről tanúskodik mindhárom nagy ünnepünk: karácsony, húsvét 
és pünkösd is. Amit Isten megígért, az teljesítette: karácsonykor el
küldte a megígért Messiást, húsvétkor „az írások szerint” föltámasz
totta Fiát, pünkösdkor pedig elküldte a megígért Szentleiket. Jézus, a 
Fiú, megerősíti az Atya ígéretét: „nem hagyja árvákul” övéit
(Jn 14,18), hanem arra kéri az Atyát, küldjön hozzájuk „Vigasztalót” 
(16. év 26. v.). Ez a Vigasztaló maga a Szentlélek, az Atyának és a 
Fiúnak Lelke. Az isteni ígéret húsvét után, az ötvenedik napon, pün
kösdkor valóra vált.

Igénk tanításának összefoglalása

Az Atya és a Fiú a Szentlélek által lakozik azokban, akik szere
tik a Fiút, hisznek őbenne és megtartják az ő beszédét (23. és 29. v.). 
A Fiú beszéde pedig azonos az Atyáéval, aki Fiát Megváltóul küldte 
erre a világra. A Vigasztaló Szentleiket az Atya a Fiú kérésére (16. v.), 
az ő nevében küldi a tanítványoknak, Krisztus követőinek. Ettől kezd
ve Krisztus tanítása és jelenléte a Szentlélek által válik folyamatossá 
és 'maradandóvá Krisztus követői között. Más szavaikkal: a Szentlélek 
a Krisztusról szóló tanításnak és bizonyságtételnek folytatója és biz
tosítója az egyházban és a gyülekezetekben.

A világból test szerint eltávozó, „búcsúzó” Krisztus éppen a Szent
lélek közlésével és erejével adja és teszi maradandóvá követői szá
mára a békességet. Ennek a békességnek tartalma nemcsak „a jó lelki- 
ismeret” nyugalma, hanem a bűnbocsánatot elnyert szívnek boldog 
öröme és békessége (v. ö. Jn 20,21—23). Ezért Krisztus követője a 
Szentlélek birtokában nem fél és nem nyugtalankodik, hanem bátran 
tesz bizonyságot „Isten felséges dolgairól” és a Lélek erejével, szere
tettel végzi minden munkáját az egyházban és a világban (Csel 2).
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A Fiúnak mindhalálig való engedelmessége, amely mennyei Atyja 
iránti szeretetéből fakad, példaképe és erőforrása a mi Isten iránti en
gedelmességünknek és szeretetünknek is.

Miről prédikáljunk?
Téma: Isten Lelke „mindenre” megtanít bennünket. Ez pünkösd 

egyik fontos üzenete (26. v.).

1. Megtanít a prófétai bizonyságtevésre.
Krisztus egyháza és követői számára minden időben egyedülálló 

és felelősségteljes feladatért jelentett a prófétai szolgálat betöltése eb
ben a világban. Valljuk, hogy Isten Lelkének hatalmával szóltak már 
az Ószövetség prófétái is (2 Pt 1,20—21), de azt is hisszük, hogy a ke
resztyén pünkösd óta a Szentlélek sodró erejével tettek bizonyságot 
nemcsak az apostolok és az első keresztyén gyülekezet tagjai, hanem 
a keresztyén egyház történelmének kiemelkedő alakjai is (Augusztinusz, 
Húsz, Luther és másök). Ennek a prófétai bizonyságtételnek következ
ményei nemcsak a reformáció elterjedése Európában, s benne hazánk
ban, hanem a példamutató, bátor helytállások azon sorozata is, amely- 
lyel elődeink ebben a hazában harcoltak a vallásszabadságért és a 
nemzet függetlenségéért. Ugyanakkor azt is állítjuk, hogy ennek a Lé
leknek világosságával és bölcsességével ma is prófétai szolgálatot tölt 
be egyházunk gyülekezeteinkben és társadalmunkban azzal, hogy Is
ten igéjéhez kötött lelkiismeretünkkel, egyértelmű állásfoglalásainkkal 
és döntéseinkkel, Isten akaratának engedelmeskedő szívvel igyekszünk 
jó szolgálatot végezni mindazokon a helyeken, ahová Isten állít ben
nünket (v. ö. Mt 10,19—20).

2. Megtanít a békességben élésre Istennel és embertársainkkal

Vegyük komolyan a tanítványaitól búcsúzó Jézus szavait: „Békes
séget hagyok nektek: az én békességemet adom nektek” (27/a. v.). Ez 
a békesség Isten Leikével költözött a tanítványok szívébe s ma is igaz, 
hogy a Szentlélek bűneink bocsánatával megbékít bennünket Isten
nel. Isten Szentleikének ez a drága pünkösdi ajándéka egyrészt mély
séges hálára kötelez bennünket mennyei Atyánk iránt, de ugyanakkor 
békességre kötelez bennünket embertársaink irányában is. A békés 
egymás mellett és egymásért való élés tehát a keresztyén embernek 
és egyháznak nemcsak „politikai” feladata, hanem velejárója: feltétele 
és következménye az Istennel való őszinte megbékélésnek, vagyis ma
gának a bűnbocsánatnak (Mt 5,23—24; 6,12). Csak azok vallhatják ma
gukat Isten igaz gyermekeinek, akiket ilyen isteni Lélek vezérel: a bé
kességnek, a békéltetésnek Lelke (Mt 5,9; Rm 8,14). Hívjuk segítségül 
Isten Lelkét (Paraklétosz: ad-vocatus, „segítségül hívott”), tanítson
meg bennünket ilyen békességben élésre Istennel és egymással.

3. Megtanít bennünket a szeretet parancsának maradéktalan 
teljesítésére

Krisztus további kitüntető és örvendetes ígérete a benne hívők 
számára: az övele és a mennyei Atyával való szeretetközösség, amely 
beszédének megtartásával jön létre és válik maradandóvál. Tudjuk,
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hogy ez a közösség a hit által lehetséges, amelyre ugyancsak Isten 
Szentlelke vezet el bennünket. Az ő beszédének elfogadásával kap
csolatos hit azután, a szeretet gyümölcseiben lesz „láthatóvá” . Jézus 
szeretető tehát nem misztikus rajongás, hanem engedelmes, ugyanak
kor dinamikus, cselekvő magatartás, amelyet 6 tömören így foglal ösz- 
sze: „ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja” (23. v.). Az 
ő beszédének megtartása lényegében a szeretet „új parancsolatának” 
teljesítése, amelyet a búcsúzó Jézus végrendeletszerűen köt az ő kö
vetőinek lelkére (Jn 13,34—35). A Krisztus értelemben vett szeretet 
természetesen nem egy szűk körre, zárt közösségre, vagy ún. „beava
tottakra” terjed ki, hanem kitágul a családon, gyülekezeten kívül má
sokra is: a munkatársakra, a betegekre és elhagyottakra, az öregekre 
és fiatalokra, általában a segítségre rászorulókra minden korlátozás 
vagy megkülönböztetés nélkül. Kérjük pünkösdkor Isten Lelkét: tanít
son meg bennünket ilyen önzetlen, másokért élő és másoknak szol
gáló, „soha el nem fogyó” szeretetre (1 Kor 13,8).

Mekis Ádám

Laikus kérdések és szempontok Jn 14,23—31-hcz

Amikor Jézus hallgatói előtt elmondta ezeket a beszédeket, talán 
jobban lehetett érteni a többszöri különbségtételt őközötte és az Atya 
között: ma ez már sokkal nehezebb. Az igehirdetésekben észre se na
gyon szoktuk venni, hogy mikor van szó Istenről, az Atyáról és mi
kor Jézusról, és hogy e kettő között van-e különbség? — Isten na
gyobb Jézusnál? Nem egy a Szentháromság? Mert ha egy, egyik sem 
lehet nagyobb a másiknál. Én sajnos általában nem értem a Szenthá- 
romság-tant és bár ezek a kérdések túlságosan is laikusak, talán lé
nyegtelen dologra kérdeznék, mégis sokszor tettek fel már nekem is 
hasonló kérdéseket. — Ha a Szentlélek csak Jézus mennybemenetele 
után jött el, Jézus előtt nem is volt Szentlélek, legalábbis az ember ta
pasztalásában? — A jézusi és világi békesség (27. v.) között alapvető 
tartalmi különbség van, vagy csak abban, hogy Jézus a békességet 
más módon adja? Mi a kétféle békesség viszonya? Ha a világ nem ad 
békességet nekünk, pótolja-e ezt a jézusi békesség? A Jézus békes
sége hozzásegíthette volna a világot is a maga békességéhez, mégis 
éppen az egyház háborúzott sókat a történelem folyamán, különös
képpen akkor, amikor világi hatalma is volt? Vagy a világi hatalom 
kizárta, elfedte a jézusi beszédek érvényét és megtartását? — Hogy a 
külső, világi békesség önmagában nem elegendő mindenre, azt pél
dául Svédországon szemlélhetjük, ahol a hosszú békeidőszak ellenére 
súlyos erkölcsi, társadalmi válságok észlelhetők. A krisztusi béke vi
szont a diakóniai szolgálaton is túlmenően igenis munkálja teljes erő
vel a világi békét! Ne legyen egyes hivő emberek féltett belső ügye, 
megszerzett idegnyugtatója! — Mit jelent ez a mondat: „és énbennem 
nincsen semmije” ? (30. v.) A régi fordítás szerint ez a mondat izgal
masabb, mint az új fordításban, többet fejez ki. Mit vár a ma embere 
Jézustól, a Vigasztaló Szentléléktől, jézusi békességtől — és nem csa
latkozik-e várakozásában? Pünkösd ünnepén erről az igéről nagyon 
sokágú, modern beszédet kell mondani! (4/a).
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PÜNKÖSD 2. NAPJA

Jn 3,16—21 

Átformáló Szentlélek

A Szentlélek újjáteremtő ereje által felismerjük Isten világot át
fogó szeretetét. Isten Lelke felismeréseinket és látásainkat, kegyessé
günket és teológiai elképzeléseinket helyes irányba fordító hatalom. 
Keresztelő Jánosnak „szórólapátos”, ítélet kardját suhogtató messiási 
váradalmát és teológiai gondolkodását Isten Lelkének át kellett for
málni. Micsoda változáson ment keresztül, amíg elmondhatta: Íme, az 
Isten báránya . . .

A golgotái utat ellenző Péternek meg kellett tanulni, hogy Isten 
szeretetének útját nem a tanítvány határozza meg. A tanítvány fel
adata mindig a Mester mögött járni, s nem azt kioktatni vagy útját 
keresztezni.

Krisztust szolgálni akaróknak meg kellett ismerni a szolgáló sze
retet alázatát. Krisztus a történelemben szolgálni akar szeretetével 
minden rendű és rangú, fajú és nemzetiségű, fiatal vagy öreg, erős 
vagy erőtlen embernek. Semmi közük Krisztushoz azoknak, akik csak 
az ő hatalmának árnyékában kívánnak sütkérezni, s nagy szavakkal 
a Krisztusnak való szolgálatról beszélni, de soha nem hajolták oda a 
könnyező szemét letörölni, a bánkódót megvigasztani, a békére vágyó
nak békességet teremteni, a megsebzettet bekötözni. A „példamutató” 
Jézus nyomdokán járva annak a „közeli felebarátnak” lábát megmosni 
soha nem voltak készeik, akinek „lábára a való élet” pora és szennye 
is odatapadt. Akinek az életét megsebezte a szeretetlenség, az ember
telenség, a gyűlölet, a meg nem értés, a harag, a megbocsátani nem 
tudás gyilkos tőre.

Isten Lelke tanít meg arra, hogy Isten szereti és életét, megvál
tását és megtartását munkálja annak a világnak, amelyik nem min
dig viszonozza szeretetét. Az igazi szeretetnek éppen ez a jellemzője, 
ítélet, halál helyett örök életet ajándékozott a világnak Isten. Isten 
legragyogóbb dicsősége a világmegváltó szeretet, amelyik ott tündököl 
a Golgotán. Isten szeretete azáltal lett hitelessé és valósággá, hogy 
ezért a világért Jézus Krisztust adta. Ezzel Isten nem bebizonyítja sze
retetét, hanem tanúskodik róla.

Isten azt az embervilágot szereti, amelyik nem érdemli meg sze
retetét. Ez a megfogalmazás úgy érvényes, ha abban a tudatban va
gyunk, hogy mi, keresztyének is egész egzisztenciánkkal ehhez a vi
lághoz tartozunk. Annál drágább és nagyobb lesz számunkra Isten 
mentő, megváltó és üdvösséget ajándékozó szeretete, mennél jobban 
megértjük azt, hogy mi, keresztyének sem vagyunk jobbak, kiváltsá- 
gosabbak, szentebbek mint a világ.

Isten szeretete megelőző és önmagát megüresítő szeretet, önmagát 
megüresítő szeretettel függött a Golgotán. Azután ezzel a szeretettel 
munkálta, hogy senki ne legyen többet elhagyott. Senki ne mondhassa: 
„Engem nem szeret senki.” Isten szeret. „Ügyemmel nem gondol Is
ten.” Isten szeretete minden emberre elhatott. Ne legyen többé bűn
nek és halálnak kiszolgáltatott ember.

252



Isten kezének nagyságát és hatalmát a teremtett világ hirdeti, de 
szeretetét átélni csak a Jézusban megmutatott irgalmas, életet mun
káló szereteten keresztül lehet.

A Szentlélek önző vallásoskodásunkat és kegyességünket szolgáló 
szeretetben élésre formálja át. Ehhez valóban a Szentlélek átformáló 
hatalmára van szükség!

Ha Isten szerette ezt a világot, akkor nekünk is a szeretet életet 
mentő indulatával lehet csak a világban élnünk. Keresztyének akkor 
lesznek igazán Isten népévé, ha tudják, 'hogy Isten Jézus Krisztusban 
jelen van ebben a világban, és szeretettel munkálkodik a történelem
ben — nemcsak az egyházért, hanem a világért is —, s éberen figyeli, 
hol fedezheti fel Istennek a történelemben számára kijelölt feladatát. 
Isten nem emeli ki népét ebből a világból, hanem oda küldi szolgálni. 
Istennek Jézusban megmutatott szeretete nem önkényes és részrehajló, 
hanem mindeneket átfogó szeretet. A mi szeretetünk személyválogató 
és korlátokat felállító. Isten szeretete nyitottá tesz a világ, a felebarát 
felé. Aki átélte Isten szeretetének gazdagságát, annak sok szeretetet 
kell árasztani. Akit Isten szeretete megőrzött betegségtől, szenvedés
től, háborúitól, egyedülléttől, embertelen életkörülményektől, annak át 
kell érezni mások szenvedését, és segíteni kell azt enyhíteni.

Isten szeretete Jézus Krisztust azért küldte a világra, hogy meg
tartsa azt. Ez a szeretet késztet minket Isten üdvözítő szeretetének a 
hirdetésére. Ez a szeretet késztet minket arra is, hogy munkálkodjunk 
ebben a világban minden olyan erő megfékezésén, amelyik tűzgolyóvá 
akarja tenni ezt az Isten által szeretett embervilágot. Amelyik pokollá 
teszi az otthon meleg fészkét, s átkozottá a fegyverekkel feldúlt föl
deket. Ez a szeretet késztet az élet munkálására és mentésére. Ez a 
szeretet az, amelyik előbbreviszi az életet. A fejlődő életet és boldog
ságot, emberi felemelkedést és igazságot a legnagyobb értékre emelni 
segíti. A szeretet egyszerűen és állandóan hat. Nem támaszt feszült
ségeket, hanem oszlat minden viszályt. Feloldja a bizalmatlanságot és 
megszünteti a félreértéseket. A szeretet, amit az ember a világban 
áraszit, az hat az emberek szívére és gondolkodására. Nem merjük a 
szeretetet eléggé gyakorolni! Nagy terheket akarunk megmozgatni és 
megemelni, anélkül, hogy használnánk a szeretetnek erőt megsokszo
rozó emelőjét. Az igazság, szelídség, szeretet, békesség és jóság, az élet 
megmentésére irányuló törekvés olyan hatalmas erők, amelyek minden 
hatalmasság felett valók.

Isten Szentlelke ajándékoz meg hittel és az örök élet reménysé
gével. Azzal a hittel, amelyik az ítélet komoly valósága elől Isten 
mentő szeretőiéhez menekül. Az utolsó ítélet Isten szeretetének itt 
elénk tárt tükrében önítéletté lesz. Megtérésre indít. Isten szeretete 
éppen az ítéletben véd meg és a jelenvalóságban indít el a szeretet 
megélésével új életben. Istennel való közösségben a jelenvalóságban 
és egykor az örökkévalóságban.

Dr. Nagy István
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PÜNKÖSD 2. NAPJA 

Isten határtalan szeretete és a Szentlélek 

Jn 3,16—21

Első pillanatra úgy tűnik, hogy igénk nem sok kapcsolatban van 
pünkösddel és a Szentlélekkel. A Szentlélek neve elő sem fordul, még 
csak utalás sincs rá. Miért lett hát textusunk az óegyházi atyák bi-. 
zonyságtételeként pünkösdi alapige?

Ha egy kicsit elmélyedünk igénk üzenetében, akkor mindjárt rá
jövünk arra, hogy igénk mondanivalója és az üzenetben jelzett isteni 
cselekedet nem érthető meg és nem valósítható meg a Szentlélek se
gítsége nélkül, éppúgy, ahogy keresztyén hitünkkel és életfolytatásunk
kal mindig szoros kapcsolatban van a Szentlélek Úristen.

1. A Szentlélek mindenekelőtt arra mutat rá, hogy segítségre szo
ruló „elveszett”  emberek vagyunk. A hivő kegyeseknek legfőbb kísér
tése, hogy azt hiszik, minden rendben van életükben. Tipikus példája 
ennek Nikodémus, aki ugyan titokban elmegy Jézushoz, de inkább 
teológiai érdeklődésből, mint egzisztenciális ínségből. Jézussal folyta
tott beszélgetése során kellett rádöbbennie arra, hogy újjászületés nél
kül elveszett és kárhozatra méltó ember. A magabiztos, kegyes hívők
nek ma is egyedül a Szentlélek tudja megmutatni, hogy mindennapi 
életfolytatásukban „hol szorít a cipő” , milyen összefüggések okozzák 
életük problémáit és ínségét.

De a Szentlélek arra is rámutat, hogy önző módszer az, ha csak 
a magunk problémái körül forgolódunk. Jézus, miután Nikodémust rá
döbbentette saját elesettségére és elveszett voltára, megnyitotta szemét 
az egész világ problémáinak meglátására. Azért hangsúlyozza, hogy 
Isten a „világot” szerette. Nikodémusnak meg kell látnia, hogy saját 
üdvösségének kérdése nem lehet a világ ínségtől elszigetelt probléma. 
A saját üdvösségére csakis úgy talál megoldást, ha azt beilleszti az 
egész világ üdvösségének folyamatába. Az ember társas lény, és ezért 
önmagában, a világtól, a társadalomtól elszigetelten soha nem talál
hatja meg boldogságát. Bár mindez emberi logikával könnyen felfog
ható, valójában mégis akkor értjük meg igazán, ha a Szentlélek „meg
világosít” bennünket. Igehirdetésünk legyen a Szentlélek eszköze, hogy 
felébressze a gyülekezetei a világ ínségének meglátására.

2. A Szentlélek másodsorban Isten határtalan szeretetét mutatja 
meg, amely egyedüli orvosság az emberiség ínségének meggyógyítá- 
sára. Ez a határtalanság kettőt jelent. Nincsen olyan áldozat, amelytől 
Isten visszariadna, amikor a világ üdvösségéről van szó. A legnagyobb 
áldozatra is képes volt: egyszülött Fiát halálra adta. Ha ezt a határ
talan szeretetet komolyan vesszük, akkor nincs okunk az aggodalomra 
sem magunk, sem egyházunk, sem népünk, sem az egész emberiség 
jövendője miatt. Isten határtalan szeretete biztosíték arra, hogy re
ménységgel nézhetünk a jövőre. De határtalan Isten szeretete azért is, 
mert nem korlátozódik egy népre, vagy közösségre, hanem átöleli az 
egész világot. Izrael népe önző módon magának akarta kisajátítani Is
ten szeretetét. Azt hitte, hogy kiválasztottsága feljogosítja őt erre. 
Megfeledkezett arról, hogy a kiválasztottság éppen azt a célt szol
gálja, hogy az egész világba sugározza, közvetítse Isten szeretetét. Az 
egyház is gyakran esik ebbe a kísértésbe. A Szentlélek azonban újra
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meg újra megláttatja a ma egyházával is, hogy Isten szeretete ma is 
átöleli az egész világot. Isten azt akarja, hogy minden nép békesség
ben, boldogságban és jólétben éljen. Azt akarja, hogy a világ egyet
len pontján se legyen háború, elnyomatás és kizsákmányolás, mert ez 
ellenkezik üdvözítő akaratával. A keresztyének akkor lesznek Isten 
választott népe, ha engedelmeskedve Isten világot szerető akaratának, 
mindent megtesznek azért, hogy felszámolják a háborút, az ínséget, a 
nyomort, és megteremtsék az egész földön Isten boldog világát.

3. Végül a Szentlélek tesz képessé Isten határtalan szeretetének 
elfogadására é6 továbbadására. Mert mit sem ér a mérhetetlen nagy 
ajándék, ha nincs kezünk, amellyel elfogadjuk azt. A kéz, amely Is
ten szeretetét elfogadja és továbbadja: a hit. A hit viszont a Szentlé
lek ajándéka. Amint Luther mondja: „saját eszemmel és erőmmel 
nem tudok Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá el
jutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evangélium által, ö  vilá
gosított meg ajándékaival, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hit
ben” . Hogy hitünk segítségével hogyan valósul meg életünkben Isten 
szeretete, hogyan formálja át szívünket, gondolkodásunkat, egész éle
tünket, az ismét a Szentlélek csodája. De ez a csoda mindennapi való
ság. Nemcsak a keresztyénség hajnalán, de azóta is, ma is napról 
napra tapasztalhatjuk, hogy Isten szeretete hogyan ajándékoz meg 
bennünket új élettel az evangélium által. Ennek az új életnek az a 
következménye, hogy „világosságban járunk” és „cselekesszük az igaz
ságot” . Más szóval Isten szeretetét tovább adjuk az embereknek. Mert 
ezt jelenti a világosságban való járás és az igazság cselekvése. Konk
rétan: felemeljük az elesettet, vigasztaljuk a szomorkodót, szolidari
tást vállalunk az elnyomottal, azaz mindent megteszünk azért, hogy 
Isten szeretete megvalósulásának ne legyen semmi akadálya a földön. 
A Szentlélek teheti meg velünk, hogy megajándékoz Isten határtalan 
szeretetével, hogy olyan áldozatosan tudjunk szeretni, mint ő szere
tett minket, s a mi szeretetünk is — mint az övé — átölelje az egész 
világot.

Jövel Szentlélek Úristen! Ragyogtasd fel előttünk, segítségre szo
ruló elveszett emberek előtt Isten határtalan szeretetét, és ajándékozz 
meg minket olyan hittel, amely meg tudja valósítani életünkben és az 
egész világon ezt a határtalan szeretetet!

Dr. Selmeczi János

Laikus kérdések és szempontok Jn 3,16—21-hcz

Hol van ebben az igében szó a Szén tiél ékről? Jó, hogy pünkösd 
nem lóg ki a sorból, mert itt az Isten szeretetéről, Jézus Krisztusról 
van szó, ahogyan karácsonykor is, húsvétkor is.

Isten Jézust ajándékozta. Nem járandóság, nem szerencsenyere
mény, nem is olcsó, leszállított áru, hanem értékes ajándék.

Az ajándék elfogadása sohasem könnyű. Nehezen fogad el az em
ber ajándékot attól, akivel nem akar jóban lenni, vagy nem tudja, 
hogyan viszonozza. Jézust örömmel, hálával, „két kézzel” elfogadni, 
ez a hit.

Mit jelent az, hogy kárhoztassa a világot? Mit kell azon érteni, 
hogy elkárhozik? A végítéletről van itt szó? S hogyan értsük azt, hogy
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immár elkárhozott? Már nem térhet meg? Vagy az emberi döntés sú
lyát érezteti ez a vers?

Isten szeretett minket, ez a világosság számunkra. Mi pedig job
ban szeretjük a sötétséget. Vajon miért? Mert rosszat tettünk és azt 
szeretnénk elleplezni? (44)

Jézus beszédei felfedték a gonoszságot, a testi, lelki sötétséget. 
A farizeusok elfogadták az írott szöveget, de azután nagy semmi. A vi
lágosság fiait a szeretet jellemzi. Nehéz szeretni azt, aki minket utál. 
Pedig Jézus ezt is elvárja az övéitől.

Nem gonosz és szívtelen az Isten, hogy a fiát feláldozta másokért? 
Ha tőlem kérnék, én nem tenném! Olvastam, hogy egy anya leányá
nak adta az egyik veséjét. Nem tudom, én képes lennék-e erre?

Általában kevés szó esik a Lélekről.
Úgy látom, itt a hit születéséről van szó. Minden születés fájda

lommal, vajúdással jár. A hit sem pottyan az emberek ölébe. Istennek 
Fiát kellett adni, hogy mi hitben élhessünk. S ez Istennek sem lehe
tett könnyű. (26/a)
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Egyháztörténeti évfordulók
Kétszázharminc éves Orosháza

230 évvel ezelőtt, 1744. április 24-én települt le az orosházi pusz
tán az a 30 zombai árendás család, amely a ma mintegy 35 000 lakosú 
„legnagyobb magyar falu” ősi magvát képezi.

A zombaiak korszaknyitó lépése előtt már két orosházi települést 
sodort el a történelem vihara. Az első, több évezredes falut a tatárok 
égették fel véglegesen a 13. sz. elején. Rogerius váradi kanonok Siral
mas Emlékében megrázóan ecseteli a Várad és Csanád közötti vidék 
pusztulását. Hetven környékbeli falu menekült népét hányták kard
élre nem messze Orosházától a tatárak. Itt veszett el az eredeti köz
ség népessége is. A mai templomtól számított néhány kilométeres kör
zeten belül húsz középkori falu nevét és ezzel együtt egy tragikusan 
elpusztult középkori település emlékét őrzik ráz egykori dűlőnevek.

Átmeneti kun település után csak a 14—15. században népesül be 
újra a vidék. Ebből az időből való a személy (Oros) nevét rejtő Oros
háza első okmánya 1466-ból, majd egy 1525-ös irat, amely szerint 
9 puszta tartozik hozzá, azután a török uralom egyre nehezebb évei
ről tanúskodó „puszta házak” és „coloni sunt pauperes” feljegyzés, va
lamint egy sokatmondó adat 1563-ból: mindössze 195 lakos... A má
sodik Orosházát valószínűleg 1596-ban pusztították el a törökök. Ami
kor 1694-ben Gyulát és környékét visszafoglalták, a puszta legelőkön 
csak egyetlen templomrom hirdette, hogy ott valaha virágzó élet volt.

A 18. század elején báró Harruckern János György — a híres 
..linzi pék”, az egyetlen nem panamázó császári hadiszállító kapta 
ajándékul Békés, Csongrád és Zaránd vármegyéket. Ferenc fia 1744- 
ben azután szabad vallásgyakorlatot biztosított, és a földesúri szolgál
tatások ideiglenes elengedését ígérte a katolikus Dőry bárók elől tö
megesen elvándorolni kész buzgó evangélikus zombaiaknak. így in
dult el új honfoglalás-ra a Tolna megyei Sárszenlőrinc filiája az or
szág távoli, keleti felére.

Szépen írja le ezt a honfoglalást Darvas József, az egykori zom
baiak leszármazottja. „Mikor 1744 áprilisában, éppen Szent György 
napján, Békéscsabán történt kitelelésük után megszállt itt a harminc 
család, elvadult, gazos, mocsaras pusztaság volt az egész vidék, ahová 
csak a szomszéd Vásárhely pásztorai tévedtek el néha gulyáikkal, mé
neseikkel, ha a városukhoz közelebb eső réteken már a földet nyalták 
a jószágok. Éppen ebédidő tájt értek ide az új honfoglalók, kikeres
ték a letelepedésre legalkalmasabb helyet, a szekerek kerekét kikötöz
ték az állatokat nekiengedték az ébredező tavaszi fűnek, szóval tábort 
ütöttek. A velük jött tanító indítványára elénekelték a gályarabok ősi 
énekét: „Ne tsüggedözz kicsin sereg, szívedet ne rémítse meg sok ádáz 
ellenségid. . . ” és' aztán —• mert a körülöttük terpeszkedő kietlen tájék 
a biztató ének ellenére se ébresztett bennük vidámabb érzelmeket — 
szidni kezdték Herók urat, aki minden alkudozás, kunyorálás mellett 
sem volt hajlandó bérbe adni nekik a félnapi járófölddel odébb fekvő, 
jobb földű, füvesebb Királyságot. . .  De mindez már csak szó volt, cél 
nélkül való lázadozás. Még aznap délután nekikezdtek az első kút ki
ásásának . . . ” (Egy parasztcsalód története, 1969. 5,234.)

Dr. Fabiny Tibor



FELVÉTEL
A TEO LÓ GIAI AKADÉM IÁRA
E v a n g é l ik u s  e g y h á z u n k  le lké sze in e k  képzése  a  b u d a 

pe st i T e o ló g ia i A k a d é m iá n  tö rtén ik .
A k i k  a  T e o ló g ia i A k a d é m iá ra  fe lvé te lü ke t óhajtják, 

fe lvé te li k é rv é n y ü k e t  —  az A k a d é m ia  F e lvé te li B iz o t tsá 
gá h o z  c ím ezve  —  le gké sőb b  m á ju s  25 -ig  k ü ld jé k  m e g  az 
A k a d é m ia  d é k á n i h iv a ta lá n a k  (1085 B u d a p e st  V I I I . ,  Ü l lő i 
ú t 24, II. )

A z  a ka d é m ia i fe lvé te li k é rv é n y h e z  a  k ö ve tke ző  o k m á 
n y o k a t  k e ll m e llé ke ln i:  1. szü le té si b iz o n y ítv á n y ,  2. a le g 
m ag a sa b b  isk o la i végzettség  b iz o n y ítv á n y a ,  3. h e lyh a tó 
sá g i v a g y  m á s  b iz o n y ítv á n y ,  am e ly  a  k é re lm e ző  lakását, 
szoc iá lis  helyzetét, szü le i fo g la lko zá sá t és keresetét, ille tve  
szoc iá lis  v is z o n y a it  fe ltünteti. 4. o rv o s i b iz o n y ítv á n y  (rész
letes), 5. kere szte lé si b iz o n y ítv á n y ,  6. k o n f irm á c ió i b izo 
n y ítv á n y ,  7. részletes önéletrajz, m e ly  fe ltá rja  a k é rv é 
n ye ző  c sa lád i és tá r sa d a lm i k ö rü lm é n ye it ,  v a la m in t  a le l- 
k é sz i szo lgá la tra  je lentkezés oka it, 8. esetleg e g y h á z i m ű 
k ö d é srő l szó ló  b iz o n y ítv á n y .  A  fe lvé te lhez szü k sé ge s  to 
v á b b á  az ille téke s le lk é szn e k  és esetleg m ég  a v a llá sta n í
tó le lk é szn e k  ré szle tes b iz o n y ítv á n y a ,  m in d e n ese tre  an 
n a k  a le lk é szn e k  a je len tkezőt ré szletesen  je llem ző  b izo 
n y ítv á n y a ,  a le lké sz i p á ly á ra  v a ló  a lk a lm a sság á ró l,  a k i  a 
fo ly a m o d ó n a k  a le gu tó b b i é ve k b e n  le lk ip á sz to ra  volt. 
E z t  a le lké sz i b iz o n y ítv á n y t  a le lké sz i h iv a ta l a  k é r v é n y 
n y e l e g y id e jű le g  k ü ld je  m e g  k ü lö n  levé lben, közve tle 
n ü l az  A k a d é m ia  d é k á n já n a k  cím ezve. A z  o k m á n y o k a t  
e rede tiben  k e l l b ekü ld en i, de in d o k o lt  esetben  h ite le s 
m á so la tb a n  is  lehet m e lléke ln i. A  m áso la to t „egyh áz i 
h a sz n á la t ra ” m egje lö lé sse l e g yh á zk ö z sé g i le lké sz  is  h i 
te lesítheti. A z  a ka d é m ia i ta n u lm á n y i id ő  öt esztendő.

A z  A k a d é m ia  h a llg a tó i kö te lezően  a la k ó i a  T e o ló gu s  
O tth o n n a k ,  a h o l la k á st  és te ljes e llá tást k ap n a k . A  jó 
ta n u lm á n y i e re dm é n y t e lért és rá szo ru ló  h a llg a tó k  ösz
tö n d íjb a n  is  ré szesü lhetnek.


