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Csendben Isten előtt

Én — magam
Lelkészek egymás közötti beszélgetésében sokszor hallható szó: én. 

A szolgálat öröméről beszélgetünk, terveinket szövögetjük, s közben fel
fel csendül a szó: én. így: „Én mennyit fáradok, .. .é n  milyen önfelál
dozó vagyok,. . .  én milyen türelmes vagyok,. . .  én hordozom egyedül 
a gyülekezet terhét. . .  ! én szenzációs terveket terveztem, de engem nem 
ért meg senki,... én magamra maradtam,. . .  én már nem is tudok mit 
kezdeni ezzel a modem világgal. . . ”

Most csendben Isten előtt megállók Veled, beszélek Rólad, magá
nyodról.

így indultál: „Én és az én házam az Úrnak szolgálunk." Szíved tele 
volt örömmel. A szolgálat örömével. Érezted milyen jó járni az Űr szol
gálatában. Figyelő szemek csüngtek rajtad, amikor Isten jó hírét, az 
evangéliumot vitted. Tudtad, hogy küldő Urad szeretete átfogja ezt az 
egész világot! Békesség és öröm volt a szívedben, hogy az utolsó útra 
induló tekintetét a halál felett győztes Orra irányíthattad. Arra, aki na
gyobb, mint a betegség és halál.

Azután . . .  Egyszerre arra ébredtél rá, elbizonytalanodott a szavad. 
Üzemmé lett számodra a templom, amelynek harangszava munkakezdést 
jelző csengőként ért el a füledhez. Szavaid üresen csengtek. Sokszor elő
szedett „rutin igehirdetéseid” üres cséplőgépzakatolást jelentettek. Ál
mos, elmélázó, ásító emberek fásult arccal, a megszokottság és közöm
bösség élettelen kifejezésével ültek a padokban. Nem hallották szava
dat D e. . .  talán végeredményben nem is volt semmi aktuális mondani
valód?! Nem is volt mondanivalód, mert elszaladt melletted az idő! 
Gyermekeidet sem érted meg, s azt az új világot sem, amelyik kiala
kult melletted, nélküled, — vagy néha akaratod és törekvésed ellenére 
is.

Semmi olyant nem mondtál, amire a ma gyülekezete mondhatta vol
na: Bizonnyal így szólt az Űr! Vagy soha nem is kérdezted meg mit akar 
a szocializmust építő társadalomban mondani az Űr!? Ügy vélted, ez a 
társadalmi forma csak Isten ítéletét jelentheti az egyház számára? S 
mikor látod, hogy ebben a társadalomban egyházunk szolgálati teret 
kap, Isten kegyelmes ítélete a szolgálat örömére szabadította fel a népét, 
akkor duzzogva — Jónás módjára —, a fa árnyékába húzódtál? Gyak
ran nem is gondolsz arra, hogy a tegnap elmaradottságában, nyomorban 
és sötétségben tartott emberek százezrei nagykorú emberré értek?! Akik 
tegnap csak irányítottak voltak, ma boldogabb életük és holnapjuk fe
lelős irányítói?

A Jónás módjára fa alá húzódók maguk vonják ki magukat a prófé
tai szolgálat szépségeit és nehézségeit vállaló lelkészek nagy közösségé
ből. Akik Isten igéjére figyelve új ugart szántanak. Az élet kenyerét, 
Isten igéjét mint napi szükségletet kielégítő mannát keresik és adják to-
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Tóth Árpád szavai sikolytják ezt a magányt:
„Magam vagyok nagyon, 
Kicsordul a könnyem, hagyom, 
Én, én szánalmas figura én.”

Nem vagy magad. A Feltámadott van Veled! Különös történetet ol
vastam. Egy kisváros cirkuszában mindkenkit megvidámítóan szerepelt 
a bohóc. Fáradt idegzetű, nyugtalan, békételen emberek életkedvre, bé
kességre leltek, mikor ennek a bohócnak életderűjét látták. Nyugtalan 
embereket még a város idegorvosa is küldött ebbe a cirkuszba, hogy 
hallgassák meg a bohócot. Egy napon nyugtalan, örömtelen ember keres
te fel az idegorvost. A gyógyszer rendelése után a betegnek azt taná
csolta: hallgassa meg a bohócot. . .  — De én vagyok az a bohóc! Luther- 
kabátunk csak akkor nem lesz „bohóc ruhává” , ha életünk minden ide
jén abban a bizonyosságban vagyunk: Igaz Jézus ígérete: „Én ti veletek 
vagyok ...'’ S ha Ö veled van, mondhatod, hogy egyedül vagy?!

Nem vagy magad, testvérek közössége vesz körül, akik együtt járják 
veled a szolgálat útját. A gyülekezet közösségének is tagja vagy te is. 
Nem azért érzed magányosnak magad, mert önmagad körül forgó reme
teséged magányába önszántadból vontad vissza magadat? Lelkészi Mun
kaközösségben látni néha az örök sértődöttet, az örök megbántottat és 
félreértettet, aki bebeszéli magának, hogy őt „kiközösítették” . S nem ép
pen ezek a magányos testvéreink azok, akik kiközösítették magukat ab
ból a lelkészi közösségből, amelyik egy új, a tegnapival szemben ember
ségesebb társadalomban boldog továbbadói Isten örömhírének és tevé
keny tagjai a szocializmust építő társadalomnak? Nem éppen ők azok, 
akik nem kívánnak közösséget vállalni „ezekkel” ? A testvéri közösség 
lehetőségét kínálja, szinte tálcán hozza az LMK. Csak tehernek érezted 
ezt a közösséget? Ügy gondolod, szíved szeretetét kár annak tagjaira 
pazarolni? Észrevetted, hogy a szomszéd gyülekezet lelkésze és házanépe 
is egy úton van veled? A szolgálat örömét és terhét vele is meg lehet 
beszélni! Neki egészen más a mentalitása, — válaszolod azonnal. Hátha 
éppen arra lenne szükséged, hogy a vele való beszélgetések után fel
szabadulj a magad szülte gondolataid fogvatartó bilincseiből, s boldogan 
fedezzed fel: emberileg sem vagyok magam!

Nem vagyok magam, mert beletartozom a társadalomba. Népünk és 
az emberiség közösségébe. Tagja vagyok egy magyar város vagy falu 
közösségének. Annak a közösségnek, amelyik hordoz, kenyeret ad, sze
retteimet, gyermekeimet, gyülekezetem népét javaiban részelteti. Nem 
vagyok magam, hiszen ennek a közösségnek örömeit és gondjait nem 
távolról kell, hogy szemléljem, hanem erőmmel és tudásommal együtt 
fáradozhatom ennek a közösségnek a szebb, békésebb, emberibb holnap
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vább. Te meg éppen a tegnapi „megdohosodott mannán” akarod tarta
ni a gyülekezet népét, ahol szolgálsz?

Én — magam vagyok. S mikor ezt a mondatot kimondod, az Isten 
emberének, Illésnél? hangját hallom, aki magával van elfoglalva, önmen
tésének gondolata kínozza, — még akkor is, ha az Isten ügyének féltésével 
huzakodik is elő. Toronymagassá nőtt aggódásai, kudarcai, reménytelen
ségei között mondja: „én egyedül maradtam”. Ez az illési mondat min
dig annak az ajkát hagyja el, aki elvesztette Istenét, s éppen ezért el
eresztette a testvér kezét, akinek felelősségére bízatott, s akiért Isten 
előtt felelős. Szolgálata nem öröm többé, s ezért nem is tud másokat 
sem örvendeztetni.



jáért. Nem vagyok magam, mások fáradoznak azért, hogy boldog legyek. 
Nem vagyok magam, másokat boldogítva élhetek !

Magamnak kell hordozni a gyülekezet terheit. Mindent nekem kell 
tenni! Nem bírom ezt a terhet! Tényleg nincsének abban a gyülekezet
ben erős férfi kezek, presbiterek? Meleg asszonyi szívek? Presbiter-asz- 
szonyok? Akik segítenének a lelkészlakás építésénél vagy tatarozásánál, 
a betegek meglátogatásánál? A vagy... hiúságból, könnyelműségből, „én 
mindent mindenkinél jobban tudok” beképzeltséged miatt maradtál 
egyedül?! Én soha nem akartam senkire rászorulni, — mondogatod. S 
nem is veszed észre, hogy nem is a gyülekezet terhei nehezek, hanem 
te lettél „nehézkessé” és saját magad vagy a legnagyobb teher önmagad
nak. Miért? Mert az indulásodkor megfogalmazott mondat ma már így 
alakult ki benned, — ki sem mondottam

En és az én házam népe, s a gyülekezet is egyedül az én dicsősége
met hivatott szolgálni. A célom az, hogy én legyek mindig dicsőbbé és 
nagyobbá, még akkor is, ha ennek a dicsőségnek trónusát az alázat, a 
szerénység, a tűrés, a látszat mellőzöttség alapkövein akarom is felépí
teni.

Csendben Isten előtt mondjuk együtt:
Akarom Uram, ne legyek fontos magamnak. Te, én Uram, nem ma

gadért éltél, hanem életedet oda adtad másokért, szeretetből. örvendezni 
akarok, hogy Te, Uram elhagyott voltál a kereszten, s ezért én soha 
nem leszek többé elhagyott, magamra maradt, egyedüllevő. Még a halál
ban sem!

Akaratod akarom követni, amelyik az életet munkálja és az örömöt 
megsokasítja.

Magam helyett Téged akarlak szolgálni a mellém adott embertársai
mon keresztül.

A közösségben testvéreket bíztál rám, értük akarok fáradozni, s ör
vendezni annak, hogy ők hordoznak szeretetben.

Újítsd meg életemet bűnbocsátó kegyelmeddel, hogy szolgálatommal 
Isten dicsőségét, embertársaim és az egész emberiség javát is munkál
jam.

Dr. Nagy István
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Egyházunk útján

Az 1973-as LM K munkánk értékelése
Az 1973-as LMK feladataink összefüggtek egyházunk egészének teoló

giai célkitűzésével. Köztudott dolog, hogy utunk teológiájának kidolgo
zásával, elágaztatásával, részletezésével vagyunk elfoglalva ezekben az 
években. Teológiatörténetileg kiemelkedő dolog volt 1972-ben az a hat 
részből álló teológiai konferencia, ahol egyházunk teológiáját, amit rö
viden diakóniai teológiának, a szolgálat teológiájának nevezünk, tovább
fejlesztettük. Ez olyan jelentős esemény volt, amely egyrészt teológiánk 
kidolgozásában jó gyümölcsöt termett, másrészt a lelkészi karban általa 
is népszerűsödött, meggyökeresedett, általánossá vált teológiánk. Jelentős 
megnyilatkozások hosszú során keresztül mondták el a lelkészek, hogy 
mennyire tudják vállalni ezt a teológiát, és hogyan készek alkotó módon 
ennek részletezésében részt venni. Ezért 1973-ban az a feladat állt előt
tünk, hogy az 1972-es teológiai konferenciák eredményeire építve, elágaz
tassuk utunk teológiájának a kidolgozását egyházi életünk részterületei
re. Ilyen alapon tűzte ki az LMK-k országos választmánya azt a hat té
mát, amellyel 1973-ban foglalkoztunk. Egy évvel, ezelőtt voltunk együtt 
országos esperesi értekezleten, hogy a feladatokat lássuk magunk előtt, 
hogy a hat témán keresztül mit akarunk elérni, hogy akarjuk részletek
re felbontani teológiánk eredményeit, — most pedig azt nézzük meg, 
hogy az egy évvel ezelőtt magunk elé tűzött célt hogyan értük el. Hogy 
lehet értékelni a lelkészi karnak az LMK-kon végzett munkáját? — A 
hat téma egyébként közismert, mégis ismétlésül egészen röviden felsoro
lom őket: 1. Gyülekezeteink diakóniai struktúrájának kiépítése. 2. A dia
kóniai teológia tartalmának érvényesítése a cura pastoralisban. 3. Ke
resztyén felelősségünk a házasságért és a családi életért. 4. A diakóniai 
szemlélet érvényesítése az anyagi érdekeltség és a társadalmi élet szink
ronjában. 5. Világrendszerek koegzisztenciája Európában. 6. A diakóniai 
teológia érvényesítése az evangélikus ifjúság egyházi és társadalmi szol
gálatában.

1. Az LMK munka megszervezése
Mielőtt az érdembeli értékelés feladatával foglalkoznék, előtte szer

vezési' kérdésekre térek ki, arra, hogy milyen volt az esperesek munkája 
a teológiai szervezés terén, hogy ment az LMK-nak az egész működése, 
milyen biztatást adtak az esperes-testvérek a lelkészeknek a témák ki
dolgozása tekintetében. Tehát ebben az első pontban az esperesi munká
nak az értékelése következik, azután következik a lelkészi munkának 
az értékelése.

Első probléma az összejövetelek száma. Ez eléggé különböző orszá
gosan. Legszorgalmasabb volt a Nógrádi egyházmegye, 11 évi összejöve
tellel. A legkevesebb összejövetel volt a Déli Kerületben Nyugat-Békés
ben, az Északi Kerületben Hajdú-Szabolcsban. Az országos átlag nyolc 
összejövetel volt évenként. A feladat az, hogy rendszeressé tegyük az 
LMK-k megtartását. Néhány egyházmegyében olyan szervezési probléma
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van az esperes-testvérek részéről, hogy nincs rendszeresített időpontra 
kitűzve az LMK. A minta az a jól dolgozó esperes, aki egy évi tervet 
készít magának, így ő is és az LMK tagjai is tudják, hogy pl. minden 
hónap negyedik csütörtökjén jönnek össze. Ne legyenek ötletszerűek az 
LMK összehívások — kivéve a rendkívüli alkalmakat — mert az növeli 
a hiányzások számát.

Az egyes egyházmegyék LMK munkájának a jellegzetességei a kö
vetkezők. Van, ahol nagy hangsúlyt tesznek a jó fraternitásra, ahol min
dig megemlékeznek egymásról, kinek a családjában fordult elő akár 
örömteljes, akár szomorú esemény. Van rendszeres személyi tájékoz
tatójuk. Ez történik Kelet-Békésben, Somogy-Zalában, Vasban, Veszp
rémben. Fontos, hogy az esperesek végezzenek egyházmegyéjük előző 
évi LMK munkájáról értékelést a lelkészi kar előtt. Ezt Bács-Kiskun, 
Nyugat-Békés, Pest, Veszprém tartotta meg. Ennek az a célja, hogy ma
ga az LMK is nézzen szembe sajátmaga hibáival és próbálja azt helyre
hozni a következő ülésen. Most is hasznos lenne, ha az esperesek az 
1973-as LMK munkát kiértékelnék a lelkészek előtt, a pozitív jelensé
gekre ugyanúgy rámutatva, mint a negatívakra.

Az általam jónak tartott LMK gyűlés programja a következő: Űr- 
vacsora-osztással és lelkészeknek szóló igehirdetéssel kezdődik. Utána 
homiletikai előkészítő következik, küzdve a jó igehirdetésért. Nem min
den egyházmegye tartja ezt rendszeresen, holott egyházunknak egyik 
alapvető célkitűzése, hogy lehető legjobban igyekezzen hirdetni az igét. 
Valóban méltán szoktuk itt egymást bírálni, mert igehirdetéseink nem 
állnak azon a szinten, ahogy azt helyzetünk és mindenek előtt az élő 
Isten elvárja és megkívánja tőlünk. — Ezután következik az előírt té
mák egyike. Ezek semmiképpen se kerüljenek háttérbe, hiszen az globá
lis teológiai feladatunk ezekben az években, hogy utunk teológiáját fej
lesszük tovább. Jól csinálják azok az egyházmegyék — persze, ez függ 
az egyházmegye személyi állományától, — ahol egy-egy témát az előadó 
mellett korreferens is feldolgozza, vagy ahol két előadó is van: ez azt 
jelenti, hogy két egyenlő felkészültségű előadó tárgyalja a témát. Termé
szetesen a hozzászólások is fontosak. Mindig hangsúly legyen azon is, 
hogy beszámoló hangozzék el kozegyházi eseményekről is, pl. beszámoló 
az országos esperes! értekezletről, kerületi presbiteri ülésről, kerületi 
gyűlésekről, sajtókonferenciáról, gyülekezeti segély konferenciáról, levél
tári gyűlésekről. Akinek valami szakfeladata van, az készítsen beszá
molót abban a tárgyban. — Záró tárgysorozati pont szokott lenni az es- 
peresi tájékoztató, amely ugyanakkor nevelő ráhatású előadás az egész 
LMK-ra, valamennyi lelkészre. Nemcsak bürokratikus anyagról van szó, 
hogy pl. a biztosítást illik befizetni, hanem elvi jelentőségű irányítást is 
kell adni. Az esperes szerepe igen fontos, mert ő az, aki összekötő az 
egyházi vezetőség és a lelkészek, a gyülekezetek között. Ezeken a témá
kon kívül a lelkészek még olyan témákat is hozhatnak, amelyek külön
ben gazdag előkészületről tanúskodnak. Erre akkor kerüljön sor, ha az 
alapvető feladatot maradéktalanul el lehet végezni, úgy azonban hogy 
a külön témák is szinkronban legyenek egyházunk alapvető célkitűzései
vel, hogy előbb diakóniai teológiánkat ágaztatjuk el az egyházi, egyház- 
politikai és politikai élet konkrét területeire.

Hasznos dolog a központi előadók szerepeltetése. Ezek sorában ter
mészetes, hogy a két püspök előad az LMK-kban, nekem pedig különösen 
is feladatom ennek a végzése. 1973-ban húsz kiszállásom volt LMK cél
ból, s miután voltak összevont LMK gyűlések is, huszonöt egyházmegye 
számára tartottam előadást és úrvacsoraosztást. 1973-nak jellegzetessége
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volt, hogy Karrier Ágoston főtitkár végigjárta az LMK-kat és egyházunk 
anyagi helyzetéről tartott előadásokat. Virág Gyula esperes, országos dia- 
kóniai ügyintéző pedig több LMK-ban a diakónia kérdéseiről tartott 
előadást. Egy ízben Mezősi György szerkesztő az egyházi sajtóról tartott 
előadást. Egy ízben Groó Gyula professzor házasság-etikai előadást tar
tott. Az Egyezmény egyházmegyénkénti megünneplésével kapcsolatban a 
tizenhat LMK-ban tíz esetben én voltam előadó, öt esetben dr. Rédey 
Pál és egy esetbene dr. Prőhle Károly professzor.

A külön témák közül azokat dicsérem, amelyeknek helyi jelentő
ségük is van, és be tudnak illeszkedni az országos koncepcióba. Ilyen 
volt pl. a Petőfi—Madách évfordulóról szóló megemlékezés. A Petőfi 
évforduló Bács-Kiskunban, a Madáchról szóló pedig Nógrádban volt. He
lyes volt, hogy egyik lelkészünk, aki egy évig volt Csehszlovákiában, be
számolt egyéves tanulmányi tapasztalatairól. Aktuális témákról is vol
tak beszámolók, pl. a Biblia világáról, vagy gerontológiai témáról. Ki
emelkedő volt Sólyom Károly esperesnek az egyháztörténeti előadás-so
rozata, amely annak kapcsán hangzott el, hogy 1973-ban a négyszázöt
ven éves évforduló alkalmából kértük az LMK-kat, hogy készítsenek 
egyháztörténeti feldolgozásokat is. Jó volt Révész Lászlónak a három
száz éves pozsonyi vértörvényszékről szóló előadása is.

Voltak viszont olyan témák, amelyekkel probléma volt magában az 
LMK-ban is. Programunkhoz nem sok köze volt a teodiceai kérdésről 
szóló előadásnak, bár szorgalmas munka volt. Más alkalommal egyik 
esperes egy lelkészt kért meg egy előadásra, amely a gyülekezet történe
téről számolt volna be. A lelkész ezt a feladatot másnak adta át, aki 
viszont felhasználta ezt az alkalmat, hogy az összevonásokkal kapcsola
tos tervünket próbálja ellensúlyozni. Az esperes ezt azon nyomban kifo
gásolta, mert a program összeállítására az esperes jogosult, tehát az nem 
módosítható, kiváltképp úgy nem, hogy országos koncepciót próbáljon 
ott valaki fellazítani.

Vannak egyházmegyék, amelyek igen jól csinálják a kulturális szem
lét, másutt pedig rendszeres békeszemlét. Különösen jól megy ez Kelet- 
Békésben, Tolna-Barainyában, Vasban és Nógrádban.

Igen hasznos az is, ha két LMK tart együttes összejövetelt. Az or
szágos teológiai konferenciák 1972-ben többek között azt a célt szolgál
ták, hogy a belterjességen tudjunk segíteni. Amíg nincsenek újra orszá
gos konferenciák, addig ezt úgy oldhatjuk meg, saját hatáskörben, hogy 
két LMK-t hívunk egybe és akkor egyik gazdagodhatik a másik tapasz
talataiból. Így volt pl. Kelet- és Nyugat-Békés megye együttes összejö
vetele. Két ízben is együtt volt Vas és Veszprém. Egy ízben Borsod és 
Szabolcs. Egy ízben Tolna és Somogy. Egy ízben Pest és Buda, és egy 
ízben Fejér—Komárom és Buda.

2. A homiletikai előkészítők
A homiletikai előkészítők azért fontosak, mert országos célkitűzésünk, 

hogy az igehirdetések színvonalát annak a segítségével is emeljük, ezért 
ez a lelkésztestvérek számára a prédikálás „iskolája” is lehet. Ha egy
másra figyelünk, a jó  tapasztalatokat átvesszük, egymástól tanulunk, és 
így küzdünk a mai jó evangélikus igehirdetésért.

A negatívumokkal kezdjük, s azután jönnek a pozitívumok. Még 
mindig erős az elvont beállítottságú német teológiának a hatása. Ott lesz 
viszont sovány a munka eredménye, amikor sikerült jól lefordítani vagy 
megérteni a homiletikai munkát, de gyenge annak az áttétele a mi viszo
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nyainkra, a mi teológiánk és a mi gyülekezeteink számára. Az ószövet
ségi igéknél feltűnő a sok történelmi ballaszt. Ez kell a műhelymunká
hoz, természetes, hogy maga az igehirdető értse, miről van szó, azonban 
az ószövetségi kortörténetet tárgyalni azért helytelen a homiletikai elő
készítés során, mert épp az volna a centrális feladatunk, hogy azt az 
egyszer elhangzott igét hogy tudjuk áttenni a ma gyülekezete számára. 
Előfordul az is, hogy van, aki nem érti a homiletikai feladat lényegét. 
Például egyik LMK-ban május 16-án hangzott el ilyen mondat: „A 
diakóniai teológiát nem lehet mindenre ráhúzni.” Nem érti meg, hogy 
diákon iái teológiánknak mi a lényege. Nem egy sablont erőltetünk, ha
nem a Diakonosznak, Jézusnak a követését hirdetjük. Tehát ezzel nem 
valami szektás szűkkeblűséggel egy részletkérdést rángatunk elő, hanem 
a központot, Jézust tartjuk szemünk előtt. Ez jellegzetesen krisztocentri- 
kus teológia, amely a szolgáló Urat akarja követni, azokat a cselekedete
ket, amelyekre ö  maga hív, amelyek a hitből következnek a keresztyén 
szeretet számára. Tehát ilyen alapon mégis csak az érvényes, hogy: min
den diakónia, ti. minden telve van a szolgáló Ürral és az ő követésével. 
Jézus áll a középpontban, ez a teológiai utunknak a lényege. Ha ezt nem 
érti valaki, akkor nem tud jól prédikálni. Ugyanis centrális tanításról 
van szó: a hitből következnek a cselekedetek, a jó fa termi a hit gyü
mölcseit. Ez a jézusi logika. Ennyiben valóban minden diakónia.

Elég sok a homiletikai előkészületekben a bizonytalanság, a tétová
zás, igen sók a kérdőjel. Ha az igehirdető maga bizonytalan afelől, hogy 
mit hirdessen, ebben a gyámoltalanságban elvész az igehirdetésnek a 
gyújtó ereje. Idősebb testvéreinknek a gondolkodásmódja is meglátszik 
a homiletikai előkészítőn. Vannak régi gondolatok, régi sablonok, régi 
utakon járás, sok a külföldi másolás. Régi magyar betegség a nyugatimá
dat. Az ember azt kérdezi: de miért nem a miénket hozzák? Tehát miért 
nem a mi egyházunkban kitermelt gondolatok kerülnek elő? Ha valaki 
régen egy teológiát megtanult, akkor azt ismétli, és évtizedek sem ele
gendők ahhoz, hogy valami újat lásson, hogy táguljon a látóköre? A 
régi és megfáradt gondolatok helyett kellenek a jelennel összefüggésben 
levő és előremutató meglátások. A módszerben sok homiletikai előkészítő 
erősen analitikus, aprólékos, filologizál, nem a lényegre koncentrál, a 
fától nem látja az erdőt. Sok apróságot ránt a nyakába, s ennek szük
ségképpen nem lesz meg a távlata.

Mindezekkel a hiányokkal szemben vannak pozitívumok a homileti
kai előkészítőkben. Van története az evangélikus prédikációnak és ez a 
történet összegében nézve pozitív. Ahogyan valamikor a pietista, orto
dox, liberális igehirdetési stílus volt általános, úgy kezd egyre általáno
sabbá válni az a diakóniai igehirdetés, amely a gyülekezetnek akar út
mutatást adni, és a ma emberének akar szolgálni. Ha valaki majd meg
írja az evangélikus igehirdetés történetét, akkor ki fog derülni, hogy 
1973-ban is előbbre léptünk. Sok helyen jó kollektív munkával jön lét
re a homiletikai előkészítés. Hasznos, jó módszer például, hogy elhangzott 
kazuális igehirdetéseket olvasnak fel és beszélnek meg úgy, hogy a neve
ket nem olvassák fel, tehát anélkül, hogy tudták volna, ki az illető, 
nyíltan, őszintén bírálják meg, illetve értékelik. Egyik dunántúli LMK- 
ban a pünkösdi előkészítő méltó a kiemelésre. Ahol élet és ige hangzott 
a közösségben, az szeretetet, szolgálatot teremt, ott működik a Szentlé
lek. Innentől elágaztatja a mondanivalót a szolgálati ágak irányában. 
Egyik keleti egyházmegyéből Ezékiel 37, 15—23. feldolgozását emelem ki. 
Az ige főgondolataként a nagy népi-nemzeti egység szimbolizálását látja 
és ebből bontja ki a homiletikai feladatot. Az égjük északi LMK-ból jó
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nak tartom a karácsonyi textus feldolgozását, ahol kiemeli, hogy az élet
folytatáson látszik meg, mit jelent az, hogy megjelent az Isten közöt
tünk. Szintén ott volt jó a reformációi textus-feldolgozás, amely a hit 
és szeretet aktuális összefüggéseit körvonalazta. Nagyon életszerű volt 
egy konfirmációi igehirdetés, ez alatt a szempont alatt, hogy a jó Pász
tor mit vár tőletek? azaz: Jézus mit vár tőletek? Egészen gyerekszerűen, 
az ő számukra hangzott az igehirdetés. Másutt I. Kir. 19, 1—8. textus 
feldolgozása jó gyakorlati következményeket vont le a mindennapok vi
lága számára.

3. Az előírt témák
1. Gyülekezeteink diákóniai struktúrájának kiépítése. A dolgozatok 

kiemelték, hogy a diakóniai szolgálatot az egész gyülekezet végezze. Ne 
kis csoportok, ne hitben ún. „élenjárók” , Isten „megtért gyermekei” , mert 
a kis csoport mindig megoszt. Ebben a cél az, hogy az egész gyülekezet 
végezze a szolgálatot, ekkor lesz valóban strukturálisan diakóniai a gyü
lekezetnek a szolgálata.

Elhangzott azonban a hozzászólások során egy érteden mondat, 
amely így hangzott: „Nem a diakóniai teológiát prédikáljuk, hanem 
Krisztust.” Ennek a kritikáját az előbb is elmondtam. Természetes, hogy 
Krisztust prédikáljuk, de Krisztus a Diakonosz. Mi nem egy teológiai 
sablont akarunk prédikálni, hanem a kérügmát magát, annak központ
ját, Jézus Krisztust, amint szolgál, amint az emberért él. Miként lehet 
centrálisabban kifejezni Jézus művét, mint így: ő szolgált az emberért, 
odaadta mindenét a világért, személy szerint mindnyájunkért. Erre int 
ő maga is „Kövess engem!” hívó szavával, hogy a Benne hivő is ezt 
cseiekedje, vagyis szolgáljon embertársainak a gyülekezetben, a munka
helyen, a társadalomban, a hazáért, az egész emberiségért.

Több előadásban lehetne erősebb a közegyházi összefüggés. Tudni
illik a kísértés az, hogy rendben van, legyen diakóniailag strukturált, 
de: a mi kis gyülekezetünk! Tehát bezártan, ezoterikusán, mi ott gyá- 
molítjuk egymást. De azért, miközben létrejön a gyülekezet diakóniai 
strukturáltsága, aközben a szélesebb dimenziókról se feledkezzünk meg, 
hogy ez a diakóniai szolgálat intézményekben is folyik, az emberért fo
lyik a társadalomban és az egész lakott földön is. Tehát ugyanakkor ne 
legyen sovány, beszűkült ez a szemmérték.

Volt sok alapos, tapasztalt lelki gondozói bázisról megírt dolgozat, 
amely külön kiemelte a társadalmunknak végzett szolgálatokat is. Éppen 
az volt a jó, hogy tudtak erről is sok értékeset mondani.

A diakóniailag strukturált gyülekezet témájával - kapcsolatban ki
emelem azt a gondolatot, amely — lényegében társadalomtudományi 
szemléletet érvényesítve — azt mondja, hogy a kapitalizmusban nem le
hetne szó diakóniailag strukturált gyülekezetről, mert ott adományokat 
gyűjtenek, a diakónia a szociális olajcsepp nyújtásából áll, de maga a 
struktúra nem humánus. A gyülekezetnek akkor lehet diakóniai struk
túrája, hogyha az az embert tudja mindenestül szolgálni olyan közeg
ben, amely maga is humánus, emberközéppontú. így felcsillan abból az 
összefüggésből valami, hogy a diakóniailag strukturált gyülekezet prog
ramja, célkitűzése milyen fontos helyet foglal el utunk teológiájának az 
egészében. Az összefüggésekre mindig érdemes felfigyelni, nehogy tény
leg a fától ne lássuk az erdőt.

A diakóniailag strukturált gyülekezet témával kapcsolatban igen sok 
jó  ötlet, tapasztalat hangzott el országosan, szinte felhalmozódott bizo-
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nyos tanács-kincs, amit megint csak érdemes volna egyszer nyilvános
ságra hozni, közkinccsé tenni, hogy lássuk, mire jutott el a tizenhat egy
házmegye 1973-ban ebben a vonatkozásban. Ez jellegzetesen mai téma 
volt, diakóniai gondolkodású téma. Összesítésben azt lehet mondani, hogy 
jól sikerültek a feldolgozások.

2. A diakóniai teológia tartalmának érvényesítése a cura pastoralis- 
ban. Az alapvető kísértés az volt — és ez több helyen jelentkezett —, 
hogy nem általánosságban van szó a cura pastoralisról, ebben a témá
ban. Egyrészt az a régi sablon kísért, hogy elővesszük a régi teológiai ké
zikönyvünket, és onnan merítünk, hogy mit is írtak Svájcban erről a 
témáról? Nem arról van szó, hogy azokat elevenítsük fel, hanem kife
jezetten arról, hogy a diakóniai teológia tartalmát érvényesítsük a lel
kipásztorkodásban. Több dolgozat óéit tévesztett, mert középpontban 
nem ez a téma állt, hanem általános értekezés a lelki gondozásról. Vagy
is néhol az elvi, teológiai tisztánlátás hiányzott. Lényeg itt, hogy a teoló
giánkat és benne az utunkról való egész felfogásunkat miként tudjuk 
a személyes kapcsolatokban, négyszemközti beszélgetések során érvé
nyesíteni. Most tehát ez volt a kifejezett feladat.

Ennél a témakidolgozásnál országosan viszonylag kisebb volt a szín
vonal, sok helyi sztori, egyházi adomázás fordult elő, és a koncepció 
látása soványabb volt, mint máshol. Érdekes volt az a szempont, amely 
a lelki gondozóra tette a hangsúlyt. Miközben melegen szólt a diakóniai 
teológia értékeléséről, a lelki gondozóra is nagy figyelmet fordított. Fon
tos figyelnünk magára a lelkészre, felfogásmódjára, teológiai színvonalá
ra, a hitben és szeretett) en való járására. Ez is hozzátartozik az összkép
hez.

Összességében, országosan nézve, ennél a cura pastoralis témánál, 
noha eléggé profilírozottan jelent meg az utasítás a témával kapcsolat
ban, mégis: nem használtuk ki eléggé a lehetőségeket, magát a témát 
nem merítettük ki eléggé. Vannak élenjáró dolgozatok és hozászólások, 
de több helyen jelentkezett a teológiai felszínesség. A cura pastoralisra 
vonatkozó témára majd később valamiféle formában érdemes lesz visz- 
szatémi, magára erre az alapvető gondolatra, hogy az egész utunk kon
cepcióját hogy tudja a lelkész ad hominem négyszemközt, többszemközt, 
pásztori módon képviselni.

3. Keresztyén felelősségünk a házasságért és a családi életért. Töb
ben emelték ki, hogy ez a téma jó alapot nyújt az esketési igehirdetés
hez. Praktikusan értékelték, hogy ennek ilyen konkrét, gyakorlati hasz
na is van. Nehézséget jelentett, hogy a családdal, házassággal kapcsolat
ban részkérdésekben és résztémákban veszett el több dolgozat. Olykor 
kevés volt a koncentrálás, némelyik előadás rendkívül bőbeszédű volt. 
Ez olyan téma, amelynél különösen is kísért a könnyed beszélgetés ve
szélye, mindenkinek van véleménye. De nem az a cél, hogy erről beszél
jünk, hanem hogy kihozzuk belőle a magyar evangélikus lelkészi kar
teológiai koncepcióját.

Azért fontos ezekre a szempontokra figyelnünk, mert ha nem is 
ugyanilyen fogalmazásban., de lényegében ugyanez a téma fog előkerül
ni majd az 1974. évi LMK anyagban is, amikor a népesedéspolitikai kér
dés vetődik fel. Néhányan jelezték, hogy a hívek körében érződik a kato
likus merevség hatása. Éppen ezért kell felfigyelnünk arra: mi legyen a 
mi sajátos evangélikus liangunk.

Van egy érdekes javaslat, amely úgy hangzik, hogy az ágenda óta vál
toztak a törvények, s ennek kapcsán felveti a kérdést, mit tegyünk az ún. 
élettársak esketése területén. Kémek eligazítást arra nézve, hogy mi le
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gyen akkor, amikor pl. két nyugdíjas azért nem köt hivatalosan, állam- 
jogilag is kötelező házasságot, hogy a nyugdíját megtarthassa, de élet
társi viszonyban vannak: az evangélikus egyház hozájárul-e az esketés- 
hez, vagy nem. Erre az a válaszom: nincs ok arra, hogy az Ugandánk
ban rögzített álláspontunkon változtassunk.

Az előadások másik része olyan szemszögből nézi a kérdést, hogy 
ennek a problémának a jó feldolgozása segítséget nyújt a házasulandók
kal való beszélgetéshez. Többen kívánják, hogy legyen evangélikus há
zassági tanácsadás. Ennek a természetes alkalma, amikor bejelentkez
nek a házasulandók a lelkésznél. Ehhez az egész tematikához, hogy a 
lelkész milyen alapon, milyen álláspontról, milyen elvi magatartásról 
szóljon a házasulandókhoz, nyújtanak segítséget ezek az előadások. Az 
is helyes, hogy több dolgozat az erkölcsi komolyság bázisáról bírálja kul
turális életünknek azokat a jelenségeit, amelyek a házasság, családi élet 
vonatkozásában liberálisak, fellazítottak. Például: csak az modem, ami
ben házasságtörés van? Tehát hangzik olyan igény, amelyet a tiszta köz
élet vagy tiszta erkölcs cím alatt lehet összegezni.

Egészben véve: sok jó gondolat és helyes értékelés hangzott el, de 
több lelkész nem tudott a problémákban jól tájékozódni, a témára eléggé 
koncentrálni. Aki sokat markol, keveset fog. Nem kell egy LMK dolgo
zatnak a családi élet, házasság rengeteg problémáját érintenie, mert ak
kor alig tud válaszolni rá. Solt kérdés hangzik, de határozatlan a válasz. 
Ennél a témánál, amely 1974-ben „Feladataink társadalmunk népesedés- 
politikájában” címmel más aspektusból előkerül, óvakodjunk a szétesés
től, a bőbeszédűségtől, jobban koncentráljunk a lényegre, és főleg azok
ra a kérdésekre, amelyek esketési beszéd számára,. cura pastoralis szá
mára, a házasulandók eligazítása számára értékesek.

4. A diakónaiai életszemlélet érvényesítése az anyagi érdekeltség 
és társadalmi érdek szinkronjában. Ennek a témafeldolgozásnak az az 
érdekessége, hogy több esperesünk is hozott dolgozatot erről a témáról 
Lényegében ennél a témánál jelentős teológiai erők vonultak fel. Orszá
gosan is jobban sikerült az egész témának a feldolgozása, mint a házas
sági és családi témáé. A társadalmi problémát a dolgozatok rendszerint 
jól látják. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a témának már politikai 
irodalma is van, arra vonatkozóan, hogy miként jelentkezik az anyagi 
érdekeltség egyéni és társadalmi érdekek összefüggésében. Erre az iro
dalomra építenek is az előadások. Amit hiányolni lehet, az, hogy miköz
ben jól vázolják fél ezt a társadalmi kérdést, az egyházi mondanivaló 
lett soványabb, illetve aránytalan az előzőhöz képest.

Több dolgozat a munka téma felől indul. Ezen lehet látni, hogy elő
kereste a gazdag teológiai irodalomból a munkáról szóló fejtegetések lap
jait. De az alapvető feladat most nem az, hogy általában a munkáról 
hangozzék el egy szociáletikai dolgozat, hanem kifejezetten az anyagi 
érdekeltség egyéni és társadalmi szinkronjáról van szó. Tehát a témára 
való koncentrálást kell elérnünk.

Jól sikerült az a dolgozat, amely a szövetkezeti parasztság felől nézi 
a problémákat. Jó falusi szemlélet érvényesül benne, úgy, hogy be tudja 
mutatni konkrétan, hogy egy faluban, tsz-ben hogyan jelentkezik a prob
léma, milyen eligazítást tud adni a lelkész ehhez. Egy jó falusi papnak 
a dolgozata ez.

Mások utaltak arra is, hogy vegyük elő a lelkészi anyagiasság prob
lémáját.

Több dolgozat szerint a keresztyén ember számára természetes, hogy 
a közösség az első. Részletesen foglalkozik azzal, hogy mi nem vagyunk
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kispolgárok. Tehát a keresztyén etika elutasít mindenféle kispolgári men
talitást. Az önző, harácsoló, kapzsi ember mellé állítja a keresztyén em
bernek a közösségi beállítottságát. A hozzászólásokban többen a szerte
len igényekre utaltak, amelyek túlfeszítik a lehetőségeket.

Összegében véve ezt a témát a többihez viszonyítva jól dolgoztuk 
ki. A gyümölcs, amit érleltünk 1973-ban, jelentős. Mint említettem, jó 
erők is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, határozott az eligazítás, biztos a 
hang és jó a témamegoldás.

5. Világrendszerek koegzisztenciája Európában. Ennek a témának a 
megoldására az jellemző, hogy korrekt módon adják vissza mindazt, 
amit eddig feldolgoztunk. Az 1972-es gyenesdiási konferenciákon is súlyt 
adtunk ennek a témának, egyébként a magyar politikai irodalomban is 
rengeteg anyag található ehhez, amit általában jól adtak vissza. Leg
feljebb ott sovány az eredmény, hogy az ezzel kapcsolatos egyházi erő
feszítések kevéssé jutnak szóhoz. Erre is van utalás, de jóval több tör
tént, mint amit a dolgozatok ebből rögzítettek.

Ez a téma aránylag könnyebb volt, mert hiszen igen sok elkészített 
anyag állt rendelkezésre. Precízen is adták vissza a helyzet felvázolását 
a dolgozatok, de az egyházi fáradozások felvázolása halványan érvénye
sült.

6. A diakóniai teológia érvényesítése az evangélikus ifjúság egyházi 
és társadalmi szolgálatában. A  jó dolgozatok kiemelték, hogy amint egész 
egyházunk megtalálja helyét a társadalomban, úgy kell az evangélikus 
egyházi ifjúságnak is megtalálnia a helyét. Ne legyen kettős nevelés, 
kettős hatás, hanem párhuzamosan haladjon a kettő. — Mások az ifjú
ságnak a hazafiság, szocialista erkölcs feladataiba való bekapcsolódását 
emelték ki. Lényeg az, hogy amit az ifjúsági téma feldolgozásánál orszá
gosan végeztünk, az igen jelentős, mert az a koncepció érvényesül benne, 
hogy miként tudjuk teológiánk egészének a gyümölcseit az ifjúsági mun
ka számára érvényesíteni, hogyan tudunk a diakóniai teológia kincstárá
ból az ifjúság számára anyagot adni, hogyan tud ez az ifjúsági szolgála
tunk beilleszkedni az ifjúsággal való foglalkozás egészébe, hogy ki ne 
szakadjunk az összefüggésből, és annak a bizonyos kettős nevelésnek a 
széthúzó hatása ne érvényesüljön, miközben úgy is megmaradnák az 
ideológiai különbségek és ellentétek. A cél azonban az, hogy az összes 
társadalmi és békefeladatban, tehát politikai kérdésben az alapvető irá
nyítás azonos legyen.

összefoglalásul: 1973. évi lelkészi munkaközösségi szolgálatunk tanul
ságait 1974-re nézve azzal összegezhetjük, hogy nagyobb legyen a té
mákra vak) koncentráltság, az általánosságokba ne vesszünk bele, ne ka
landozzunk el a témától, kerüljük a sablonokat, régi beidegződött gon
dolatainkat, hiszen új alkotással vagyunk elfoglalva, azzal a történelmi 
jelentőségű feladattal, hogy utunk teológiáját, a diakóniai teológiát, mi
ként tudjuk részleteiben továbbépíteni, szolgálatunk területeire lebon
tani, hogy kollektív munkával érleljük tovább teológiai felismeréseinket.

D. Dr. Ottlyk Ernő

331



Az Európai Lutheránus Egyházak 
Konferenciája Lengyelországban

A konferencia színhelye: Varsó
Varsó a halál és pusztulás földje volt a Második Világháború alatt. 

A háború után csaknem a földdel volt egyenlő. Gyárait és otthonait, 
templomait és kultúrtörténeti emlékeit bombák zúzták széjjel, lövedékek 
pusztították el. Lakóinak százezreit hurcolták koncentrációs táborokba, 
gettókba. A fasizmus embertelen gyűlölete nem kímélte az ártatlan gyer
mekeket és fáradtléptű öregeket sem. Varsó múltja az embertelen em
ber kegyetlenségéről beszél.

Varsó egy szocializmust építő nép élni akarásáról, békében alkotni 
vágyásáról tanúskodik.

A  lengyel nép áldozatos szeretettel és szorgalommal épített a romo
kon egy megújított és egy új várost. Üj várost, amelyik modem korunk 
követelményeinek felel meg. De tegnapjának emlékeit és értékeit is 
megőrzi és ápolja ez a nép. Az ó-várost eredeti formájában építették 
újjá. Az egykori királyi várat — amit földig leromboltak a háború alatt 
—, eredeti formájában építik fel.

Soha többet háborút, amely kioltja Isten teremtményének életét és 
megsemmisíti az ember kezeinek alkotását. Ez a mondat sokszor, sokfé
leképpen, szinte valamennyi résztvevő ajkán megfogalmazódott. Nem is 
lehetett másként, mert ott álltunk az egykori varsói gettó helyén. Ahol 
százerek életét oltották ki. Beléptünk az auschwitzi koncentrációs tábor 
kapuján, oda, ahol hatmillió gyermek és felnőtt, férfi és nő életét oltot
ták ki kegyetlen szenvedések között.

Soha többet háborút — mondottuk —, mert az ártatlanul kioltott 
Ábelok vére Istenhez kiált vádolóan, követelőén. Közönyünket vádolóan, 
emberségesebb, békésebb holnapot követelőén.

Az élet élő Istenét szolgálni az emberek között. Erre kötelezi a ke
resztyéneket Isten szeretete, amelyik Jézus Krisztusban lett testté. Az 
egyház feladata ma az, hbgy a Feltámadott után járva, szeretetével élve 
hűségesen töltse be feladatát a történelemben munkálkodó, életet terem
tő Isten után járva.

A konferencia munkájáról az itt ismertetett jelentést adta ki.

(Szerkesztő)
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J e l e n t é s

az európai lutheránus egyházak konferenciájáról

v a r s ó , 1974. Április  i—6.

A lengyel lutheránus egyház meghívására Varsóban, a Keresztyén 
Teológiai Akadémián tartotta az LVSZ 1974. április 1—6. között az euró
pai egyházak konferenciáját. Mintegy 21 európai ország 30 tagegyháza 
képviseltette magát kb. 100 delegátussal. Ennek a találkozónak a kölcsö
nös erősítés volt az egyik célja. A tanulmányi munkák, valamint a meg
beszélések két irányban hangzottak el:

1. Az európai evangélikus egyházak új feladatai az európai bizton
sági és együttműködési konferencia után.

2. A lelkészképzés kérdései ma
1. Elsőként az európai béke, biztonság és együttműködés kérdése sze

repelt a programon. Ebben a témakörben a vendéglátó egyház előadása 
hangzott el, aminek hátterét a lengyel nép tragédiája adta különös te
kintettel is a második világháborúra. Ismét hangsúlyt kapott, hogy Euró
pának nincs más lehetősége jövőjére nézve, mint a bélre. Az egyházakat 
emlékeztette az előadás arra, hogy minden egyház a megbocsátás szol
gálatában; békeszerző legyen. A konferencia résztvevői hallottak arról, 
hogy milyen út vezet a keresztyén megfontolásoktól a békés koegziszten- 
cia politikájához, s azokról a próbálkozásokról, amelyeket a katonai töm
bök megszüntetéséért tesznek, valamint a különböző szociopolitikai és 
ideológiai rendszerek közötti békés versenyről. Indítványozták, hogy a 
hit és igehirdetés, valamint a szolgálat ne haladjon el a gyakorlati élet 
mellett, hanem javaslataiban legyen benne a biztonság és együttműkö
dés tartós rendszere.

Ezenkívül ismertetés hangzott el arról, hogy milyen szolgálatot vé
gez ebben a kérdésben az LVSZ, s milyen kapcsolatban van az európai 
biztonsági és együttműködési konferenciával. A konferencia rendelkezé
sére bocsátották azokat a dokumentumokat, különösen a lutheránus egy
házak különböző területein elhangzó állásfoglalásokat és megnyilatkozá
sokat, amelyeket a jelenleg Genfben folyó konferencia asztalára kerül
nek. Egész sor lehetőségről hallottak a résztvevők, amelyek kimondottan 
az egyházak lehetőségei a béke kérdésében. A kontinensek és népeik 
kölcsönös helyzetéből ered az elkötelezettség —, akár szegény, akár gaz
dag legyen is az —, hogy szálljon síkra a békéért, igazságosságért és em
beri jogokért. Rá kell mutatni arra is, hogy Európa nem játszhat azzal a 
veszélyes gondolattal, hogy uralkodói előjoga van a fejlődő országok fö
lött. A keresztyének hivatása az, hogy álljanak ki a szegények és tehe
tetlenek mellett.

Az ezt követő hozzászólások, akár a béke teológiai értelmezéséről, 
vagy a helyzet átfogó értelmezéséről szóltak, rámutattak azokra a pon
tokra, amelyek veszélyeztetik a békét. A hozzászólásokban újra aláhúz
ták a keresztyénék elkötelezettségét a béke és igazság előmozdításáért. 
Hangsúlyozták a keresztyén hit egységének jelentőségét, majd megmu
tatkoztak a politikai értelmezések közötti különbségek. A következő pon
tokban csoportosíthatók az elhangzott megbeszélések felismerései:

a) Korunk egyházainak elsődleges feladata a békeszerzés.
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b) Az egyházak politikai feladata az evangélium központi üzene
téből ered.

c) Legyen az egyház felkészülve gyakorlatában és teológiájában arra, 
hogy sajátos módszereivel járulhasson hozzá az aktuális nemzetközi poli
tikai és szociális problémák megoldásához.

d) Szükséges, hogy a különböző lutheránus egyházak az LVSZ köz
benjárásával információit, meglátásait és tapasztalatait kicserélje, s ezzel 
megtalálja szerepét a békemunkában, valamint megteremtse pozitív véle
ményét és nyilvánosságra is tudja hozni azt az európai biztonság és 
együttműködés kérdésében.

2. A konferencia második részében a lelkészképzés kérdése került 
elő, valamint a lelkészek továbbképzése az európai egyházakban. Ezzel 
a kérdéssel hét előadás foglalkozott, amelyek elhangzása után a részt
vevők négy munkacsoportban dolgozták fel az elhangzottakat. A mun
kacsoportban végzett munkáról jelentések hangzottak el a plenáris ülé
sen.'

A mai Európában kétféleképpen történik a lelkészképzés. Egyik, 
egyetem keretein belül, ahol több hangsúly esik a tudományos képzés
re, amit később kiegészít az igehirdetői szeminárium. A másik képzési 
mód, egyházi főiskolákon és szemináriumokon történik, ahol a tudo
mányos és gyakorlati képzés együtt van. A lelkészképzés mindkét formá
jánál hangsúlyt kapott, hogy feladhatatlan igény a tudományosság, de 
ugyanígy feladhatatlan a teológiai tudományoknak a humán tárgyakkal 
való összekapcsolása, mint pl. — psychológia, pedagógia és szociológia. 
Másrészt szükségszerű mindezeknek a gyakorlati szolgálatban való alkal
mazása, azaz az egyház életében, a hétköznapokban és a társadalomban. 
Voltak, akik rámutattak a teológia életidegen tudománnyá válásának ve
szélyeire. Ennék elkerülésére javasolták, a teológiai hallgatók bevezetését 
— már kezdettől fogva — az egyház gyakorlati életébe.

A csoportok jelentései szerint a következő pontokban fogalmazható 
meg a csoportmunkák eredménye:

1. A lelkészképzés és továbbképzés megújítása és reformja sürgetővé
vált.

2. E képzés és továbbképzés alapja a Szentírás, Isten szavának be
ható és sokoldalú vizsgálata, aminél rendkívül fontos az új hermeneuti- 
kai értelmezés, valamint annak mai továbbadása.

3. Reformációi örökségünkben lényeges, hogy ismételten visszatér
jünk a krisztusi* üzenet centrumához és innen vizsgáljuk kritikus szemmel 
az egyház tradícióját. Eljussunk ahhoz a reformációi örökséghez, hogy 
Isten igéjétől függ a hit, a hívők és az egyház.

4. A rendszeres teológiai képzésben fontos szerepet kap a szociáleti- 
ka, a keresztyén ember életproblémája, valamint a gyülekezet és egy
ház kérdése a társadalomban és a világban. Itt mutattak rá többek kö
zött a békére való keresztyén nevelés fontosságára.

5. A gyakorlati teológiai stúdium szerepe a már elmondottakból kö
vetkezik, hogy hangsúlyosabbá kell tenni annak gyakorlati vonatkozá
sait.

6. Az LVSZ külön feladata lenne, hogy gondoskodjék az európai egy
házak különböző típusú lelkészképzés tapasztalatainak cseréjéről, ami 
elősegítené az együttműködést, valamint azt, hogy az egyház jobban vé
gezze szolgálatát.

(Fordította: Káposzta Lajos)
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A lutheránus egyházak új feladatai 
az európai biztonsági és együttműködési konferencia után

(Részletek a konferencián elmondott előadásból)

Az, hogy az LVSZ Európai Egyházak Konferenciáján először ilyen 
témával foglalkozunk, nem igényel különösebb indoklást a megadott 
probléma fontossága, aktualitása és sürgőssége miatt. Ezzel kapcsolatban 
a következő megfontolásokhoz jutunk;

Először — korunk központi problémája kétségtelenül a béke kér
dése. ,.A fegyver technika, de különösen is a magfegyverek — C. F. 
von Weizsáoker szavaival — fejlődésén keresztül a tudatosított, tervezett 
és kidolgozott világbéke a technika korszakának életfeltételévé vált.” 
Sőt, az atomkor „az emberiséget az elé a feladat elé állította, hogy a há
borút ne csak humanizálja, hanem ténylegesen meg is akadályozza” . Ki
zárt legyen a nukleáris háború, s ezért nincs értelme annak sem, hogy 
egy „igazságos” háború jogosságáról is beszélgessünk. Ma a háború ab
szolút megsemmisülést jelent.

A békének univerzális és fundamentális jelentéstartalma van. A béke 
nemcsak egyeseknek, hanem a népeknek vált egzisztenciális kérdésévé. 
Az emberiség legfőbb feladata továbbra is a béke megtartása, a békéért 
folytatott fáradozások továbberősítése, vagy pontosabban, a globális konf
liktusok megszüntetése. Itt viszont nemcsak a háború megakadályozásá
ról van szó, hogy ilyen áron biztosítsunk békét, hanem olyan válaszról 
is, amit' a keresztyénségtől várnak el a béke kérdésében. A béke olyan 
emberi, általános jó, ami minden embert világnézetétől, kulturális és bőr 
színétől függetlenül összeköt. Ezért harcolnak nálunk együtt marxisták 
és keresztyének — az alapvető világnézeti különbségek ellenére — a bé
kéért. Európában a koegzisztencia az együttélés kérdésének objektív fej
lődéséből származó megoldás, mégpedig úgy, hogy minden valószínűség 
szerint két egymástól eltérő társadalmi rendben kell egymás mellett eg
zisztálni. Ahhoz viszont, hogy az egyház bizonyságtétele és munkája 
zavartalan legyen, Európában békére van szükség. Béke, biztonság és 
együttműködés nem formális kívánságok, de nem is utópia többé. Nap
jaink szükségszerűségei ezek, ha a félelmet le akarjuk győzni. Ebben 
a helyzetben olyan kérdések előtt állunk, amelyekre felelnünk kell. Mit 
tehetünk a tartós és igazságos békéért, vagy a biztonság helyzetének ja
vításáért mind Európában, mind pedig az egész világon? Mit tehetünk 
azért, hogy ezek a sorok realizálódjanak? Készek vagyunk-e arra, hogy 
a békéért érzett lehetőségeink szolgálatát felismerjük, ill. felhasználjuk? 
Melyek a lutheránus egyházak feladatai a biztonsági konferencia után?

Európa békés fejlődése és a keresztyének feladatai az 
együttműködés és enyhülés folyamatában

1. Korunk politikai helyzetének alapvető tényezői.
A biztonsági és együttműködési konferencia a háború utáni Európa 

történelmének alapvető cezúrája. Az utóbbi időben ez kontinensünkön 
mind politikai, szociális, vagy akár a gazdasági élet területén a minőségi 
változás lényege. Ennek a változásnak a kezdete visszanyúlik az első 
világháború utáni időre.
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Paradox lehet, de mégis tény, hogy a helyzet Európában a legstabi
labb, de ez ugyanakkor különös veszélyt is rejtheti magában. Miért a leg
szilárdabb itt a helyzet? Mielőtt válaszolnánk, hadd tegyünk számat erről 
a változásról.

A második világháború és a háború utáni 30 év Európában sok te
kintetben nagy változásokat hozott. Ezek pedig: elvileg más a politikai 
helyzet, s megváltozott a katonai erőviszony. Röviden egy-két új elem:

a) A Szovjetunió Európában nagyhatalom lett. Ez a második világ
háborúban vált érezhetővé, amikor Európa térképének megrajzolásánál 
hangja hallhatóvá vált. Ma a Szovjetunió világhatalom és mind gazdasá
gi és mind emberi potenciálban a legjelentősebb nyugati nagyhatalmak
kal felveszi a versenyt. A Szovjetuniónak ez a szerepe jelentős kontinen
sünk mai helyzetében. A Szovjetunió Európában a béke stabilizáló té
nyezője. Társadalmi rendjéből és ideológiájából következik, hogy lemond 
a háborúról, mint olyan eszközről, ami az államok közötti vitás kérdések 
megoldásához vezetne, sőt síkraszáll a békés koegzisztenciáért. Nemcsak 
békés koegzisztenciát deklarál, hanem támogatja a más társadalmi rend
szerben élő országokkal való széles együttműködést is.

b) Közép- és Délkelet Európában megváltozott a helyzet. A Szov
jetunió mellett létrejöttek a szocialista államok, amelyek, hála a gyors 
iparosodásnak, a korábbi nyersanyag hátország helyzetéből, kontinensünk 
bármely nyugati államával azonos politikai, gazdasági és szociális értékű 
részeivé váltak. A háború utáni évek ezeknek az országoknak területi és 
politikai stabilizálódást hoztak, valamint kiküszöbölték azok gazdasági 
gyengeségeit. A Szovjetunióval kötött kétoldali szövetség és a Varsói 
Egyezmény — 1955. 5. 14. — elzárták az utat „az örök keletre nyomulás” 
előtt. E helyzet stabilitása jelentős tényező az európai biztonság számára. 
Az új Lengyelország nem kevésbé játszik jelentős szerepet ebben a szo
cialista államközösségben.

c) Németország helyzete is — ahonnan két világháború indult el — 
jelentősen megváltozott. A keleti területek, amelyek a múltban az agresz- 
szív poroszok bázisa volt, a jaltai és a potsdami egyezmények határozatai 
szerint Lengyelországé lettek. A poroszokat, akik a német militarizmus 
vezető erői voltak, felszámolták. Ausztria állami egzisztenciához jutott, 
s ma a semlegesség politikáját folytatja. A harmadik birodalom romjain, 
egymástól eltérő államrenddel, két német állam jött létre. Két egymással 
eltérő szövetségi rendszerhez tartozik a két német állam. Az Odera és 
Neisse határ, a lengyel—szovjet szövetség és később az NDK megalaku
lás, lényegesen hozzájárultak Európa biztonságához.

d) S végül, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más nyugati orszá
gokat „újból visszavezették Európába” . Elveszítették gyarmati hatalmu
kat, ami egyrészt nagyhatalmi szintre emelte őket, másrészt pedig ez a 
tény elterelte figyelmüket saját régióikról. „Az Európába való visszaté
résük” okozta, hogy lényegesen nagyobb figyelmet szenteljenek népük 
és egész kontinensünk biztonságának.

Az előbb megrajzolt európai helyzet, természetesen nem lenne teljes, 
ha elfeledkeznénk az USA európai jelenlétéről. Ennek a jelenlétnek a 
karaktere változott. Az USA a második világháború folyamán újra Euró
pába jött. Akkor ez pozitív volt, de később ez a jelenlét a globálpolitika 
funkciójává vált, amit hidegháborús elvek szerint vezettek. Az USA ke
resztülvitte az NSZK újrafelfegyverzését és Nyugat-Németországot be
vonta a NATO-ba. Természetesen, ez megfelel az USA nemzetközi ér
dekeinek, hogy elkerülje a háborús konfrontációt Európában, s biztosít
sa kontinensünkön a területi-politikai status quo elismertetését. Európa
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új rendje nagyon nehéz feltételek, éles politikai harcok és nemzetközi 
feszültségek között jött létre. A hidegháború nagy kiterjedésű volt, ami 
még ma sem szűnt meg teljesen. Bizonyára, nyitott kérdés ez, hogy be
szélhetünk-e erről csak úgy, mint történelmi jelenségről? Mindenek el
lenére, a hideg háború a második világháború után létrejött erőviszo
nyokban nem hozott változást, sőt a potsdami egyezményt sem keresztez
ni, sem pedig aláásni nem tudta. A hidegháborús koncepció krízise és a 
feszültségenyhülés éppen Európában vált érezhetővé, ahol a helyzet a leg
stabilabb volt és egy esetleges konfliktus a legveszélyesebb lett volna. 
Ezzel a háttérrel kell figyelni a hatvanas évek legtöbb fáradozásait, ame
lyek a Kelet-Nyugat közötti kapcsolatok javulásához vezettek. Több éves 
konfrontáció és kölcsönös gyanúsítás után nem volt könnyű vállalkozás 
ez. Itt azonban más is közrejátszott:

a) Katonai erőviszony változás a Szovjetunió és az USA között,
b) Gazdasági erősödés és nagyobb mozgási lehetőség az USA-val 

szemben,
c) Növekvő félelem az NSZK politikai pozíciójának erősödésétől,
d) Növekvő gazdasági és kooperációs érdeklődés Kelet felé.
Kontinensünkön 30 éves tapasztalatunk van a két világrend közötti

békés koegzisztenciáról. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy megszün
tettük volna Európában és az egész világon a háborús veszélyt. Európá
ban az enyhülés és biztonság kérdése nem kezelhető elkülönítve, ill. le
választva a világ többi országaitól. A tény az, hogy korunk aktuális vál
sággócai Európán kívül vannak, de az európai „relatív nyugalom” nem 
változtat azon, hogy kontinensünk továbbra is fő területe a két ellenté
tes társadalmi rendnek és a két legfontosabb — egymással szembenálló 
— katonai csoportosulásnak. Az Európában levő egyensúlyt nyugaton 
gyakran emlegetik „ijesztés egyensúlyának” , habár a félelem az utóbbi 
időben lényegesen csökkent. Az európai béke mégis felfegyverzett béke.

A béke jövője Európában és az egész világon biztosan nem konti
nensünk megosztottságában, a fegyverkezési versenyben, az ellentétes ka
tonai szövetségekben és a hidegháború atmoszférájának megtartásában 
van, hanem olyan feltételek létrehozásában, amelyek között a fegyver
kezési verseny és a katonai szövetségek szükségtelenekké válnak.

2. A biztonsági és együttműködési konferenciához vezető út.
Az európai biztonság problémájához feltétlenül pozitívan kell kö

zelíteni, s nem úgy, ahogy a hidegháborús korszak tette. Pozitív meg
közelítés a feszültségek, a visszaélések, a félelem csökkentése, s ugyan
akkor az együttműködés kiszélesítése, a bizalom mélyítése és a bizton
ság kérdéseinek közös megoldása s az európai államok kooperációja. 
Végre, ebbe az irányba kell haladni. Ennek konzekvenciája, hogy a blok
kok feloldásához kell eljutni, s egy közös biztonsági rendszeren keresz
tül az ellentétes szövetségek megszüntetéséhez. Az is igaz, hogy Európá
ban a fejlődés egyre inkább a politikai légkör javulása felé mutat.

Az európai biztonsági konferencia gondolatát először 1964-ben az 
ENSZ nagygyűlésén vetette fel a lengyel delegáció. E lengyel gondolatot 
az utóbbi években a szocialista országok továbbfejlesztették és Európá
nak egy mindent átfogó békeprogramjává dolgozták ki, ami a következő 
fontos dokumentumokban fogalmazódott meg:

— Bukaresti Nyilatkozat (1966)
— Karlovy Vary Nyilatkozat a béke és biztonság kérdésében (1967)
— Budapesti Felhívás (1969)
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— Prágai Deklaráció (1969)
Ezeket a javaslatokat olyan felismerések diktálták, amelyek az el

következendő konferenciákon átvezetnek a nehezebb kérdésekhez. Ezért 
kezelték a szocialista államok javaslatait úgy, mint első politikai intéz
kedéseket:

lemondás az . erőszak alkalmazásáról és fenyegetéséről a szuverenitás
tdszteletbentartásának kötelezettsége
az európai államok területi integritása és függetlensége az Európában
levő határok elismerése
az államok belügyeibe való be nem avatkozás kötelezettsége
a meglevő viták kizárólag békés eszközökkel való rendezése

Ezek igazolták, hogy az együttműködés eljövendő Európája a területi- 
politikai status quo Európája lehet, mert népei olyan biztos határok kö
zött akarnak élni, amelyéket elismerték. Ezért kell Európát a területi és 
politikai status quo alapján a nemzetközi politika szempontjai szerint 
formálni.

3. Európa a biztonsági és együttműködési konferencia után
Évekkel ezelőtt erős kritika érte a szocialista országokat, hogy a 

konferencia kérdésében optimisták. Ma e konferencia tény. A diploma
ták és szakemberek folytatják munkájukat. Minden arról beszél, hogy 
a konferencia befejezi munkáját. Ezért várják türelmetlenül még a nyá
ron ennek gyors eredményét. Az asztalok mellett folytatott megbeszélé
sek, a megoldások és utak állandó keresése azt szolgálják, hogy olyan 
közös nevezőre jussanak, ami kontinensünkön az európai népek bizton
sági és együttélési érdekeinek megfelel.

A véleménykülönbségeknél is fontosabb a jó akarat és a különböző 
problémák megoldására irányuló konstruktív beállítottság. Az eddigi 
megbeszélésekről megállapítható, hogy ez az akarat megvan. Mégis hi
bás lenne azt állítani, hogy minden nézeteltérés és akadály megszűnt. 
Megjegyzendő, hogy a konferencia első szakaszában voltak még olyan 
államok, amelyek nem voltak meggyőződve a konferencia céljáról. így 
pl. delegációk egész sora hosszú időn keresztül passzív volt. Próbálták 
a „iunctim” taktika alkalmazásával megzavarni a megbeszélések folyto
nosságát. Voltak olyan résztvevők is, akik kísérletet tettek arra, hogy a 
megbeszéléseket a bécsi konzultációtól tegyék függővé.

E pillanatban az együttműködés fejlesztésében új lehetőségek mu
tatkoznak. A szocialista és nyugat-európai államok közötti együttműkö
dés hatása függ az érintett országok közötti gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatok mértékétől. Lényeges, egész sor korlátozások megszünteté
se, amelyek még mindig érezhetők a kereskedelemben. Nevezetesen: 
vám- és mennyiségkorlátozások az importban, teljes és részleges embar
gó a szocialista országok kereskedelmére és sok minden más megszün
tetése. Ezeknek a tényezőknek a szerepe csökkent az utóbbi időben, de 
meglétük zavaró a kölcsönös kereskedelem és gazdaság fejlesztésében. 
Az európai feszültség csökkenés perspektívái és a kollektív biztonság 
előfeltételei kedvező mértékben garantálják az összeurópai gazdasági 
együttműködés fejlődését. A gazdasági együttműködés, ha az mindkét 
oldalnak megfelel, a béke tényezőjévé válhat. A béke és a gazdasági 
együttműködés közötti kapcsolatot illetően jó reménységgel vagyunk. Az 
egész Európát átfogó együttműködés kiszélesítésének kérdésére mindkét 
oldalon sürgető kérdéssé lesz. ,
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Az természetes, hogy az együttműködés lehetősége és a feszültség
csökkenés kihat a kulturális együttműködésre, az információk kicseré
lésére és az emberek közötti kapcsolatokra is. A biztonsági konferencia 
jelentős szerepet játszik ezekben a kérdésekben. Eljutottak addig, hogy 
a kulturális együttműködés, véleménycsere és az emberi kapcsolatok nem 
szakíthatok el a feszültségenyhülés folyamatától. Ellenkezőleg, éppen 
ezek vezetnek el a népek közötti bizalomhoz. Lengyel részről az európai 
együttműködést kulturális téren olyannak tekintik, mint a javak és ér
tékek cseréjét, de olyanokét, amelyek Európa történelmének dicső ol
dalához tartoznak. S mindez úgy történhet, hogy tiszteletben tartva az 
ideológiai különbségeket, az európai népek megértéséhez vezet, s nem 
a szocialista országok elleni pszichológiai háború folytatását szolgálja. 
Rendkívül fontos annak ismerete, hogy az antikommunizmus ideológiá
jának tüze még nem aludt ki, habár korábbi primitivitásából már veszí
tett. Mérlegelni kell azokat az intézkedéseket és cseremódszereket, ame
lyek a szuverenitás és a belső ügyekbe való be nem avatkozás elvének 
megfelelnének. A lengyel álláspont, a kapcsolatok és véleménycsere kér
désében nem jelent megszorítást. Azért vagyunk készek információ- és 
gondolatcserére. Ez gazdagítaná a nemzeti kultúrát és hozzájárulna a 
bizalom mélyítéséhez. Ellentmondunk viszont minden olyan „informá
ciónak” és „gondolatnak”, amelynek a gyűlölet, erőszak, rasszizmus és 
sovinizmus lenne a célja.

A kulturális együttműködés jelentőségére az 1973. októberében tar
tott moszkvai Békeerők Világkongresszusa is rámutatott. Hadd álljon itt 
két idézet a IV. bizottság jelentéséből: „A különböző jellegű kulturális 
cserék megélénkülése, információk terjesztése, a csoportok, szakszerveze
tek és személyiségek közötti emberi kapcsolatok létrehozása, a szellemi 
értékek és társadalmi tapasztalatok, még meg nem levő formát követel
ne a különböző társadalmi berendezkedésű államokban, de hozzájárulna 
a népek közötti jobb megértéshez és a problémák jobb megismeréséhez. 
A delegátusok megállapították, hogy Európa népei ugyanahhoz a civili
zációhoz tartoznak és különböző formában nagyrészt ugyanaz a törté
nelmi és kulturális örökségük is. Azt a véleményüket is 'kinyilvánítot
ták, hogy erősödjék az ifjúság, szakszervezetek, nőmozgalmak, vallási 
szervezetek, politikai pártok, gazdasági körök stb. közötti kapcsolat.” 
„Ezen a módon kétségtelenül sikerülni fog a kölcsönös bizalom erősödése 
és egy új mentalitás kialakítása, ami pozitívabb képet ad Európának. 
Az életről alkotott felfogás különbözőségében is igazolódni fog a kul
túra anélkül, hogy valaki is véleményét a másikra erőszakolná.”

A biztonsági konferencia nemcsak az együttműködés konferenciája, 
hanem maga a biztonság. Mérlegeljük most az európai biztonság nagyon 
is összetett és fontos problémáját. Itt is érvényes az, hogy a valóságból 
induljunk ki. A valóság, amely két katonai tömbből áll: atlanti paktum 
és a varsói szerződés. Tegyük fel, hogy a kollektív biztonság fejlődésé
nek bizonyos szakaszán mindkét tömböt feloldják. Mint tudott, ez benne 
van a varsói szerződésben. A 11. szakaszban ez áll: „Európában a kollek
tív biztonság rendszerének létrehozása esetén, valamint egy össz-Európá- 
ra érvényes kollektív biztonságról szóló szerződés megkötése esetén, a 
katonai blokkok elveszítenék jelentőségüket azon a napon, mihelyt életbe 
lépne ez a szerződés.” Sokkal inkább arról van itt szó, hogy ezek az ál
lamközi szövetségek nem veszélyeztetik többé a békés egzisztenciát 
Európában. A kollektív biztonság rendszeréhez vezető út magában fog
lalhatná a tisztán politikai, valamint a katonai területen történő intéz
kedést. Jó kiindulás lenne egy erőszakról lemondó deklaráció összeállí
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tása. Az európai feszültségcsökkenés és biztonsághoz vezető úton említés
re méltó lépés lenne egy olyan szerződés ratifikálása, amelyben az európai 
államok lemondanának a magfegyverek terjesztéséről, amivel befagyna 
a nukleáris fegyverkezési potenciál kontinensünkön. Egy egyezmény meg
oldaná Európa megosztottságának és bizonytalanságának problémáját.

Korunk enyhülési légköre jó kilátásokat biztosít a bécsi tanácskozá
soknak, amelyek ennek ellenére lassan haladnak előre. Világos, hogy a 
Szovjetunió és az USA közötti kapcsolat különös jelentőségű egész Euró
pára nézve. A stratégiai felszerelés korlátozásának kérdéséhez kapcso
lódó beszélgetés sikere pozitívan befolyásolja Európa helyzetét, sőt ked
vezően hat majd arra a lengyel javaslatra, ami Közép-Európa nukleáris 
felfegyverkezését fagyasztaná be. E tárgyalás gyors befejezése kívánatos 
lenne.

Mindez nemcsak erre a földrészre vonatkozik, mert Európa kérdése 
az egész világ kérdése is. Mondhatnák, hogy Európa helyzete az egész 
világ perspektívájának alakulására nézve különös jelentőséggel bír. Az 
európai biztonsági és együttműködési konferencia értelme ez, mert Euró
pa békéje a világnak is békét jelent. Egy új konfliktus elkerülése kon
tinensünkön, ahol két katonai és politikai blokk van együtt, olyan világ
méretű fordulópont színhelye lehet, amely az általános és teljes lesze
reléshez, valamint biztonsághoz vezethet, s ezzel óriási erőket szabadí
tana fel a fejlődő országok megsegítésére. Mindezek jó alapot adnak a 
továbbfejlődéshez és egy újabb világháború elkerüléséhez.

4. Megjegyzések a mi hatáskörünkhöz
Vízióm egy békés Európa, amely felhagy azzal, hogy gyújtószikrája 

legyen egy világégésnek, ami véleményem szerint reális, optimista és 
antifatalista. A jövő Európájának víziója azonban visszahelyez a reális 
gondolkodás talajára, amelyen rájövünk, hogy ennek a víziónak a meg
valósítása akadályokba és nehézségekbe ütközik. Látásom szerint, ez az 
ügy azonban nem olyan egyszerű, hogy ennek megoldását csak diploma
tákra és egyes államok szakértőire bízhatnánk. Itt minden ember elkö
telezett. Bővebben, mint keresztyén ember szólok ehhez a magunk terü
letéről kiindulva. A jövőben Európa átmeneti periódusba kerül, amely
ben a régi szokásokat új törekvésekkel, a hidegháború régi mechanizmu
sát a nemzetközi együttműködés új formáival harcolják meg. Egy ilyen 
jellegű átmenetben új lehetőségek merülhetnek fel: a hidegháború visz- 
szaesése, a jelenlegi helyzet stagnálása és végül az eljövendő, békés és 
biztonságos Európa felé való fejlődés. Felelőtlen könnyelműség lenne azt 
gondolni, mindez a gyakorlatban automatikusan realizálódik majd. Mind
azok feladata és lelkiismereti kötelessége mindez, akik ezt a békés Euró
pát óhajtják, hogy ebbe az irányba hassanak úgy, hogy saját véleményü
ket nemzetközi szinten is hangoztassák, hogy ez a vízió realitássá le
gyen.

Másodsorban, Európa újjászületése politikai és civilizációs fogalom
ként nehezebb és komplikáltabb folyamat lehet, mert abban a történelmi 
kontinuitások elemei és teljesen új tulajdonságok keverednek. Az első 
ilyen, az Európai népek folytonossága, amelyek a páneurópai ideológiá
val szemben ragaszkodnak saját nemzeti identitásukhoz, a múltjukat 
nem felejtik és ugyanakkor közös összeurópai örökségük van kulturális 
és civilizációs téren:

A békés koegzisztenciónak nincsenek utópikus kísérletei. Átfognak 
minden társadalmi, politikai és ideológiai kérdést. A különböző társa
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dalmi rendek közötti antagonizmust nem. törlik el, de vallják, hogy vi
tában nem alkalmazható erőszak. Az államok közötti békés koegziszten- 
cia lényege mindenekelőtt a háborúról, erőszakról, fenyegetésről, mint 
nemzetközi kérdések megoldásának eszközeiről való lemondás.

Korunk fő ellentmondása csak gazdasági, szociális és ideológiai téren 
dőlhet el. Az államközi kapcsolatok, az egyenjogúság, a függetlenség, a 
szuverenitás és területi integritás elvének kölcsönös tiszteletben tartására 
támaszkodhat. Őszinte és nyílt ideológiai küzdelem nem avatkozik a má
sik állam belügyeibe, de nem is akadálya a békés koegzisztenciának. A 
békés koegzisztencia egyetért a gyarmati népek felszabadítás! harcának 
jogosultságával. Nem zárja ki a szociális haladás jogosságát. Belső vál
tozásokat csak az érintettek vihetnek végbe, ahogy ez a moszkvai Béke
erők Világkongresszusán a III. bizottság zárójelentésében áll: a békés 
koegzisztencia nem propagálja „a forradalom exportját és határozottan 
ellenzi az ellenforradalom exportját” .

összegezve, a koegzisztencia kényszerít minket erőteljesebb gondol
kodásra, több fantáziát igényel és követel, hogy több figyelmet szentel
jünk a politikai, szociális és gazdasági stratégiának, mint a katonainak.

Harmadszor, szeretném még felhívni a figyelmet egy fontos különb
ségre, mégpedig a már mögöttünk levő hidegháborús és a leendő európai 
együttműködés korszakára. Abban van a mi feladatunk, hogy megment
sük az emberek életét, s megtartsuk a humánum értékeit. Egyházaktól 
és keresztyénektől ez psychológiai érést követel. A leszerelés kedvező 
klímájának a megteremtésében a keresztyének lényeges szerepet játsz
hatnak vélemény nyilvánításukkal. A keresztyének és egyházak fontos 
feladata, ha kiállnak a félelem, a visszaélés, előítéletek és psychológiai 
akadályok megszüntetésének ügye mellett. Joggal írta Risto Lehtonen 
a moszkvai Békeerők Világkonferenciájáról írt jelentésében: „a félelem 
legyőzése akár a nemzetek között, vagy azokon belül az a terület, ame
lyen a keresztyének különös feladatot teljesíthetnek” . Jevtusenko egyik 
művében egy amerikai szájával mondatja el ezt a mondatot: „az oroszok 
nem hisznek nekünk, mi nem hiszünk az orosznak, mások pedig sem 
nekünk, sem pedig az orosznak” . A béke megköveteli tőlünk a bizalom 
atmoszférájának megteremtését, s azoknak a kliséknek a megszüntetését, 
amelyeket a hidegháború hagyott ránk. Ezért nem felejthetjük el, és 
másokat is arra kell emlékeztetnünk, hogy az európai béke addig nem 
lesz a világ igaz békéje, amíg a tömegirtásra alkalmas eszközöket nem 
hatástalanítják. Ezért az a véleményem, hogy a keresztyének első és 
legfontosabb feladata az, hogy síkraszálljanak maradéktalanul a tartós 
béke alapvető garanciájának megteremtéséért, tehát a koegzisztenciáért 
és leszerelésért. Ez nehéz és fáradságos, csak lépésről lépésre realizál
ható vállalkozás lesz; ezt á feladatot azonban éppen most kell magunkra 
vállalni, amikor kontinensünkön nincs közvetlen háborús veszély. Ügy 
gondolom, nem véthetjük el a kedvező légkör és pillanat lehetőségét 
azzal a gálád könnyelműséggel: „ami ma megy, az még holnap is menni 
fog” .

Tudott, milyen károkat okozott a hidegháború korában az antikom- 
munizmus szelleme, egyházi körökben is „inkább lennék halott, mint 
vörös” — lieber tód, als rőt. Annál sürgetőbb ma, hogy az egyházi 
együttműködés és kapcsolat a feszültség enyhülését, a békét és a kibé
külést szolgálja. Hogy ebben a kérdésben az egyházak mi mindent tettek, 
annak megemlítése ebben a körben felesleges. Csak néhány iniciatívát 
és intézkedést említenék, amik valóban a világbékét követelték: az em
beri jogok, nyilatkozatának megfogalmazása és elfogadása, a moszkvai
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atomkísérletekről szóló szerződés támogatása (1963), a gazdag országok 
felszólítása arra, hogy a fejlődő országokat bevételük bizonyos hányadá
val támogassák, s nem utolsósorban „Keleti emlékirat” (Ostdenkschrift), 
amely az NSZK-ban új szellemi folyamatot indított el a keleti szomszé
dokkal való viszony kérdésében. Éppen a dualizmusnak ebben a hely
zetében nagy jelentősége van kontinensünkön a hívők és nem hívők, 
keresztyének és nem-keresztyének közötti együttműködésnek a béke 
ügyében. Az egyházak és keresztyének békéhez való hozzájárulásáról 
szólt L. Brezsnyev a Békeerők moszkvai Világkongresszusán: „Mivel op
timizmusunk a béke ügyében minden társadalmi mozgalom ténykedésé
vel egybeköt, amely a béke ügyéért síkra száll és képviselteti itt magát 
ezen a világfórumon. Megköveteli ez a kommunisták, szocialisták, szo
ciáldemokraták és keresztyének akcióegységének továbbfejlesztését. Egy 
új atom-világháború láttán szükséges olyan gyakorlati lépéseket tenni, 
amely Európában és a világon a békét és biztonságot megköveteli. Ha 
az európai egyházak ennek a feladatnak eleget tesznek, akkor ezzel kö
vetik az „egyház és társadalom” konferenciájának (1966. július) felhí
vását: „keresztyének, és nem-keresztyének, valamint szociális ideológiát 
követők között lehetséges közvetlen dialógus. Különösen is sürgősen kér
jük az egyházak ökumenikus tanácsát, hogy mindenütt a világon kezd
jen nemzetközi szinten információs párbeszédet a marxistákkal” .

A keresztyének első feladata, hogy Európa és a világ békéjéért imád
kozzanak.
Az egyházak és keresztyének szolgálata Európában irányulják min
dig a béke megtartására.
A béke megköveteli az egyházaktól és a teológiától, hogy a békére 
neveljen és képezzen.
Az európai béke szervezése megköveteli az egyházi élet minden szint
jén egy békementalitás kialakítását.
Az európai béke megtartása szükségszerűvé vált és a kölcsönös, bé
kés együttműködés az egyetlen értelmes megoldás.
Az európai biztonság és együttműködés állandó békés kapcsolat, új 
struktúra megteremtését követeli úgy, hogy az a jó szomszédi vi
szonyt és a koegzisztencia alapelveit támogassa.
Az előterjesztett dokumentáció nem akar kész receptet adni. Célja 

csupán csak annyi, hogy arra emlékeztessen, hogy nekünk keresztyének
nek és egyházaknak sok tennivalónk van a békéért.

Janusz Narzynski 
(Ford.: Káposzta Lajos)
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Lelkészek továbbképzése
(A varsói konferencián elhangzott előadás)

A lelkész nem örök archaikus igazságok őrizője. Éppen ezért újra és 
újra tovább kell képzenie magát Jézus Krisztus ismeretében és akaratá
nak felismerésében.

Az igehirdető a történelemben járó és munkálkodó Jézus tanúja. 
Tanúskodik Isten üdvözítő szeretetéről. Világfenntartó és világformáló 
hatalmáról. Tanúskodik arról, mi Isten akarata a világgal, a világban 
é!ő egyházával, az emberiséggel és az egyén életével. Az Evangélium 
örvendező és boldog tanúja. A tanú nem rádióbemondó, színész, vagy 
szöveg-felolvasó.

A tanú helytáll annak igaz voltáért, amiről tanúskodik. Tanúbizony
ságtétele nemcsak az ajkán keresztül elröppenő szó, hanem olyan való
ság, amire az egész egzisztenciáját ráteszi. A tanúságtétel súlya és hitele 
éppen ebben van. Ezért mondja János is: „Ami kezdettől fogva volt, amit 
szemléltünk. . .  Ez az élet megjelent és tanúbizonyságot teszünk róla.” 
(1. Jn 1,1—2)

Ha a lelkész csak rádióbemondó, színész, vagy szövegolvasó lenne 
a „viva vox Evangelii” elvesztené jelentőségét.

Az a lelkész, aki tudja, hogy ő nem „ceremónia mester” az élet ha
táreseteinél, nem elégszik meg a teológiai tanulmányok alatt megszerzett 
ismeretekkel. Tudja, hogy a lelkész Jézus Krisztus éltető és életet te
remtő evangéliumának hordozója ebben a világban. Isten evangéliumá
nak pedig fontos szerepe és korszerű mondanivalója van az atomkorban 
is. Ezért imádkozta Luther a sekrestye imádságában: „Készen vagyok, 
hogy magam is mindig tanuljak.”

Az igehirdetőknek hozzá kell segíteni az embereket ahhoz, hogy a 
tudomány, a technika világában, a pluralista társadalomban megtalálják 
kapcsolatukat az élet élő Istenével. A felebarátért, az emberiségért vég
zendő szolgálatban felismerjék és megtalálják Istentől kapott elkötele
zettségüket.

A történelemben munkálkodó Isten tanít meg minket arra, hogy 
keresztyénnek lenni nem csupán azt jelenti: elfogadni vallásos értelem
ben, amit Jézus értünk cselekedett (Rechtfertigung), hanem azt is jelenti: 
cselekedjük a szeretetnek azt a szolgálatát, aminek cselekvésére a törté
nelemben Urunk minket elhívott (Heiligung).

A modem ember felelős személyként él a társadalomban, mint nagy
korú ember, mint Isten munkatársa. Felelőssége „dialógikus létként” ér
telmezendő. Az ember nemcsak a Teremtővel való kapcsolata révén 
„dialogikus lény” , hanem az embernek emberhez való kapcsolata alapján 
is. Nem is lehet Istenhez való viszonya az egyénnek és a közösségnek 
helyes és Istennek tetsző ott, ahol az egyén vagy a közösség életét nem 
határozza meg a felebarát felé a szeretet, megértés, szolidaritás indulata. 
Jézus a „dialogikus létet” tömören így foglalja össze: „Szeresd az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből és felebarátodat, mint magadat.” (Mt 23, 37— 
38) Az igehirdetőnek segítenie kell hallgatóit, az embereket, hogy vissza 
ne rettenjenek vagy el ne meneküljenek a rájuk háruló felelősség elől.

A lelkészeknek tovább kell képezni magukat, hogy megismerjék Istien 
mai üzenetét és akaratát. így tudnak csak elfogadható és Isten üzenetét 
tolmácsoló feleletet adni hallgatóik kérdésére. Vonatkozzanak ezek a
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kérdések a hitre, örök életre, vagy a társadalommal, politikával és világ
nézetekkel kapcsolatos kérdésekre. „Wer sich dem nicht erstlich widmen 
wollte, könnte villeicht mit Talent und Fleiss ein geist-und erfolgreicher 
religiöser Tischredner werden — ein Zeuge dér Wahrheit Jezu Christi 
wird er nicht sein” (H. Ott).

Ez a tanúskodás időileg a „mában”, területileg pedig azon a helyen 
történik, ahova Isten az ő népét állította.

A történelem urától tanulva kell megtanulnunk prófétai bátorsággal 
új ugart szántani. Teológiai felismeréseinket újra átgondolni és ha keli 
korrigálni. A lelkész-továbbképzés munkájának folyamatában ez is tör
ténik.

A magyarországi evangélikus egyház — például — a második világ
háború után alapvető változáson ment át. A szocializmust építő társada
lomban az egyház már nem tulajdoníthatta magának azokat a privilégiu
mokat, amelyeket a feudál-kapitalista társadalomban élvezett. A „nagy- 
konstantinuszi korszak” végét egyházunk nemcsak elméletben, hanem 
teljes történeti valóságában élte át.

Nyilvánvalóvá lett, hogy az Adolf von Harnach által a század elején 
meghirdetett teológiai elképzelés tovább nem tartható fenn. Ez a teológiai 
felfogás a polgári idealista társadalom korát tükrözte, amelyet az az op
timista hit éltetett, hogy Isten és világ, vallás és kultúra, hit és gondol
kodás, isteni igazság és földi jogrend, trón és oltár egy harmonikus kö
zösségben kell, hogy éljen egymással. Szükség volt arra, hogy az Evangé
lium erejére támaszkodva — idealista, materialista, vagy éppen olyan 
nagyon divatos exisztencialista filozófia minden befolyásától mentesen —, 
meghatározzuk a keresztyénség lényegét. Megtaláljuk a helyét és fel
adatát az egyháznak az új társadalomban, amit Istentől kapott új mun
katerületnek ismertünk fel. Útkeresésünk és tanulásunk közben nem 
szedhettük elő az előttünk élő és járó teológusok értékes felismeréseit és 
gondolatait, hogy felhasználjuk őket munkánkban. Olyan történelmi hely
zetben kellett megtalálnunk helyünket, amilyen még nem volt a keresz
tyénség történetében.

Hogy megtalálhassuk helyünket és betölthessük küldetésünket, Jézus 
Krisztuson, a testté lett Igén kellett tájékozódnunk. Jézus Krisztusban 
az élet és halál hatalmas Istene áttörte a transzcendens és immanens, 
a menny és föld korlátáit és határait. Emberközellé, és emberrel sors
közösséget vállaló lett. A Szentírás arról tanúskodik, ahogyan Istent a 
szolgáló szeretet a magasból a mélybe, a mennyből a földre hozta. Jézus 
Krisztusra figyelve kellett megtanulni, hogy az egyház és a gyülekezet 
feladata nem az uralkodás, hanem a szolgálat. A názáreti Jézus szegény 
volt és szolgálni jött. Az egyház uralkodót és zsarnokot formált belőle. 
Jézus Istentől annyira magára hagyott volt, hogy elhagyatottsága legmé
lyéről Istenhez kiáltott. Az egyház ünnepelte és a dicsőség trónjára emel
te. Isten Jézus helyét a világban a szolgáló szeretet alázatosságában és 
alacsonyságában mutatta meg. Az egyház a világ fölé emelte. A szolgáló 
szeretettel emberközellé lett Istent képviselő Jézust egészen magasra 
emelték — a golgotái keresztre! És pedig azért, mert a vallásos ember is, 
az egyház is az uralkodás magaslatát akarta elfoglalni Krisztus mellett. 
Nehéz leckéken keresztül kellett megtanulnunk, s kell egyre inkább 
Krisztus népének megtanulni: Isten népének feladata nem az uralkodás, 
hanem a szolgálat ebben a világban, mert a nagy Diakonosz, Jézus Krisz
tus azért jött, hogy szolgáljon. „Wichtigste Aufgabe der Kirche wird es 
daher künftig sein, darauf zu achten, dass Jesus von Nazareth ein armer
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Mann bleibt beziehungsweise es wieder wird, weil er nur so dér Offen- 
barung Gottes ist, dass die Kirche ihn nicht weiterhin nachtraeglich 
reich macht und so mit ihm sich selbst bereichert. Solche Bereiche- 
rung und Erhöhung würde die Einbusse Gottes für die Cbristenheit und 
damit dér Verlust ihres Beitrages zűr Geschichte dér Menscheit bedeu- 
ten. (Heinz Zahmt)

A keresztyénségnek ma saját magát, hivatását és küldetését a „régi 
hit” zsinórmértéke szerint kell újra megérteni és értelmezni. Így tudja 
csak az egyház mondanivalóját és cselekvését a modem világ is meg
érteni. Az egyháznak, Isten népének az élő Jézus Krisztushoz kötött élet
folytatásával kell megbizonyítani, hogy az ige olyan embereket teremt, 
akik nem csupán saját üdvösségükért küzdenek. Akik nem egyszerűen 
társadalmi konzerváló erők támaszai, hanem Isten engedelmes gyerme
ked, akik ma teljesítik :az Atya mai akaratát.

Az embernek a történelmi folyamatban magát dönteni képes lény
nek kell felismerni, aki tudja mit akar és mit kell a jelenben cselekednie.

Az evangélium Istene szabadságot és felelősséget akar. Isten igéje 
mindig felelős szeretetre szólít fel, s az igehirdetésen keresztül a keresz
tyéneket a történelemben új feladatok elvégzésével bízza meg. A fel
adatok elvégzésére ő maga biztosít teret és lehetőséget, a történelemben 
népe számára.

A lelkészek továbbképzése a magyarországi evangélikus egyházban.
1. A lelkészek továbbképzésének helye egyháziunkban a Lelkészt 

munkaközösség. A magyarországi evangélikus egyházban 16 egyházmegye 
van. Az egyházmegyék lelkészei, segédlelkészei és a teológiát végzett lel- 
készi munkatársnők alkotják az egyházmegyei lelkész! munkaközösséget. 
Általában 20 tagú egy-egy munkaközösség. Vezetője az esperes.

A lelkészi munkaközösség: valóban közösség. Ebben a közösségben 
a lelkészek gondot fordítanak a fratemitás ápolására. Osztoznak egymás 
örömeiben. Segítik hordozni egymás terheit. A megfáradtat erősítik, s a 
szolgálat örömének felismeréséhez segítik.

Ezért kezdődnek az általában havonta egy alkalommal tartott ülések 
áhítattal, vagy úrvacsoravétellel.

Együtt munkálkodásra összejöttek közössége a lelkészi munkaközös
ség. A munkaközösség minden tagja az Istentől kapott kegyelmi aján
dék és a neki kiosztott talentumok alapján veszi ki részét a közös mun
kából.

Diaszpórában élő egyházunkban koordinálni kell a közös munkát. 
Ezért egyházunk püspökeiből, néhány teológiai tanárból, esperesekből és 
lelkészekből álló bizottság kijelöli azokat a teológiai feladatokat, ame
lyeknek kidolgozása a munkaközösségekre vár. Á munkaközösségben ké
szített dolgozatokat azután felolvassák és megbeszélik.

Lehetőség van arra, hogy nehezebb teológiai feladatok elvégzésére a 
lelkészi munkaközösségek felkérjék a püspököket, teológiai tanárokat, 
vagy másik egyházmegye lelkészét vagy esperesét.

Mi a jelentősége ennek a koordinált munkának? Ezáltal egyházunk 
valamennyi lelkésze tevőlegesen vesz részt teológiai felismeréseink mun- 
kálásában. Jézus Krisztus akaratának felismerésében és követésében.

A munkaközösségben készült kiemelkedően jó dolgozatokat egyhá
zunk szakfolyóiratában a Lelkipásztorban tesszük egész egyházunk köz
kincsévé. Nem vesznek el és lesznek irattári aktákká azok a dolgozatok 
sem, amelyek nem látnak nyomtatásban napvilágot. Gyakran 16 egyház
megye munkáját összegezve ismertetjük teológiai felismeréseinket, mun
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kánkat. Például említem meg, hogy az LVSZ eviáni nagygyűlésének té
máját valamennyi munkaközösség kidolgozta. A részletkérdésekkel 8— 
10 tagból álló teológiai munkabizottság foglalkozott. Az eredményeket 
több mint 50 tagból álló konferencia tárgyalta meg és összegezte. Nyugod
tan mondhatom azt, hogy az eviáni magyar hozzászólás kidolgozásában 
egyházunk egész lelkészi kara résztvett. — De így van ez más fontos 
teológiai kérdésnél is.

A lelkészi munkaközösségekben azután ismertetik hazai és külföldi 
irodalmi termékeket. Informáló előadások és tájékoztatók teszik színessé 
a munkát.

2. A teológiai szakcsoportok a kutatás munkáját végzik. Tudományos 
dolgozatokat készítenek. Általában teológiai tanárok vezetésével folyik a 
munka. _6 teológiai szakcsoport működik. Ószövetségi, Újszövetségi, rend
szeres teológiai, egyháztörténeti, gyakorlati, egyház és társadalomtudo
mányi szakcsoport. A szakcsoport munkájában mintegy 80 lelkész, espe
res vesz részt.

3. A legmagasabb szintű önálló kutató munkát a teológiai doktorok 
végzik.

4. A lelkészek továbbképzését szolgálják a két-három évenként meg
rendezett országos teológiai konferenciák. Ezeken a konferenciákon egy
házunk valamennyi lelkésze részt vesz. A gyakorlati teológiai munkában 
segít előbbrelépni.

A lelkészek továbbképzését gyülekezeteink presbitériumai és tagjai is 
nagyon fontosnak tartják. Ez megnyilvánul abban, hogy a lelkészek to
vábbképzéssel kapcsolatos költségeit a gyülekezetek fedezik. Gyakran for
dul elő, hogy kicsi falukban vagy nagy városokban a munkaközösség 
tagjai a gyülekezeti tagok otthonaiban kapnak elhelyezést, hogy ne csak 
egy, hanem két napon keresztül figyelhesenek Isten igéjére, s épülhes
senek egymás hite által. Az sem megy ritkaságszámba, hogy magyaros 
vendégszeretettel a'falusi gyülekezet népe körülveszi a munkálkodó lel
készeket.

5. Lelkészeink és segédlelkészeimk egy része külföldi ösztöndíjasként 
tanulhat egyetemeken, főiskolákon, vagy az EVT bossey intézetében to
vább. Hálásak vagyunk azoknak a világszervezeteknek, egyházaknak, akik 
ösztöndíjak adásával lehetővé teszik lelkészeinknek ezen az úton való 
továbbképzését. (Én magam is egy esztendőt tanulhattam ösztöndíjjal 
Svájcban. Hálás vagyok ezért a lehetőségért.)

Milyen témák foglalkoztatják a munkaközösségeket, szakcsoportokat 
és teológiai konferenciákat?

Első helyen áll az igékhez hű és életközei igehirdetés kérdése. A her- 
meneutiikai kérdések. A tudományos exegézis kérdése. Hogyan lehet át
hidalni az Evangéliumok keletkezése óta eltelt kétezer esztendőt. Mi Isten 
mondanivalójá az élet legkülönbözőbb területére vonatkozóan. Mi az ige 
mondanivalója szociális, társadalmi és politikai kérdésekben.

Nem azért hiszünk Istenben, hogy ezáltal elnyerjünk valamit, s nem 
azért tanúskodunk róla az egyházban és világban, hogy ezáltal a keresz
tyén világnézet számára nyerjünk meg másokat. Azért hiszünk és hirdet
jük az Evangéliumot, mert Jézus parancsa kötelez erre. Mert valamit át
éltünk és megtapasztaltunk Istennek hozzánk hajló szeretetéből. Ami 
örvendezővé és boldoggá tett minket. Ezt az örömünket és boldogsá
gunkat is megosztjuk gyülekezeti tagjainkkal, azokkal, akiknek hirdet
jük Isten igéjét. Örvendezve mondjuk el minden embernek, hogy Isten 
üdvözítő szeretete minden emberre elhatott. Meg kell tanulnunk Isten 
korlátlan szeretetének felismeréséhez eljutni! Örömmel teszünk tanúbi
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zonyságot arról is, hogy az ember nemcsak teremtménye Istennek, ha
nem munkatársa, partnere is a szolgálatban. Aki Isten munkatársaként, 
Isten előtti felelősséggel alakíthatja és formálhatja ezt a világot.

Igehirdetésünk és bizonyságtételünk a Szentírásban foglalt isteni ki
nyilatkoztatáson alapszik, de nem vagyunk szolgai módon kötve a Szent- 
írás betűihez. Paradox mondattal fogalmazom meg: Hitünk, tanításunk 
és életfolytatásunk zsinórmértéke a Szentírás, de az nem betű szerint köt 
minket. S ha a Szentírás kiejelentéseit nem betű szerint értelmezzük, ak
kor vesszük azt valóban komolyan.

Üjra, meg újra tanulmányoznunk kell, hogyan lesz történéssé az, ami 
egykor történt. Hogyan lesz a „factum esse”-ből „fieri” . Az igehirdetés 
feladata éppen az, hogy a hallgatóknak abban az élethelyzetben, amiben 
vannak adjon útmutatás tanácsot. Ezért kell az igehirdetésben az Igének 
(a Lógósnak) újra és újra testté lenni. Az ige nem beszéd vagy szónoklat, 
hanem az ige az, ami az embert igazán emberré teszi, miközben hivővé 
formálja. A hivő ember azután újjáformált életével nem marad adós a 
felebarát javát munkáló szeretettel sem. A hit mindig a szeretet törté
nete, s a szeretet garanciát vállalt önmagáért és a hitért. Minden igehir
detés lényege abban van, hogy mi magunkat a testvér szolgáltatóra meg
nyerni és átengedni engedjük, s nemcsak abban, hogy lélekben gyara
podunk.

Az igehirdetés feladata mindig az, hogy kora emberének helyzetét, 
társadalmi struktúráját, világképét, törekvéseit és élethelyzetét figyelem
be véve hirdesse meg az igét. Ha Jézus missziói parancsát a modern 
fizikának és asztronómiának a „tér és idő” kontinuitásába helyezzük 
bele, akkor azt kell mondani, hogy a missziói parancsnak nemcsak föld
rajzi helyzetre, hanem a történelem minden idői szituációjára kiterjedő 
elkötelezése van. Ez azt jelenti: Menjetek minden és minden korszakban, 
s úgy hirdessétek meg Isten üzenetét, hogy azt az emberek felfogni és 
megérteni tudják.

Az igehirdetők feladata, hogy a történeti távlat, keresztyén világ
nézet vagy világkép „ládájába zárva tartott” , s jól körüldrótozott isteni 
üzenetet a dróthuzalok levágásával és a láda fedelének felfeszítésével Is
ten élő és ható igéjét tegyék hatóképessé. Az Isten üzenete az embert 
mindig egzisztenciálisan ragadja meg, s kapcsolatot teremt vele vertiká
lis és horizontális síkban. „Gottes Wort ist Got selbst in dér Verkündi- 
gung dér Kirche Jesu Christi. Indem Gott dér Kirche den Auftrag gibt, 
von ihm zu reden, und indem die Kirche diesen Auftrag ausführt, ver- 
kündigt er selbst seine Offenbarung in seinen Zeugnissen.” (K. Barth)

A másik középponti kérdés: Hogyan tudja Ura világhoz küldő pa
rancsát betölteni az egyház.

Megint saját példánkból indulok ki. Égető kérdés volt számunkra az 
elmúlt néhány évtizedben: Hogyan találja meg egyházunk helyét, szol
gálati formáját a szocialista társadalomban. Útkeresésünk közben világo
san felismertük, hogy egyházunk útja nem vezethet államunkkal és tár
sadalmunkkal szembeni oppozícióhoz. Észre kellett venni, hogy népünk 
milliói számára az új társadalmi rend sokkal emberségesebb, boldogabb 
életet biztosít, mint amilyet nyújtott a magát keresztyénnek valló Ma
gyarország az úgynevezett „Mária országa” . Felismertük, hogy a keresz
tyén tanítást nem keverhetjük a marxista ideológiával. Soha senki nem 
is kívánta ezt tőlünk. Valljuk, hogy az Evangélium nincs társadalmi rend
hez kötve. Ezért találhattuk meg helyünket és szolgálatunkat az új gaz
dasági és társadalmi rendben. Kompromisszumok nélkül éli a diakóniai 
életformát hazánkban egyházunk. Anélkül, hogy a társadalomban vala
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miféle ‘kiváltságos helyet igényelne magának, a felelős keresztyén szeretet 
mértéke szerint segítőén veszi ki részét a társadalmi és gazdasági kér
dések megoldásában. A szeretet mértéke szerint munkálkodik a népek 
békéjén s az emberiség boldog holnapján. Társadalmunk megbecsüli és 
értékeli ezt a keresztyén hitünkből fakadó munkánkat.

A lelkészeknek — hazánkban és szerte a világon — tovább kell ké
pezni magukat a gazdasági és politikai, társadalmi és szociális kérdések 
területén. Hogy az igéhez kötött hitükkel felismerjék az itt rájuk váró 
feladatokat.

Miközben az emberek üdvösségét munkálják a lelkészek, nem hagy
hatják figyelmen kívül, hogy az üdvösség nemcsak a lélek örök boldog
ságát jelenti. Az „üdvösség” a teremtett világnak földi és örök dimenzió
kat átfogó javát, jólétét, felemelkedését és boldogságát jelenti. Csak ak
kor beszélünk ma hitelesen Istenről, ha szólunk arról az emberről is, aki 
a társadalmat alakítja, mint Isten munkatársa, s akire a társadalom is 
formáló hatással van. Az Istenről szóló igehirdetésnek éppen ezért nem
csak antropomorfnak, hanem szociomorfnak is kell lenni. A történelem
ben ma is munkálkodó Isten és a gazdasági, társadalmi és politikai kér
dések szoros kapcsolatban állanak egymással. Az evangélium lényegéhez 
tartozik, hogy Jézus Krisztus, aki egészen emberré lett, megtanítja népét 
a világ kérdései felé felelősen nyitottnak és segítőkésznek lenni. „Christ- 
liche Existenz ohne politische Relevanz gibt es nicht. Káné Bredigt taugt 
etwas, die sich aengstlich davot hütet, auch zu politischen Fragen Stel- 
lung zu nehmen.” — mondotta Lilje püspök.

A keresztyéneknek ma is a föld sójává keli lenni. A só tulajdonsága 
nem az, hogy az ételt megváltoztassa, hanem az, hogy az étát ízesítse, 
s annak saját, jellegzetes ízét előhozza. Közben ő maga feloldódik. Az 
egyháznak, mint a föld sójának nem az a feladata, hogy egyháziasítsa a 
világot —, egy egységes keresztyén világ elképzelése lidércálom —, ezáltal 
a világ ásózott lenne. Az egyház feladata sokkal inkább az, hogy a vi
lágot saját ízének kiteljesedéséhez segítse. A Krisztus után járó, szolgáló 
szeretet indulatával á ő  egyház azt kérdezi, & azt figyeli, hol és milyen 
feladat vár rá a világban, ahol segíthet és munkálkodhat. Nem önmagá
val, önmentésének vagy önmaga naggyá-tételének gondolatával van el
foglalva. Az az egyház, amelyik magára hagyja a világot gondjaival és 
törekvéseivel, ne csodálkozzon azon, ha a világ nélküle akarja azután 
megoldani kérdéseit és boldogabb holnapját.

A keresztyének tettei gyakran messze elmaradtak az általuk hirde
tett igazságoktól.

Lelkésztovábbképzésünk harmadik témaköre az ökumenikus kérdé
sek tanulmányozása.

Egyházunk nemcsak tagja a világszervezeteknek, hanem állandóan 
figyeli és tanulmányozza a két világszervezetben folyó tanulmányi mun
kát. Ugyanígy vesz részt a Keresztyén Békekonferencia teológiai mun
kájában. Tanulmányi munkacsoportok dolgoznak a LVSZ Tanulmányi 
Osztálya által felvetett teológiai kérdéseken. Így szeretnénk megismerni 
és a magunk munkájával hozzájárulni az LVSZ teológiai munkájához. 
Munkánk közben meg kell tanulnunk, hogy az egyháznak világtávlatú 
dimenziói vannak. A szeretet egységében kell eljutnunk arra a felisme
résre, hogy a világ másik részén is az élő Jézus Krisztus után járó test
véreink vannak. Akik éppen olyan emberek, mint mi, s akik hozzánk 
hasonlóan törekednek arra, hogy környezetükben a hit és .szeretet mér
téke szerint éljenek felelős keresztyén életet.

Teológiánk szilárd krisztocentrikus alapokon nyugszik.
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A imgykonstantinuszi korszakban az egyház hatalmi és politikai po
zícióba került. A középkor meg sém kísérelte kilépni a szakrálcivilizá
cióból. Ennek a koncepciónak lett az eredménye a „keresztyénség” . Így 
a keresztyén hit a nyugat vallásává lett és az egész világra, kiterjedő 
missziói feladatát, krisztocentricitását, s az egész emberiségért felelőssé
get hordozó küldetését elvesztette. Általában a protestáns teológia és 
gondolkodás sem tárta fel a hitnek univerzális, krisztocentrikus jelentő
ségét, történelmi vonatkozásait. Luther és Kálvin ilyen értelemben csak 
„vallásilag” formálta át a keresztyénséget. Pedig nékünk a történelem
ben járó és munkálkodó Jézus Krisztusra van szükségünk!

Nem tudott megoldást hozni ezen a téren sem a történétkritikai is
kola, sem az egzisztencialista teológiai irányzat. Az egzisztencialista teo
lógia szükségszerű következményeként létrejött a nietzschei alapokon 
épülő „halott Isten” (Gott ist tót) teológia. Ez az irányzat szabadulni 
akart a tradicionális megkötöttségeiktől, a modem ember számára ért
hetetlen teológiai fogalmaktól.

Hitünk és szolgálatunk záloga és biztosítéka korunkban sem lehet 
más, mint a feltámadott, élő, történelemben munkálkodó Jézus Krisztus. 
„Eine Theologie ohne Gott ist entweder reine Anthropologie oder ein 
Unsinn. Sterben kann immer nur eine Vorstellung beziehungsweise eine 
Illusion, die dér Mensch sdch im Hinblick auf Gott gemacht hat, und 
sterben kann auch dér Glaube eines Menschen. Ein Gott aber, dér stirbt 
oder gar vöm Menschen getötet wird, hat nie gelebt oder nie Gott ge- 
wesen.” (H. Zahmt)

Nincs keresztyén teológia krisztológiai alap nélkül. Egészen termé
szetes, hogy minden Krisztusról szóló tanítás is. Istenhez út csak Jézus 
Krisztuson keresztül vezet. Jézustól azonban minden út az Atyához visz. 
Ahol Isten Jézus Krisztusban közeledik az emberhez, ott nyílik lehetőség 
arra, hogy az ember közösségbe kerüljön Istennel.

A názáreti Jézusban Isten „felülről” „alá” jött. Istállóban született. 
Idegenbe menekült. Nem jött az igazaikhoz, csak a bűnösökhöz. Nem jött 
uralkodni, csak szolgálni. Mégis, a szegényeknek szabadulást hirdetett 
és mindeneket meggazdagított. (II. Kor 8,9) Az elveszettet megkereste. 
A társadalomból kitaszított vámszedőkkel és bűnösökkel vállalt asztal
közösséget. Emberekhez hajló szeretetének és megváltói munkájának 
utolsó állomása a kereszt volt.

Krisztus keresztjének ereje kiterjed az egész univerzumra. A ke
reszt univerzális jelentősége az, hogy a világnak a békesség rendjét mu
tatja meg és a békesség állapotát teremti meg. A kereszt a világ minden 
mélysége és magassága fölé emelkedett. Jézus Krisztus által hozott ki
engesztelődós Istennel és az embertárssal, a világot átfogó realitás.

Krisztocentrikus teológiánkból fakad antropocentrikus teológiánk. A 
lelkésztovábbképzés feladatai között ennek is nagy jelentősége van.

A názáreti Jézus radikálisan teocentrikus és radikálisan antropo
centrikus volt. Jézus istenértelmezése forradalmian új volt: „Elérkezett 
hozzátok Isten országa.” (Mt 4.17) Ez azt jelenti, a menny itt van közöt
tünk. A keresztyéneknek nem fölfelé kell törekedni, ha Istennel akarnak 
találkozni. Örök életünket és üvösségünket Jézus Krisztus megszerezte, 
s nekünk ajándékozta. Itt a földön az ember Isten gyermekeként élhet 
valóságos emberként, s munkálkodhatik a felebarát 'javára. Az igazi 
krisztocentrikus teológia éppen ezért mindig emberre tekintő teológia.

Camusnak az a szemrehányása, hogy Isten az örök szemlélődő, aki 
a világ felé csak a hátát mutatja, teljesen Szentírás ellenes. Jézusban 
Isten egész tekintetével és szívével az ember felé fordult. Ezért lépett
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be az időbe és térbe. Ezért fogadta az embert partnerévé, és tette úrrá 
kezei alkotásán. Istennek Jézus Krisztusban való emberréléte az em
bernek igazán emberrélevését célozza. Isten nem azért lett emberré, hogy 
ezáltal az, ember Istenné legyen, hanem hogy végre valóban ember lehes
sen. Az emberi élet felbecsülhetetlen értéke és nagysága az, hogy Isten 
teremtménye. Ezért nem használhatja ki, alacsonyíthatja le, vagy süly- 
lyeszheti rabszolgasorba egyik ember a másikat. Minden dolog mértéke 
az ember. Értelmetlen kegyes frázis azt mondani: Isten minden és az 
ember semmi. Isten kegyelme által az ember nemhogy „semmi” , hanem 
éppen Isten embere, aki magát szubjektumnak ismeri fel, s mint Isten 
szövetségi partnere szabad a cselekvésre. Nem beszélhetünk olyan sokat 
az ember nagyságáról és méltóságáról, mint amennyit Isten elvárna tő
lünk.

Isten iskolájában kell megtanulnunk a hit és keresztyén élet vilá
gosságát árasztani ebben az embervilágban. Egy lámpa lehet szép és ér
tékes, még muzeális tárgy is. De csak akkor hasznos, ha ég és világít. 
Ez a hit világosságára is érvényes. A keresztyének nem tűzhetik ki magas 
oszlopokra, mint valami modem lámpát a hitüket: Nézzétek emberek, 
milyen szép lámpánk van nekünk! A hit világosságával, s a szeretet vi
lágító valóságával kell beragyogni ezt a világot. Így tesznek eleget Jézus 
akaratának: „Ti vagytok a világ világosság.” Kell, hogy az emberek lás
sák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat.

Dr. Nagy István
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Tanulmányok

A prédikáció mint politikai aktus
1. A politikum,

„A politika az államra (polis) és intézményeire vonatkozó tanok ösz- 
szessége.” (Pallas Lexikon 1897) Macchiavelli köztudott meghatározása 
szerint: a' hatalom megszerzésének és megtartásának művészete. Az Új 
Magyar Lexikon (1961) szerint: „A hatalom megszerzéséért, illetőleg meg
tartásáért vívott harcok eszköze; a társadalmi osztályok saját érdekeik 
védelmében kifejtett tevékenysége. A p. nem öncél, hanem alá van ren
delve a politikai tevékenységet kifejtő osztályok céljainak és érdekei
nek.”

Ez utóbbi meghatározásból is kitűnik, hogy a politikai tevékenység
nek eszközi jellege van. A célok, amelyeknek érdekében „politizálnak” 
határozzák meg az eszközöket. Legáltalánosabban és a legszélesebb kört 
megvonva talán úgy határozhatnék meg, hogy a p. a közügyekkel való 
foglalkozás. Vagyis az ország, a nép, a társadalom, a közösség dolgaival 
való törődés. Azokkal a dolgokkal, amelyek mindnyájunkat érintenek, 
hiszen mindnyájan benne élünk ebben a közösségben, annak — tevőle
gesen és szenvedőén is — részesei vagyunk. Ezért és ebben az értelem
ben valamiképpen mindenki politizál; az is, aki tudatosan vállal felelős
séget a köz dolgaiban, és az is, aki ettől elzárkózik, persze ez utóbbi ne
gatív előjellel. Ez a kifejezés is: „közérdek”, kifejezi, hogy az emberek 
együttélését érintő valóságról van szó. Visszatérve arra a gondolatra, 
hogy a politikai tevékenységnek eszközi jellege van, azt mondhatjuk, 
hogy a p. a közjó érdekében kifejtett tevékenység.

Nincsen olyan emberi tevékenység, még a legszűkebb értelemben vett 
ún. magánéletben sem, amelynek közvetlenül, vagy talán nagyon áttétele
sen, közvetve ne volna valamiképpen politikai, tehát a közérdekre, a 
közjóra való vonatkozása. Hogy csak egy, a dolog természeténél fogva 
hozzánk közel fekvő, példát említsünk: a tudományoknak, a tudomá
nyos kutatásnak nincsen közvetlenül politikai vonatkozása. Hiszen egy
felől a tudomány az igazságot kutatja, a valóság minél teljesebb megis
merésére törekszik; másfelől ebben a tevékenységében minden tudo
mánynak a maga sajátos módszerei szerint kell eljárnia. Akkor azonban, 
amikor arra kerül sor, hogy a tudományos kutatás, megismerés ered
ményeit miként kell és lehet értékelni és alkalmazni, már jelentkezik a 
politikum. így van ez akár pl. az orvostudomány, a matematika, a geoló
gia, a történettudomány, de akár a régészet, vagy a nyelvtudomány ese
tében is. Elcsépelt példának tűnik, mégis idekívánkozik, hogy milyen 
az egész emberiség létét — vagy nemlétét — érintően így van ez az atom
fizika esetében! így azután végeredményben minden tudomány alkalma
zottá válik, nem maradhat öncélú, mert eredményeit vagy a — legszé
lesebben értelmezett — közjó érdekében használják fel, vagy ezzel ellen
tétben. Az igazság és a valóság megismerése sohasem lehet öncélú és 
nem marad következmények nélkül.

így van ez a teológia tudományának esetében is. A teológia mint 
tudomány Isten igazságának megismerésén fáradozik. Úgy is mondhat-
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nők: tárgya Isten ismerete. Ez az istenismeret azonban magában foglalja 
Isten akaratának megismerését is s Istennek ez az akarata az ember ideig 
és örökkévaló javát munkálja. Talán legmagvasabban Tim 2,4 egy 
mondatával foglalhatnánk ezt össze: Isten azt akarja, hogy minden em
ber eljusson az igazság megismerésére és üdvözöljön. Talán nem vélet
len, hogy ez a súlyos teológiai veretű mondat olyan apostoli intelmekbe 
van beágyazva, amiket — mai megfogalmazással — szociáletikai jelle- 
gűeknek lehetne mondani: Felelősségvállalás a politikai és társadalmi 
élet területén Isten színe előtt és hasznos munka, — így lehetne mai fo
galmazással Tim 2,1—3 mondanivalóját visszaadni. Isten és az Ö akarata 
megismerésének tehát —, azoknak a számára, akik erre az ismeretre 
eljutnak —, az emberi élet minden területén gyakorlati konzekvenciái 
vannak. Hiszen az „üdvösség” helyes bibliai értelmezés szerint az em
bernek s az egész teremtett világnak földi és örök dimenziókat átfogó 
java, jóléte és boldogsága.

Isten minden embert üdvözíteni akaró szándékát hirdeti a prédiká
ció, mint a teológia tudományának gyakorlati alkalmazása, pontosabban 
ennek az alkalmazásnak egyik területe. A fentiekből nyilvánvaló, hogy 
a prédikációnak politikai vonatkozása is van. Erről részletesebben az 
alábbiakban.

2. A prédikáció politikuma
Minden prédikáció politikai aktus. Ezért szándékosan fogalmaztunk 

így, s kerültük az újabb homiletikákban gyakran előforduló szövegezést: 
a politikai prédikáció. Utóbbi ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy az 
ún. „politikai prédikáció” mintegy egyik válfaja a prédikáció számos 
lehetséges variációjának, sajátos „műfaj”, s így emellett lehetséges még 
másfajta, politikamentes prédikálás is. Éppen ezt vonjuk azonban két
ségbe: nincsen valójában politikamentes prédikáció. Mert amelyik ezt 
vallja magáról, az is politizál, csak éppen negatív előjellel. Az érdek
telenség, a közöny, a felelősség-nemvállalás is magatartás s a legnagyobb 
mértékben politikus. Ezért — akarva, akaratlan is — minden prédikáció 
politikai aktus.

A prédikáció már csak azért is politikai aktus, mert a nyilvánosság 
előtt történik. A keresztyén gyülekezet normális létformája nem az ön
ként gettóba vonuló, a közélet dolgaitól elzárkózó, a „világot” önmagából 
kirekesztő, a mindennapok gondjaitól elvonatkozó, csak az ún. „belső 
lelki életet” ápoigató zárt közösség, hanem a társadalomban tudatosan 
felelősséget vállaló, Mesterét a szolgálat útján követő tanítványi sereg. 
Ezért magától értetődő és állandó életmegnyilvánulása a nyilvános, isten- 
tisztelet, ez a rendszeresen megismétlődő gyülekezeti összejövetel, ahol 
Urának szavát kéri, várja és fogadja, hallgatja s erre hálaadással és ma- 
gasztalással felel. És ehhez hozzátartozik a hitvallás-tétel is, a hitéről 
való számotadás önmagának és környezetének is. A schleiermacheri is
tentisztelet-fogalomnak, hogy az ti. a keresztyén gyülekezet magameg- 
mutatása, itt van egy bizonyos igazságmozzanata. Minden istentisztelet 
valamiképpen egy kissé a gyülekezet bemutatkozása: ezek vagyunk, ez 
küldetésünk, így szeretnénk szolgálatunkat elvégezni. Mór ebből is kö
vetkezik persze, hogy a templomi és az élet istentisztelete Rm 12,1—kk. 
értelmében, felbonthatatlan egység. De következik az is, hogy a prédi
káció mindenképpen nyilvános, tehát ebben az értelemben is — coram 
publicae — politikai aktus.

Még inkább az azonban azért, mert tartalmában és szándékában 
is az. Tartalmában, mert a prédikáció tartalma: az Isten igéjéről, ponto
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sabban a testté lett igéről, Isten „egyetlen igéjéről” (barmeni nyilatkozat 
1. c .) jézus Krisztusról való tanúskodás, mindenképpen politikum. Ami
kor Jézus maga így kezdette igehirdetői szolgálatát: „Térjetek meg, mert 
küszöbön áll Isten királyi uralma” (Mk 1,15), hallgatói számára nyilván
való volt ennek az élet minden területére, tehát a közéletre is kiterjedő, 
érvénye és vonatkozása, (v. 5. Lk 4, 18—21!) Az evangélium velejét ki
fejező jánosi ige: „Ügy szerette Isten a világot...” (Jn 3,16), szintén két
ségtelenné teszi az Isten szeretetéről szóló tanúságtétel univerzális, sőt 
kozmikus dimenzióját. Mivel Isten szeretete, mentő, gyógyító, megújító 
szándéka az emberi élet, sőt az egész teremtett világ minden területére 
kiterjed, nincs ennek a területnek olyan szektora, ami a prédikációban 
elő ne fordulhatna. A prédikáció ezért nem „vallásos tárgyú beszéd”, 
hanem a Jézus Krisztus evangéliumának meghirdetése az élet minden 
vonatkozásában.

Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk el, hogy a prédikáció a gyüle
kezetnek szól, s nem „az ablakon ki” , tehát a gyülekezeten kívülállók, a 
világ felé hangzik el. Félreértése a prédikáció politikai jellegének az, ha 
úgy véljük, ez azt jelenti: mintegy a társadalmat, az embereket, vagy 
éppenséggel a világi vezetőket oktatjuk ki, hogyan végezzék tennivalói
kat, gyakorolják közéleti, politikai felelősségüket. A prédikációnak s a 
benne konkrété megszólaló törvénynek és evangéliumnak címzettje a 
keresztyén gyülekezet, ia hivők közössége. A keresztyén lelkiismereket 
tanácsoljuk az élet különböző dolgaiban, tanításunkat azonban nem eről
tethetjük rá más meggyőződésű emberekre. A corpus ehristianum fikció
jának, a konstanitinuszi korszaknak a történelemben végérvényesen vége 
van. A gyülekezetnek a prédikációban s annak nyomán az életben törté
nő politikai és társadalmi felelősségvállalása mindig csak a diakónia, 
vagyis a segítő, pontosabban a segítés készségét teljes szerénységgel fel
ajánló, magatartásában történehet meg. Teológiai tévedés az, amikor 
egyes újkeletű teológiai irányzatokban, pl. az ún. „forradalom teológiá
jában” , illetőleg ezen irányzatok egyes képviselői által, az egyházat úgy 
tüntetik fel, mint a „haladás, vagy éppen a forradalom élcsapatát” s 
számára az emberiség nagy kérdéseinek megoldásában, az ezért való 
világméretű fáradozásban valamiféle irányító szerepet szánnak. Ez kleri
kális félreértés, ahol — talán az e nézetet vallók jó szándéka ellenére — 
egy hátsó kiskapun az egyház középkori uralmi igénye tér vissza, (vö. 
G. Bassarak kitűnő tanulmányát erről a kérdésről: Zűr protestantischen 
Theologie heute, — Die Zeichen dér Zeit, 1973. 6. sz.).

3. Politikai diakónia a prédikációban
A prédikálás politikai dimenziójával s általában az egyház politikai 

szolgálatával kapcsolatban az utóbbi évtizedekben többször felbukkant 
az egyház ún. „prófétai szolgálatának”  a képzete. Mivel itt gyakran adód
tak félreértések, legalább egészen röviden érintenünk kell a kérdést.

Teológiai félreértés az ótestamentomi próféták magatartását és ige
hirdetését minden vonatkozásban, jelesül éppen a prédikálás politikai 
vonatkozásában, közvetlenül áttenni a ma élő keresztyén gyülekezetbe. 
Izrael prófétái sajátos helyzetben végezték feladatukat: Izrael népe a 
bibliai korban, bármely államformájában (bírók, királyság, stb.) teokrá- 
ciában tudta magát, vagyis állami létét is az határozta meg, hogy „Isten 
népe” , gyülekezet (qahal), Urától sajátos történeti küldetéssel felruházva 
(kiválasztva és elhivatva). A próféták ezért Izrael királyait és más ve
zetőit is, mint az Ür felkentjét, ill. elhívottjót szólíthatták meg és von
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hatták felelősségre. Egyház és állam, gyülekezet és társadalom ezért a 
bibliai Izraelben nem kettő, hanem, épp a próféták igehirdetésében, egy 
valóság. Ezt a helyzetet próbálta felújítani bizonyos értelemben a közép
kori római pápaság az ún. „két kard” elméletével és a „corpus christia- 
num” képzetével. így került sor a trón és oltár összefonódására és az ún. 
keresztyén királyok hatalmának Isten kegyelméből való eredeztetésére. 
Európa nyugati felében ez a szemlélet a pápák világuralmi igényében, 
keleti felében az ún. cézaropapizmus rendszerében érvényesült. Luther 
a középkori gondolkodásnak ezt a zártan klerikális rendszerét akarta 
feltörni Isten kétféle kormányzásáról szóló tanításával, a középkori szem
léletből azonban minden tekintetben ő sem tudott felszabadulni; így jött 
lére a protestáns tartományokban az ún. „Landesherrliche Kirchenregi- 
ment” egyházkormányzati formája, amely egészen a század első feléig 
éreztette végzetes hatását.

Nyilvánvaló, hogy a szekularizált társadalomban képtelenség az egy
ház prófétai szolgálatáról ótestamentomi értelemben beszélni, s így a 
prédikálás politikai dimenziójáról sem lehet. Amikor Pál apostol levelei
ben a prédikálást nemegyszer prófétálásnak (proféteuein) nevezi, már 
nem az ót-i prófécia kategóriában gondolkodik, hanem ezen a minden
napi élet dolgaiban való gyakorlati és érthető, hasznos és kézzelfogható 
igehirdetést érti (1. Kor 14). Ha egyáltalában használni akarjuk a pró
fétai szolgálat képzetét az egyház mai életében, akkor ezen az út-i ér
telmezésen tájékozódva tehetjük. Jobb azonban és félreérthetetlen, a pré
dikálás politikai diakóniájáról beszélni. Mert itt nyilvánvaló, hogy a tar
talmában és szándékában ez az igehirdetés és a szolgálat, vagyis a segí
teni akarás megtartásában történik.

Rá kell mutatni egy másik félreértésre is ebben az összefüggésben. 
A politikum a prédikációban nem úgy jelentkezik, hogy a történelmi, 
politikai valóság, az egyes események és jelenségek, mintegy forrása — 
második forrása Isten igéje mellett — vagy tárgya közvetlenül — az evan
gélium mellett — az igehirdetésnek. Ez a teológiai félreértés az egyház- 
történet során persze nemegyszer jelentkezett, úgy is, hogy egyes jelen
ségeket utólag akartak Isten akaratára hivatkozva igazolni (pl. Clervauxi 
B. a kereszteshadjáratokra vonatkozóan), de legvégzetesebben a közel
múltban az ún. német egyházi harc idején a „Deutsche Christen” (DC) 
eretnek mozgalmában. — Isten akaratát ugyanis nem lehet közvetlenül 
leolvasni történelmi eseményekből, vagy természeti jelenségekből, vala
miféle teológiai naturális értelemben Isten, hitünk szerint, ugyan jelen 
van a történelemben és végső fokon irányítja azt, ez a műve azonban el 
van rejtve előlünk. Luther erre gondolt, amikor a történelmet Isten ál
orcájának (larva dei) nevezte és hangsúlyozta, hogy Isten gyakran „sub 
contraria spécié” cselekeszik, vagyis az ellenkező látszat színe alatt: a 
kereszt, a szégyenfa Isten bűn és halál feletti győzelmének jele! A tör
ténelem tehát nem forrása és tárgya prédikálásunknak, hanem alkalma 
és színhelye, ahol és amellyel kapcsolatban, tehát mindig a jelenkorban 
és annak a számára kell az evangéliumot, vagyis Isten üdvözítésének jó- 
hírét konkrété hirdetni.

Végül arra is vigyázni kell, hogy prédikációnkban politikai vonatko
zásban se akarjunk mindent közvetlenül a Bibliából, ill. bibliai szövegek 
idézgetésével alátámaszani. Ez a naiv biblicizmus egyébként is kerü
lendő. A Biblia nem olyan kádenciák, locus-ok gyűjteménye, amelyeket 
az élet szinte minden előforduló esetére alkalmazni, beidézni lehetne. 
S persze az egyházi tanrendszer (hitvallási iratok) sem használható ilyen 
direkt, rövidzárlatos módon. Hanem a keresztyén gyülekezetnek, — az
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igehirdetőnek —, mindig újra keresnie kell a Szentírás, a teljes Biblia 
világosságában, tehát nem összefüggésükből kiszakított helyekkel, és a 
hitvallási iratok eligazításával, a mai konkrét kérdésekre a helyes felele
tet. Ez azt a mindig új feladatot jeleni, hogy a Szentírást, annak köz
ponti mondanivalóját, tehát Jézus Krisztus evangéliumát értelmezni és 
alkalmazni kell. Így pl. nem elég a prédikációban általánosságban han
goztatni, hogy „Isten szeretet” , aki életet és békét akar s az ember földi 
és örök javát munkálja, hanem meg kell keresni a konkrét történelmi 
helyzetben: hol, kiknek a számára kell sürgősen békét, igazságot, élet- 
lehetőséget teremteni, stb.

Felbukkan a kérdés, vajon ebben a — mondjuk ki nyugodtan: poli
tizáló — prédikálásunkban csak a magunk véleményének adunk hangot 
a szószéken, emberi állásfoglalást képviselünk vagy — Isten igéjét hir
detjük. Erre a rendkívül bonyolult kérdésre, ami valójában az igehirde
tés alapkérdése, hogy ti. hogyan viszonyul benne Isten igéje és az emberi 
beszéd, most részletesen nem térhetünk ki. Annyi bizonyos, hogy egy
felől emberi meggyőződésünket, ebben az esetben a politikait, s baj len
ne, ha az igehirdetőnek nem lenne saját politikai meggyőződése, Isten 
színe előtt tusakodva kell kialakítanunk, vagyis hitben, s erről a hitben 
kialakított meggyőződésünkről teszünk tanúságot a szószéken. E közben 
józan emberi értelmünket is használjuk, nem hitünktől függetlenül, ha
nem annak világosságában. Másfelől reménykedünk abban, hogy Isten 
emberi tanúságtételünket ebben a vonatkozásban is felhasználhatja arra, 
hogy ebben Ö maga is megszólaljon, igéjével megjelenjék és cseleked
jen. Ugyanakkor emberi szavunkat nem ruházhatjuk fel isteni elkötelező 
és kényszerítő tekintéllyel; mindig a tévedhetés lehetőségével is számol
va, de a bűnbocsánat feltétele alatt mondjuk el tanúságtételünket, amely 
így bár emberi meggyőződés hitvallás is egyben, — de nem mások számára 
feltétlen elfogadást követelő hittétel. Nem vak engedelmességre hívjuk 
fel a gyülekezet, hanem arra, hogy lépjen velünk együtt a hit útjára 
s így keresse Isten színe előtt a Neki tetsző elhatározást és cselekvést. 
Vagyis a konkrét felelősségvállalást, a politikait is, amely hozzátartozik 
az élethez, a keresztyén élethez is.

Végső soron a keresztyén gyülekezet egész léte, életfolytatása, maga
tartása és cselekvése prédikáció s így politikai aktus is a világban, kör
nyezetében, a társadalomban, amelyben él, sőt amelynek maga is része 
és résztvevője. A szolgáló egyház, Jézus szava szerint olyan mint a só és 
a világosság s mint a hegyen épített város. „Egyik se magáért való, ha
nem szolgálatra rendelte Ura. A keresztyénség nem elefáncsonttorony, 
amelynek előkelő magányába elvonulva túlvilági ábrándokat kerget né
hány különc ember, hanem hegyen épített város. . .  vállalnia kell: legyen 
szava az élet minden ügyében, ne rejtse mondanivalóját véka alá. . . ” 
(Groó Gy.: Szolgáló egyház, Új Harangszó, 1946. évf. 12. sz.).
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A prédikátor önismerete, 
mint igehirdetés-alkotó tényező

Aligha véletlen, hogy ma is aránylag közismert az állítólag Szóiontól 
származó mondás: „Ismerd meg önmagad!”  — hiszen ez voltaképpen em
berségünk posztulátuma. Dr. Hárdi a fejlődés egyik klasszikus alapjaként 
említi az önismeretet, már csak azért is, mert az ember „mennél jobban 
ismeri önmagát, annál jobban tud alkalmazkodni, viselkedni”. (Hárdi: 
Pszichológia a betegágynál. Bp. 1972. 244. o.)

Mérei Ferenc pszichológus 1971-ben a rádióban folytatott iskolások
kal „önismereti gyakorlatokat” . Abból indult ki, hogy mindannyian „sak
kal többet tudunk a világról, mint önmagunkról. Ezt az aránytalanságot 
megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni. . .  a modern lélektan fontos 
feladata.” (Élet és írod. 1971. 5.15) A sorozat ismertetője, Mágori Erzsébet 
igen helyesen nyomban szociális kontextusba helyezi az önismeretet: „Ha 
többet tudunk önmagunkról, jobban megértünk másokat is. Az önmegfi
gyelés humanizál, toleránsabbá tesz — ezt a fontos megállapítást Pataki
né Sós Mária, a legutóbbi gyakorlat pszichológus konzultánsa tette.” 
Dr. Hárdi a „Lelki élet, lelki bajok” bevezetésében (17. o.) hangsúlyozza: 
„A másokban zajló lelki történések megértéséhez bizonyos fokú önisme
retre van szükség. . .  A személyi korlátok és akadályok számos dolgot 
elfednek előttünk, amelyeknek felderítésével, bővül önismeretünk és tá
gul pszichológiai látóhatárunk. Az ilyen, személyiségben levő akadályok 
okozzák pl., hogy az ember a saját szorongása miatt nem ismeri fel má
sok hasonló érzéseit.” Semmivel sem kevésbé érvényes a prédikátorra, 
amit dr. Hárdi a betegápoló nővérre vonatkozóan mond: „az önmegisme
rés és az önnevelés hosszú útját kell végigjárnia. . .  Szükségszerű, 
hogy. . .  a pszichológiai ismeretek személyiségének integráns részévé vál
janak” (Pszich. 48), hiszen „a pszichológiai ismeretekkel rendelkező is le
het érzékeden a pszichikus sajátságok és rezdületek iránt” (Lelki élet, 
16). Tehát semmiképp sem pusztán elméleti ismeretek megtanulásáról s 
gépies alkalmazásáról van szó. Ennek persze esküdt ellensége minden 
merevség — nem csekély mértékben az a „túl szép önarckép”, amelyet 
minden ember hajlamos festeni magáról, s amelynek a kísértése nyilvá
nosság előtt szereplő embereknél megsokszorozódik —  különösen lelké
szeknél, akik hivatásszerűen képviselik a legmagasabb eszményeket (ál
talános kategóriában szólva), azért — ha tudnak róla, ha nem — démo- 
nikus bűvöletnek vannak kitéve, hogy azonosítsák magukat az általuk 
képviselt hitbeli és erkölcsi értékekkel. Ez az azonosítás különben nem 
logikai-elvi-tudati síkon törénik — sőt: ilyen téren gondosan elhatárol
juk magunkat minden efféle elképzeléstől — hanem érzelmi-tudati szfé
ránkban, tudatunk ellenőrzésének megkerülésével. Ez úgyszólván morális 
részegségbe sodorja az embert, minél kevésbé tudja és akarja megkülön
böztetni nagyon is gyarló önmagát az általa jól-rosszul hordozott kin
csektől, annál nagyobb mértékben — felmérhetelen kárára'* önmagának 
és a rábízottaknak. Igen megszívlelendők Buda Béla pszichiáter szavai 
a legújabb orvosi enciklopédiából (I,73k): „Minden szakember, aki embe
rek befolyásolásával és vezetésével foglalkozik, módszeres személyiség- 
fejlesztésre és önismereti gyarapodásra szorul.”  Ez egyházi emberekre 
nem kevésbé vonatkozik, mint másokra, hanem jobban, mert nálunk na
gyobb mérvű a „foglalkozási veszélyeztetettség”, mint másoknál, s mi 
ösztönös „zsenialitásunkkal” még a hübriszt is meg tudjuk dicsőíteni,
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mert hivatási öntudatunkhoz számítjuk; az olyan árulkodó jeleket, mint 
pl. erősen hullámzó kedélyállapot, túlméretezett kirohanás, fokozott ér
zékenység, kritikára mély sértődéssel, vagy dühös ellentámadással való 
reagálás, ugyanakkor talán még „szent hév” -nek is könyveljük el, mely 
szükségképpen együt jár egy jó ügy szolgálatával (mintha a jó ügy 
amolyan „lazítási” menlevelet adna megbízottjának).

Az önismeret nagyfokú hiányáról tanúskodik például, ha könnyen 
botránkozunk meg és hamar jel tudunk háborodni valóban kényszerítő 
ok nélkül — amivel rokon a kategorikus ítéletmondásra hajlamos fölé
nyesség. Ha nagy a „megbotránkozási készségünk” , az éppen nem finom- 
lelkűségünkről tanúskodik, hanem alacsony színvonalon tengődő önisme
retünkről. E tekinteben is mély mondanivalója van a „ne ítélj, hogy ne 

• ítéltessél’ intelemnek. Valóságos morális kín fölfedezni önmagunkban a. 
„homo scandalibilis” -t, aki nem győz elég megütközési tárgyat találni 
magának, hogy ne érjen rá önmagán megütközni. Aránytalanul megbot- 
ránkozni tudvalevőleg azon szoktunk, amit önmagunkban elfojtottunk, 
így ui. a belső ellenséget „kihelyezzük”, kinn óhajtván konstatálni, ami 
bennünk van. Rm 2,1 szavaival: „Önmagadat ítéld el, mivel ugyanazt mű
veled te, aki ítélsz.” A mögöttes helyzeten különben az sem változtat, ha 
a „scandalibilitas” nem agresszív, hanem depresszív alapszínű s „mély
séges szomorúságként” jelentkezik a „világ” és „az emberek” miatt. 
Ilyenkor támadhat másoknak az a benyomásuk, hogy a „hivatásszerűen 
kétségbeeső” voltaképpen a bűnben hisz, mint elsőrendű nagyhatalomban 
— ami persze akarva-akaratlan rányomja bélyegét igehirdetői tevékeny
ségére is, ha történetesen lelkészről van szó. önmagunk árnyoldalával 
szembekerülni megrendítő — de egészségesen kiábrándító tehet, ha haj
landók vagyunk vállalni fájdalmát s nem választjuk ösztönös gyávaság
gal a projekció (indulataink másokra vetítése) könnyebbnek látszó útját, 
amely azonban valójában egyre nehezebb s főleg gyümölcstelenabb.

De mi az önismeret megelőző lépcsőfoka? Mert nem saját magunk
nál kezdjük a „rossz” megismerését — aligha bírnánk ki. Erich Neumann 
írja Tiefenpsychologie und neue Ethik c. könyvében (40. o ): „A  primitív 
ember számára a rossz egyáltalán fel sem ismerhető ,saját, rossz’ gya
nánt . . .  Ezért a csoport-ember a rosszat idegen dologként éli át, s árny
oldala kivetítésének áldozatai ezért kezdettől fogva s mindenütt az ide
genek.” Megjegyezzük itt: az „idegen”-séget széles értelemben kell ven
nünk, nem csupán pl. etnikai, hanem — mondjuk — magatartási, vagy 
felfogásbeli értelemben; „idegen” az, ami „más”, ami ütközik azzal, ami 
a szemlélő számára magától értetődő és kizárólagosan igaznak számít.

Bőséges ilyen irányú tapasztalataihoz ezt a megyjegyzést fűzi Paul 
Tournier (Le personnage et la personne, 59. o.): „Az emberek nagy ré
szénél az lep meg engem, hogy .megbotránkozásuknak’ adnak kifejezést, 
valahányszor szokatlan kifejezési formával találkoznak. Rögtön harci ál
lásba helyezkednek vele szemben, mintha csak. a saját szerepüket kellene 
védeniük ama szokatlan szerep ellen. Ez beszűkülni segít nekik és bele- 
rögződnd hagyományos formáikba. Ha ellenben megjön a felfedező ked
vük, hogy megértsék, ami addig ismeretlen volt számukra, minden ilyen 
találkozás fejlődési és önkibontakoztatási alkalommá lesz.”

Ugyanerről Jung így ír: „Aki továbbhalad tudattalan önmaga reali
zálásának ezen az útján, az szükségképpen személyes tudattalanjának 
tartalmát vezeti át tudatába, ami által kiszélesíti személyiségének terét. 
Mindjárt hozzá is fűzném, hogy ez a kiszélesítés első renden érinti a mo
rális tudatot, az önismeretet, mert a tudattalan tartalmai, amelyeket az
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elemzés felszabadít és átvezet a tudatba, rendszerint jobbára kellemetlen 
és ezért elfojtott tartalmak, melyeken kívánságokat, emlékeket, tenden
ciákat, terveket stb. kell érteni. Olyan tartalmak ezek, amelyeket egy 
pontos általános gyónás hasonlóképpen felszínre hoz, bár jóval korláto
zottabb mértékben. Gyakran igen érdekes látni, hogy az álom hogyan 
bányássza elő, a legfinomabb kiválasztóérzékkel, a lényeges pontokat. Ha 
ez az egész anyag a tudathoz csatolódik, annak eredménye a horizont lé
nyeges kiszélesítése lesz, elmélyült önismeret, amelyről feltételezni kel
lene: minden egyébnél alkalmasabb arra, hogy az embert szerénységhez 
segítse és humanizálja.”  (Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem 
Unbewussten. Zürich, 1966. 23. o.)

Ami ebből megvalósul, az kínnal „megvett” , ám hatékony jótéte
mény, nemcsak az egyén, de környezete javára is. De nem csupán köz
érzetünk és toleranciánk javításáról van itt szó — különb kincsekért 
szállhatunk alá személyes tudattalanunk mélységeibe. Jung így folytatja 
később:

„Minél jobban tudatára ébred az ember önmagának önismeret és an
nak megfelelő cselekvés által, annál több tűnik el a személyes tudatta
lannak a kollektív tudattalanra ülepedett rétegéből. Ezáltal olyan tudat 
áll elő, amely már nem foglya kicsinyes és személyien érzékeny én-vilá
gának, hanem egy szélesebb, tárgyi világ részesévé válik. Ez a tágabb tu
dat már nem az az érzékeny, egoista kívánság-, félelem-, reménykedés- 
és becsvágy-gombolyag, melyet tudattalan személyes ellentendenciáknak 
kell kompenzálniuk, vagy mintegy korrigálniuk is, hanem a tárggyal, 
a világgal összekötött kapcsolati funkció, amely az egyént a világgal fel
tétlen, elkötelező és feloldhatatlan közösségbe építi be. Az ilyen fokon 
adódó bonyodalmak már nem egoista kívánság-konfliktusok, hanem 
olyan nehézségek, amelyek egyaránt érintenek engem és másokat. Végső 
soron kollektív problémákról van szó ezen a szinten, melyek a kollektív 
tudattalant hozzák mozgásba, mivel azoknak kollektív s nem személyes 
kompenzációra van szükségük. Itt élhetjük át, hogy a tudattalan olyan 
tartalmakat produkál, amelyek nemcsak az illető egyén, de mások, sőt 
sokak és talán mindenki számára érvényesek.” (Beziehungen, 70) (Mind
ezekből is kiviláglik: mennyire tájékozatlanságon alapszik, ha Jungot in
dividualistának tartják, aki a közösségeikre nincs tekintettel.)

„Az én és a tudattalan kapcsolatai” az utóbb ismételten idézett Jung- 
mű címe, mely meglehetősen elméletinek tűnhet, amíg bele nem mélye- 
dünk. Egyházi embereknek különösen tanulságos, amit a „persóna”- 
problémáról ír — mit is jelent a kellő önismeretet nélkülöző, vagy e 
hiányt ál-önismerettel takargató „túl jó” szerepjátszás, aminek közösségi 
kihatásai nagyok.

„A societas elvárja minden egyéntől, s el is kell várnia, hogy a neki 
szánt szerepet lehetőleg tökéletesen jótsszia; hogy aki teszem azt lelkész, 
az ne csak hivatali funkcióit lássa el tárgyiasan, hanem különben is min
denkor s minden körülmények között kifogástalanul játssza a lelkész sze
repét. A societas amolyan biztonság-féleként kívánja meg ezt; minden
kinek a maga helyén kell állnia, az egyik suszter, a másik költő. Nem 
várják el, hogy mindkettő legyen. Nem is lenne tanácsos ilyesmire vál
lalkozni, mert az kissé nyugtalanító lenne. Hiszen az ilyen ember ,más’ 
lenne, mint a többiek, nem egészen megbízható. Az akadémikusok vilá
gában .dilettáns’ lenne, politikailag .kiszámíthatatlan’ nagyság, vallásilag 
,szabadszellemű’, egyszóval a megbízhatatlanság és elégtelenség gyanúja 
esnék rá, mert a societas meg van győződve, hogy csak az a suszter szol
gáltat szakszerűen készített cipőt, amelyik megmarad a kaptafánál.
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A személyes megjelenés egyértelműsége gyakorlatilag fontos dolog, mert 
a societas számára egyedül ismeretes átlagembernek egy dolgon kell já
ratnia az eszét, hogy valami derekasat produkálhasson — kettő már túl 
sok lenne neki. . .  Nem is csoda, hogy aki csak vinni akarja valamire, 
ezeket az elvárásokat tekintetbe kell vegye. (A persona, a „maszk” azon
ban bizonyos fokon túl merevítő-fojtó hatást gyakorol viselőjére.) Az 
ilyen beállítottság ,léleknélkülisége’ azonban csak látszat, mert ekkora 
súlyponteltolódást semmiképp sem viselhet el a tudattalan. Ha kritikai
lag szemlélünk ilyen eseteket, felfedezzük, hogy a kitűnő maszkot belső
leg ,magánélet’ kompenzálja. A kegyes Drummond panaszolja egyszer, 
hogy ,a rosszkedv a kegyesek bűne’. Természetesen, aki jó personát épít 
fel magának, az ingerlékeny szeszélyeket kap érte jutalmul. Bismarck
nak. hisztérikus sírógörcsei voltak, Wagner hálókabát-szalagokról levele
zett, Nietzsche egy ,kedves lámának’ írogatott stb. De vannak rafinál
tabb dolgok is, mint a héroszok lapsusai. Megismerkedtem egyszer egy 
tiszteletreméltó férfiúval — minden nehézség nélkül szentnek lehetne 
nevezni — három napig kerülgettem, de sehol sem tudtam felfedezni raj
ta a halandói gyarlóságot. Kisebbrendűségi érzésem fenyegetővé nőtt, s 
már komolyan azon kezdtem gondolkozni, hogy megjavulok. A negyedik 
nap azonban a felesége jött hozzám tanácsért.. . Soha azóta nem történt 
velem ilyesmi. Megtanultam belőle, hogy aki eggyé lesz a maszkjával, 
annak a számára minden zavaró elemet a felesége jeleníthet meg, anél
kül, hogy ezt az asszony észrevenné, miközben önfeláldozásáért, súlyos 
neurózissal fizet.”

„Ezek az azonosulások a szociális szereppel általában kiadós neuró
zisforrások. Elvégre az ember büntetlenül nem adhat túl önmagán egy 
mesterséges személyiség javára. Ennek rendszerint már a megkísérlése 
tudattalan reakciókat vált ki, szeszélyeket, indulatokat, szorongást, kény
szerképzeteket, gyengeségeket, bűnöket stb. A közösség ,erős embere’ a 
,magánéletében’ igen gyakran gyermek önnön érzelmi állapotaival szem
ben, ny'lvános fegyelme, melyet különösen a többiektől követel meg, pri
vát életében siralmasan megszégyenül. ,Hivatásszeretetének’ otthon me
lankolikus az ábrázata; .folttalan’ közéleti morálja a maszk mögött fur
csán néz ki — nem tettekről beszélünk, hanem csak fantáziálásokról, de 
az ilyen férfiak: feleségének is lenne egy s más elmesélnivalója; önzetlen 
altruizmus — amiről viszont gyermekei másképp vélekednek.” (Bezie- 
hungen, 86k)

Van viszont egy előnyünk is, nekünk keresztyéneknek, amit talán he
lyesebben nevezhetnénk elkötelező lehetőségnek, ez pedig az, hogy simul 
iustus et peccator-ként kegyelemből élünk. Ha netalán elhomályosodott 
volna előttünk bűnös mivoltunk nagyon is konkrét, kézzelfogható ténye, 
akkor a mélylélektan jó segítség lehet, hogy ismét megtanuljunk egész
ségesen megrendülni az evangelica desperatio jegyében és sokkal inkább 
a kegyelmet nyertek közösségének tagjaként viszonulni testvéreinkhez, 
s nem úgy, mint akik mindezeken rég túl vannak. A „mindennapos meg
téréshez” értékes párhuzamot szolgáltat a mélylélektan azzal a megálla
pításával, hogy az ember a saját tudattalan negatívumainak feldolgozásá
ban sohasem jut végpontra, mindig új feladatok tornyosulnak elébe, ha 
nem alkarja feladni a lelki fejlődést és elkezdeni a regrediálást.

Isten irgalmában való részesedésünk viszont azt is magával hozza, 
hogy amikor bepillantást nyerünk az ember lelki nyomorúságának mély
ségeibe, akkor ezt semmiképp sem úgy fogjuk fel, mint egy helyenként 
hátborzongató, de alapjában véve igen szórakoztató lélektani drámát, 
melyet páholyból nézhetünk. Ha reális a látásunk, számunkra nincs pá
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holy-szituáció, mert ebben a drámában az a legtragikusabb szereplő, aki 
nézőnek képzeli magát és azt hiszi, hogy szórakozhat a többieken. A  sze
mélyiségfejlődés kezdeti szakaszában ugyan gyakorlatilag elkerülhetet
len, hog^ a tipikus emberi gyengeségeket másokon fedezzük fel és ítéljük 
el, de amikor tüsténkedve rohannánk gyógyítani „szegény bűnös” ember
társainkat, egyszerre szembetaláljuk magunkat a megkerülhetetlen kö
vetelménnyel: „Orvos, gyógyítsd meg magad!” S körülbelül ugyanolyan 
önkiábrándulásokon kell átesnünk, mint annak idején a tanítványoknak, 
s utána sem mondhatunk mást — jó esetben — mint hogy „alkalmas vol
tunk Istentől van” (2 Kor 3,5). Aki nyert már valamelyest reális benyo
mást saját árnyoldaláról, annak ezzel arányos mértékben csökken az ítél
kező kedve — s ha elmondhatja: „de irgalmat nyertem” (éleéthén, 1 Tim 
1,13), akkor ennek az irgalomnak a továbbadására érzi magát elkötele
zettnek, s ez vonatkozik a lélektan bonyolult, szubtilis eszközeire is, me
lyek avatatlan (és főleg éretlen) használatban ártani is képesek.

Kell tehát a befelé fordulás is, természetesen nem valami pistisz- 
tikus, egyoldalú, begubózás- és elzárkózásszerű értelemben, hanem mint 
valódi elmélyülés, amelyből a következő ütemben szép természetességgel 
kitárulás lesz. Ahogyan az Iskolarádió egyik, már említett pszichológiai 
sorozatának egy tanulságát megfogalmazták: „ . . .  befelé forduljunk, ám 
közben a valóságot is aprólékosan szemügyre vegyük, tűnődjünk, álmo
dozzunk és egyidejűleg rendszerezzük, osztályozzuk álmainkat”. (Élet és 
I. 1971. 5. 15.) Ha „Önismereti játék” címmel már a tizenéveseiket így 
próbálják oktatni, akkor milyen mérték kívántatik meg tőlünk?! Az 
aligha kétséges, hogy ajánlatos megvédeni magunkat a jobbára lélektani 
típusunkkal adott egyoldalúságainktól. Az önismeret minden útjáról és 
módjáról nem számolhatunk be dolgozatunk keretében, le kell azonban 
szögeznünk, hogy a prédikátor önismereti foka nagymértékben kihat az 
igehirdetésre, ahogy Ottó Haendler is hangsúlyozza Die Predigt-jében, 
„milyen mélyen gyökerezik a prédikátor legibensőbb lényében az a kér
dés, hogy igehirdetéséből építő, útmutató, segítő erő árad-e” ; megjegyez
zük ugyancsak Haendler nyomán, hogy az is hatalmasan befolyásolja a 
prédikációt: hogyan élte és éli át sorsát az igehirdető — s nem egysze
rűen az, hogy milyen a sorsa. (65kk) Az önismeret foka, ill. fejlődési üte
me viszont a prédikátor „sorsképességét”  is befolyásolja, vagyis azt, hogy 
sorsának általában igen vegyes belső és külső adottságai közepette meny
nyire válik diakóniai személyiséggé, azaz mennyire bizonyul „megszólít- 
hatónak” Isten irgalma számára. Egyesek ugyanis ettől elzárkózhatnak, 
biztosabbnak vélvén valami „fix” papi persona, viselkedési-önbiztosítási 
rendszer kiépítését, s ez a farizeusi képlet, amely a legváltozatosabb ki
adásokban jelentkezhet; mások igénybe veszik ugyan az irgalmat, de 
csupán „magánhasználatra” , ami a bezárkózási modell, melyben elakad 
az irgalom, de „rá is omlik” arra, aki csak élvezni akarja, mert Isten a 
legmeghittebb magányban sem magánszemélyeket szólít meg irgalmával, 
hanem az emberi közösség tagjainak egyikét, hogy őt mintegy munka- 
terápiára mozgósítsa. (Ezt nevezi R. Bohrén teonóm reciprocitásnak, bár 
más megfogalmazásban: Predigtlehre, 82. o.) Passzív és aktív értelemben 
kell megszólíthatónak bizonyulnunk az irgalom számára, hogy ennek a 
megragadottságnak folyamatában diakóniailag strukturált személyiséggé 
váljunk. Ebből semmiképp sem hiányozhat valós tökéletlenségünk folya
matos felfedezése, de feladatainknak vállalása sem, hiszen ez hitbeli fel- 
szabadultságunk atmoszférát teremtő konzekvenciája, s ezé kell legyen a 
vezérszólam életünkben, ha nem is feledkezhetünk meg árnyékszemélyi
ségünk kontrapunktikájáról sem.
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Önismereti szempontból a legnehezebb és legfontosabb ugyan saját 
negatívumaink feldolgozása, hiba lenne azonban megfeledkeznünk arról, 
hogy a gnóthi seauton követelménykörébe esik saját rejtett pozitívumaink 
feltárása is.

Az emberek lényegileg két részre oszthatók (elvben) énjük torzulási 
tendenciája szempontjából: egyeseket inkább (vagy kizárólag) az én- 
hipertrófia fenyeget; ezek túl nagy énjüknek megfelelően inkább hajla
mosak túlértékelni képességeiket és lehetőségeiket s nemlétező pozitívu
mokat is bőséggel készek „felfedezni” magukban. Ilyen szempontból te
hát őket nem kell túlságosan félteni. Ha viszont az önmérsékletnek és 
szerénységnek legalább kezdeti stádiumát elérték, rá lehet vezetni őket 
olyan rejtett képességeik aktivizálásának szükségességére (főleg ha elér
ték már az élet delét), amelyeket típusos egyoldalúságaik miatt „nem ér
tek rá” észrevenni, vagy egyenesen lenézték őket. Az erős énű extraver- 
tált gondolkodó típus például igénybe veheti felkívánkozó intuitív-medi- 
tatív képességét, vagy a kézzelfogható realitások bemérésére-megismeré- 
sére irányulhat rá jobban figyelme, attól függően, hogy melyik az első 
segédfunkciója. (Negyvenhez közeledő lelkész álmodta, hogy gimnazista, 
és épp hogy csak'átengedték oroszból és matematikából — holott mindig 
kitűnő tanuló volt. Nem nehéz megsejteni, hogy milyen valóságszférákat 
szimbolizál az orosz nyelv és a matematika, melyekben erősödésre biz
tatja az illetőt álomban jelentkező tudattalanja.) Számos egyházi ember 
áldás csatornáját nyithatná meg maga és a rábízottak számára, ha leg
alább úgy harmincötön túl hajlandó lenne figyelmet szentelni olyan kér
dések iránti latens, de kibontakoztatásra váró érdeklődésének-érzékének, 
amelyek mellett addig, merő szokásból, mindig elszaladt.

Nehezebb és szükségesebb a segítő szolgálat azok érdekében, akiket 
az énjük túlfejlődése nem, vagy kevésbé veszélyeztet, annál inkább ki 
vannak viszont téve én-atrófiának, „én-sorvadásnak” . Ezek vallásos éle
tét meglehetősen jellemzi a felfokozott bűntudat (viselt dolgaiktól szinte 
teljesen függetlenül), a Bibliából igen könnyen inkább csak „ledorongo- 
lást” hallanak ki (és hirdetnek!), alázatosság címén s bona fide alig mer
nek valami képességet feltételezni magukról, hajlamosak viszont az ön- 
marcangolásra, kín számukra, ha valakinek nemet kell mondaniuk, véle
ményt inkább csak bátortalanul, vagy igen óvatosan nyilvánítanak, s el
lenvéleményre aránylag könnyen engedek legalább valamennyit. (Mind
ez csak vázlatos és megközelítő rövid jellemzése a típusnak; az egyéni 
különbözőség ezen belül is végtelen.)

Az én-atrófiában szenvedők vakmerőségnek, vagy legalábbis sze
rénytelenségnek éreznék felfedezni saját értékeiket, lehetőségeiket, illet
ve ezeket nem veszik birtokba teljes energiával, ami tálentumuk „hatás
fokát” csökkenti. Sokszor megelégszenek egy-két nyilvánvaló képességük 
szerény konstatálásával, s ha — ivált idővel — volna még mit előven
niük és kibontakoztatniuk, biztatásra is alig mernek erre vállalkozni, fő
ként ha én-hipertrófiás házastársuk, vagy más „nagyhatalom” gyámsága 
alá vonta őket.

Nagyon egészséges és kiindulópontul elengedhetetlen, hogy a lelkész 
igyekezzék „bemérni” helyzetét: én-hipertrófia, vagy én-atrófia fenyege
ti-e inkább. (Nyugvó egyensúlyról senki ne álmodjék.) Ha ez nem tisztá
zódik, akkor a lelkész a saját típusának nem tud segíteni, ill. rosszul „se
gít” , az ellenkező típus embereivel pedig még kontaktust is bajosan talál. 
Ez természetesen igehirdetői munkájára is vonatkozik, de dokkal széle
sebb értelemben is: személyiségünk minden fejletlensége, tisztázatlan
sága, észrevétlen, vagy gyógyítatlan sebe — éppúgy, mint rendeződése,
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funkcióba „rázódása”, progressziója — hatóerő az igehirdetésünkben:
prédikáció-faktor, pozitív, vagy negatív, de semmiképp sem közömbös. 
Jellemző, mi volt pl. Kodolányi János benyomása a kákicsi papról a Víz- 
választó-ban: „ . . .  oly pesszimista, oly morbid, lemondó s a lemondást 
hirdető, hogy a madarak is lehullanak röptűkben, a virágok is elhervad
nak a közelében.” (52. o.) Az igehirdetés éppúgy nem független a prédi
kátor jellemétől, életétől, személyiségstruktúrájától, mint ahogy egy ha
lom vizsgálati lelet nem független attól a pácienstől, akiről készítették. 
Természetesen nem állítjuk, hogy a prédikáció semmi más, mint teszt-, 
illetve analízisanyag, melynek alapján az igehirdető belső lényét minő
síteni lehet. Ez még pszichologizmusnak is sántítana. Az viszont aligha 
kétséges, hogy személyiségstruktúránkért és igehirdetésünk hathatóssá
gáért párhuzamosan vagyunk felelősek.

Az egészségesen kibontakozó önismeret és az ezt célzó foglalkozás 
saját belső problematikánkkal korántsem önzés, hanem (közvetve) ön- és 
közboldogítás. Éppúgy szükséges, mint műtét előtt a sebész bemosakodá
sa. „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra” (Cs 20,28) — ez a 
diakóniai sorrend, akárcsak Pál másik intésében (1 Tim 4,16): „Gondot 
viselj magadról és a tudományról. . .  mert ezt cselekedvén mind magadat 
megtartod, mind hallgatóidat.’’ Nem meglepetés számunkra, hogy a pré
dikátor személye és a hallgatóinak üdve közötti összefüggésről Pál apos
tol tudott; külön tanulmány tárgyát képezhetné, hogy ennek alapvető is
merete hogyan tükröződik az egész Szentírásban.

Nem egy lelkész, vagy gyülekezet elerőtlenedésében, kiszikkadásá- 
ban, vagy éppen összeomlásában játszott már szerepet a pap katasztrofá
lisan rossz önismerete. Hány fellengzős szónoklat, hatásvadász nagyot- 
mondás, álbiblikus beszűkülés, levegőbe filozofálás, vagy agresszív vag- 
dalkozás mögött húzódnak meg önmagunkat illető idült illúziók!

Igaz, nem minden az önismeret, s azt jobb esetben is csak megköze
líthetjük valamelyest. De ezzel a tényezővel nem számolni olyan lenne, 
mintha a lövegparancsnok nem venné számításba ütegének helyzetét.

Az, hogy az Ige testté lett, azt is jelenti: az Isten személyiségeket 
akar formálni, hogy általuk személyiségeket formálhasson. Többek kö
zött ez az ő humanizmusa. A miénk meg az, hogy ezt komolyan vegyük.

Bodrog Miklós

Istentisztelet — emberszolgélat
A Gyakorlati Teológiai Szakcsoport az utóbbi két évben — többek 

között — az istentisztelet kérdéseivel foglalkozott. Munkájának gyümöl
cséből most négy előadásvázlatot ismertetünk gyülekezeti esteken való 
felhasználhatás céljára.

Előadásvázlatokról van szó, tehát ebben a megszövegezésben nem 
közvetlenül a gyülekezetnek szánt anyagról, hanem segítségről ilyen té
májú előadások, előadássorozatok kidolgozására. A részlettémák címének 
kérdő formájú megfogalmazása talán alkalmas lehet az érdeklődés fel
keltésére.

Az istentisztelet a keresztyénségben a gyülekezet életének központi 
megnyilvánulása, a találkozás és együttlét olyan alkalma, amit, eddig, 
mással pótolni nem sikerült. Az utóbbi évtizedekben gyakran beszélnek
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az istentisztelet válságáról, kiürülő templomokról. Ugyanakkor s talán 
éppen ezért, az istentisztelet szinte világszerte a teológiai érdeklődés elő
terébe került. Talán kissé úgy van ezzel is, mint a házassággal: minél 
többet emlegetik ennek válságát, annál többet foglalkoznak vele s közben 
kiderül helyettesíthetetlensége, jelentősége.

Feladatunk, úgy véljük, az, hogy segítsük gyülekezeteinket az isten- 
tisztelet valóságának'minél jobb megértésére és minél bensőségesebb át
élésére. Tehát tanítsunk róla s közben igyekezzünk gyakorlatát minél in- 
kább a felismert igazságokhoz igazítani. Az istentisztelet gazdag témakö
réből ezúttal csak négy témát emeltünk ki s próbáltunk megközelíteni: 
a templomjárást, a „templomozást” , mint az istentisztelet keretét, a pré
dikációt és az úrvacsorát, mint annak központi tartalmát és az élet isten- 
tiszteletét, mint annak célját. Természetesen ezeken kívül még sok más 
téma is adódhat az istentisztelet témaköréből, amiknek feldolgozására, 
szükség szerint, később kerülhet sor.

Mivel a négy kiemelt téma egymásba kapcsolódik, célszerűnek lát
szik az előadásvázlatoknak a fenti sorrendben, sorozatban való felhasz
nálása a gyülekezeti munkában.

Örömünkre szolgálna, ha munkánkkal segítséget nyújthatnánk a lel
késztestvéreknek.

G. Gy.

Miért járunk templomba?
(Előadásvázlat)

A régi városokban és falvakban a templomok általában központi fek
vésükkel, hatalmas' tömegükkel és égbetörő tornyukkal tűntek fel. A mai 
modem városokban a 10—20 emeletes házak közt vagy a tv-tomyok ár
nyékában még a templomtorony is eltörpül. A régi, évszázados temp
lomok Isten csendes „reklámai” voltak a világban. Jelenlétükkel figyel
meztették az embert a mindenható Istenre, a harangszóval figyelmeztet
ték az idő múlására (nem volt minden háznál óra!), az elkövetkezendő 
ítéletre; illetve hívogatták az embereket Isten üzenetének meghallgatásá
ra. Ma a templomnak nincs ilyen jellege, illetve elhalványult ilyen jelen
tősége. A lármás világban meg sem halljuk a harang szavát, legfeljebb 
az óránkat igazítjuk a pontos déli (rádiós) harangszóra, de időnk már 
nincs megállni egy imádság erejéig.

A templomok azonban nem váltak feleslegessé, mert a templom nem 
külső formájával adja a lényegét, hanem belső tartalmával. Ezért van az, 
hogy ha egy templomba bemegyünk, legyen az régi vagy új, önkéntelenül 
lehalkítjuk szavunkat, elcsendesedünk, még a táskarádiót is kikapcsoljuk. 
A szokatlan „berendezési tárgyak” , azok elhelyezése érzékeltetik, hogy 
nem hangverseny- vagy kongresszusi teremben vagyunk, hanem Isten 
házában, a templomban. Modemül talán így is lehetne nevezni a temp
lomot: „lelki szerviz” .

A templom vastag fala, magasan fekvő színes ablaka tudatosan el
választ bennünket a külvilágtól, de elszakítani attól nem akar! Így akar 
„kiemelni” bennünket a megszokott életritmusból, hogy módunk legyen 
több és más szempont szerint is vizsgálni életünket. Ez mélyebb önisme
rethez vezethet. Ha nincs lehetőségünk felmérni, vizsgálni és értékelni
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életutunkat, akkor könnyen minden egyformának hat, unottnak és szür
kének látszik.

Ma a templom éppen csendjével és nyugalmával figyelmezteti a zaj
ártalomtól szenvedő és örökké rohanó embert: az élet több, mint bizonyos 
célok (család, autó, ház stb.) elérése, élvezetek hajszolása. A csendben, az 
önvizsgálat idején megszólal a lelkiismeretünk, mérlegre kerül sok tet
tünk, emberekhez való viszonyunk.

A csend, a templom csendje is pihentet. De ez a csend nem indokolja 
eléggé, hogy miért van templom. „Olcsóbban” is el lehet érni a csendet, 
pl. ha füldugókat használunk. A csend csak eloföltétele annak, hogy a 
hangzó igén keresztül meghalljuk Isten szavát. A szószék így válik a 
templom egyik fontos részévé. Azért fontos, hogy Isten szóljon is hoz
zánk, mivel a csend ha ad is jobb önismeretet, tisztább látást, de nem ad 
elegendő erőt a helyes és tartalmas élethez. Éppen Isten igéje hallgatása
kor derül ki, hogy önismeretünk Isten igéje fényében hiányos! Az ember 
ugyanis mentegeti magát, s hibáit, hihetetlen ügyes védőügyvédként, szé
píti. Érdemes egyszer végiggondolni, hogy a bűnöknek miért van két el
nevezése is. Az egyik rendszerint elmarasztaló. Ezzel jelöljük meg a bűnt, 
ha más követi el. A másik szinte „csak” emberi gyarlóságnak tünteti fel 
— ha mi követjük el. (Pl. tékozló-bőkezű, fukar-takarékos, tolvaj-élel
mes, parázma-könnyűvérű, száguldó gyilkos-véletlen baleset, törtető
igyekvő, lusta-kényelmes, figyelmetlen-fáradt stb.) Az igazi önismerethez 
az is szükséges, hogy úgy lássam és értékeljem magam, mint ahogy má
sok is látnak: idegesnek, rendetlennek, iszákosnak, indulatosnak. Bizony 
nem egyezik a kívülállók véleménye a mi önmagunkról kialakított jó vé
leményünkkel! A kívülállók őszinte kritikája sem fedi azonban igazán a 
lényünket, mivel nem látnak belénk, s nem látják döntéseink hátterét, 
az indító okokat. Isten igéje ezeket is ismeri. A rejtett bűnök előkerül
nek. Kiderül, hogy életünkben mennyi képmutatás, önzés, aszociális ér
zés van. Isten azért tudja igéjével annyira leleplezni az ember életét és 
bűnét, mert ő az ember alkotója. Ismeri az emberi élet minden részét. Ha 
a templomot a „lelki szervizhez” hasonlítottuk, akkor találó kép Isten 
igéjére a szerviznek diagnosztikai gépe, vagy az orvosok közismert rönt
gengépe. Ezek a mélyben rejtőző hibákat mutatják ki, még ha szép külső 
rejti is azokat.

Bizony kevesen járnának templomba, ha ott csak a bűnök fölismeré
sét, igazi „önismeretet” kapnának. Isten igéje a szószékről megbocsátást 
is hirdet, újrakezdést, megújulást. Kevés vigasztalást jelentene nekünk 
az, ha szervizeink csak a hibákat állapítanák meg az autónál vagy a tv- 
nél, de nem javítanák meg. Templomba azért járnak hűségesen sokan, 
mert megtapasztalták, hogy Isten csodálatos szeretetének kiáradási helye 
az. Nem ítélkező bíráskodás történik ott, hanem felkészítés az örökéletre, 
mely most, a földi élet hétköznapjaival kezdődik. Az egyik hívünk ta
lálóan jegyezte meg, hogy ő szívesen megy színházba, nézi a tv-t, hall
gat népszerű előadásokat. így tájékozódik és szórakozik is a világban. De 
ha békességre van szüksége és erőre a hétköznapi élethez, akkor a temp
lomba megy, mert ezt az erőt ott kapja.

Isten csodálatos szeretetének jele a templomban az oltár. Szokatlan 
alakjával, díszítésével is figyelmeztetni akar bennünket Isten szereteté- 
re. A régi oltárokon áldozatot mutattak be engesztelés céljából. A temp
lomainkban levő oltár nekünk arról beszél, hogy az áldozatot Isten ér
tünk már meghozta a Golgota keresztjén. Ezért van ott az oltáron a fe
szület is. A gyertyák arra figyelmeztetnek, hogy Jézus is önmagát emészt-
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ve adta a fényt nekünk. A virágok pedig a megújult szívek hálájáról be
szélnek.

Isten emberek iránti szeretetét azonban — ha nincs az oltáron ostya 
és bor — a keresztelőkő és a térdeplő is mutatja. Kételkedő szívünk nem 
meri elhinni, hogy Isten bennünket is szerethet. A „jó” embereket talán 
igen, de mivel magunkat jobban ismerjük másoknál, ezért kételkedünk 
abban, hogy Isten bennünket is szerethet. A keresztelőkő arról beszél, 
hogy Isten már azt a kis gyermeket is magáénak fogadja, aki még öntu
datlan és tehetetlen. Ő érdemeinktől és érdemtelenségünktől függetlenül 
szeret bennünket. A térdeplő meg azt hirdeti, hogy az úrvacsorában Jé
zus Krisztus még a mi életünkbe is belép. „Testi közelségbe” kerül, hogy 
meggyőzzön: szeret bennünket s nem akarja pusztulásunkat.

A szószékre tekintve gondolatban magunk előtt látjuk a lelkészeket 
is, s az oltárt-térdeplőt nézve önkéntelenül látjuk az ostyát és a bort. 
Hirtelen felvetődik bennünk a kérdés: végezhet-e ilyen nagy dolgot, hir
detheti-e Isten akaratát egy ember? Tudjuk, hogy a lelkészek is emberek 
és hibától-vétektől nem mentesek. Ilyenkor őszintén kívánjuk, hogy bár 
különb eszközöket választott volna Isten evangéliuma terjesztésére. Ha 
Neki azonban ez így tetszett, s nem angyalokat, hanem embereket küld 
és bíz meg igéje hirdetésére, mi ezt meg nem változtathatjuk! De miért 
is keresünk a lelkészek között bűntelen szenteket? Isten nem ígért ilye
neket, s a mi életünkről sem mondta, hogy bűntelen lesz itt a földön. 
Vétkeink mutatják, hogy milyen nagy hatalom a bűn, emberek tehetet
lenek lehetnek vele szemben. Milyen jó ilyenkor belekapaszkodni a ke- 
resztség tényóbe, amelyből látom, hogy Isten nem „kiválóságom” alapján 
szeret.

A templom bejáratánál találhatjuk a perselyt. Az első pillanatban ta
lán zavaróan hait, amikor látjuk, hogy egyesek pénzt dobnak bele. Az 
egyházzal tudatosan kapcsolatot tartók nem nézik idegenkedve a per
selyt, hiszen az őket az evilági életre és az emberi közösségre figyelmez
teti. A templombajárás ugyanis közösségi életre, a felebarátért áldozatot 
is vállaló életre akar nevelni. Az őskeresztyénségben az adomány legin
kább élelem volt, amit istentisztelet végeztével azonnal szét is osztottak 
a rászorulók közt. így közösségi jellege nyilvánvaló volt. Ma is a gyüle
kezet hálaáldozata kerül a perselybe, amit aztán a gyülekezet presbité
riuma a szükségleteknek megfelelően használ. Azért tájékoztatják a gyü
lekezetei a perselypénz további útjáról is, pl. hol épül templom (Gy. S. 
off.) vagy kórház, iskola (vietnami off.), milyen beruházást, bővítést sike
rült a szeretetintézményekben végezni stb., hogy a közösségi tudat erő
södjön s az egyéni felelősség növekedjék.

Közösségi ügy az istentiszteleti való részvétel is. Nem a lelkész 
tartja azt, hanem a gyülekezet. Ezért jobban tudatosítani kellene az is
tentisztelet egyes részeit, hogy pl. személyes hitvallássá legyen az Apos
toli Hitvallás elmondása, személyes bűnvallás és fohász az imádság stb. 
Még az igehirdetés sem monológ, hanem — ha jó —, tudatosan dialógus. 
Felveszi, beméri más emberek véleményét, ellenvetését. Történhet ez még 
igehirdetésre való közös felkészüléssel vagy utólagos megbeszéléssel is. 
Á gyülekezet közösségének mindenképpen imádságában kell hordoznia 
az igehirdetést, s ezért is az már közösségi ügy. (Talán jó volna az isten- 
tiszteleti gyakorlatunkat úgy formálni, hogy jobban tükröződjék a közös
ségi jelleg: lektorátus, imatémák összegyűjtése, énekkari szolgálat, érke
zők köszöntése, énekeskönyvek szétosztása stb.).

A templombajárás-ünnepszentelés hitvallás is, hogy számunkra nem
csak az valóság, amit magunknak összegyűjtünk, hanem építünk Isten
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beszédére is. így közelebb jutunk az igazi önismerethez és mások megbe
csüléséhez.

A munka és ünnepszentelés szerintünk hozzátartozik a hivő ember 
életéhez. A heti munkával biztosítom az ünnepi pihenés jogosságát, s az 
ünnepszentelés adja a lelkierőt és a felszabadító bűnbocsánatot a hétköz
napokhoz is. Jézus a bűnbocsánatot olyan fontosnak tartja, hogy a Mi
atyánkban szinte egyszerre mondatja a mindennapi kenyérre vonatkozó 
kéréssel. Sőt, van amikor a bűnök bocsánatát szükségesebbnek látja a 
testi egészségnél is (gutaütött meggyógyítása).

A templom, az istentisztelet az igazi önismerethez segít közelebb, 
azon túl a bűnbocsánattal, az Istennel való közösséggel ajándékoz meg. 
így kapunk erőt, hogy már most tudjunk jói szolgálni a világban a vilá
gért. Az istentiszteleten értjük meg igazán Isten univerzális szeretetét: 
„úgy szerette Isten a világot. . Ott megszabadulhatunk az önzéstől, sőt 
a beszűkülő, az egyéni életre koncentráló „magánkegyességtől” is, hisz 
küldetésünk az egész világra szól, s az egész világért történik. Az önzés
től megszabadult ember tud látogatni öregeket, hogy a fizikai segítségen 
túl (ápolás, takarítás, bevásárlás) segítse a magárahagyatottság nyomasz
tó érzetének a feloldását. Önzetlenség kell ahhoz is, hogy vigyázunk má
sok gyermekeire, míg az édesanya házon kívül van — talán fogorvoshoz 
kell mennie. Nincs „sok hála” abban sem, ha egy hátrányos helyzetű 
gyermeket segítünk a tanulásban, vagy egy nyomoréknak keresünk meg
felelő munkahelyet. Talán még ki is nevetnek, amikor felvesszük a har
cot a helyi rossz közvéleménnyel, s bátorítunk gyermekvállalásra, a csa
ládban megbocsátásra és kibékülésre, a békés és szépülő jövő reménysé
gére, az atomháború elkerülhetőségére.

Az erőt és a szeretetet az egyetemes felelősségvállaláshoz Istentől 
kell kérni, mert e nélkül a kudarcokba belefásul az ember és cinikussá 
válik. Viszont képmutatás Isten elé lépni és imádkozni a világért vállalt 
diakónia nélkül.

A  templomba, az istentiszteletre készülni is kell. A külső, formális 
készülődés (pihenés, ünnepi ruha) elősegítheti a belső felkészülést, hogy 
nyitottak legyünk Isten igéje meghallására. Az istentisztelet megszokott 
rendje (liturgia) is ezt szeretné elősegíteni, ezért nem elég csak a „prédi
kációra érkezni” . Amíg belsőleg áthangolódunk az ige hallgatására a 
munkahelyi és otthoni gondokból, addigra az igehirdetés rendszerint már 
a végéhez közeledik.

A vasárnapi ige tanulmányozása különösen segíti az ige megértését 
és befogadását. (A már többször hallott zeneműben tudunk igazán elmé
lyedni, részleteinek szépségét felfedezni.) Felgyorsult életű világunkban, 
amikor élmények és hatások százai érik az embert nap mint nap, elveszti 
jelentőségét az igehirdetés, Isten megszólító kegyelme, ha azt leszűkítjük 
a vasárnap egy órájára. Ezért szükséges „ismételni”, emlékezetünkben 
forgatni a hallott igét. Ez nem lebecsülése Isten igéjének, hanem emberi 
természetünknek s a modern életformának kom olyan vétele! Sőt Isten ko
molyan vétele, hisz ezt a világot Isten teremtette!

A templom ma már általában nem a település középpontja, talán 
már nem is a legnagyobb vagy a legkiemelkedőbb épülete. Jelentősége 
azonban nem csökken, mert a hívők Istentől ma is ott kaphatnak bűnbo
csánatot és a közösségi élethez erőt. A többi embernek pedig úgy válhat 
jelentőssé, ha a hívők hétköznapi életén keresztül nem a település, ha
nem a figyelem középpontjába kerül, s életforma meghatározó lesz.

Missura Tibor
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Fórum

„ A  J E H O V A  T A N Ú I ”
A „Lelkipásztor” f. é. márciusi számában Szontágh István presbiter 

felhívta fegyelmünket a „Jehova tanúi” szekta tevékenységére. Ez arra 
indított, hogy a rendelkezésemre álló kiadványaik és tanulmányok, vala
mint a Jehova tanúival történt találkozásaimból levont tapasztalataim 
alapján a magam részéről is főleg a tanításukat ismertessem.

A szekta terjesztésére óriás propaganda gépezet működik. Kiadvá
nyaik száma évről évre nő. Rutherfords írásait már 1932-ben 120 millió 
példányban terjesztették. Az 1879-ben alapított „Őrtorony” 1959-ben 55 
nyelven 89 millió példányban jelent meg. A „Watch Tower rt.” kiadvá
nyai 128 nyelven jelennek meg. A propaganda szolgálatában áll a rádió, 
a film, a hanglemezgyártás is. Nincs még egy szekta, melynek ilyen az 
egész világra kiterjedő propagandagépezete volna.

Legfontosabb kiadványuk az „Őrtorony” . Saját fogalmazásuk szerint 
„a kiadása azért történik, hogy az embereket képesítse Jehova Isten és a 
Bibliában kifejezésre juttatott elhatározásai megismerésére; hogy bibliai 
oktatásokat közöljön le, melyek különösen Jehova tanúi és az összes jó- 
akaratú emberek javára vannak szánva; hogy az olvasóit rendszeres és 
szisztematikus bibliatanulmányozáshoz, s így a jövendölések és a sze
münk előtt lejátszódó események világos megértéséhez segítse.”

A napokban egy, a gyülekezetünk alkalmait évek óta elkerülő, az 
egyházfenntartó járulékot sem fizető, gyenge idegzetű asszony a helybeli 
Jehova tanúi vezetőjével, és egy fiatal emberrel megjelent a lelkészi hi
vatalban. Extatikus taglejtéssel kísérve jelentette ki: „Megtaláltam az 
igazságot!”

Miféle igazságról van itt szó?
Mindenekelőtt azt kell világosan látnunk, hogy a Jehova tanúi nem 

vállalnak Közösséget sem az ökumenikus Tanáccsal, sem senki mással. 
A szervezett vallás szerintük a Jelenések könyvében említett „nagy pa
rázna” . A „vallásosak” válójában nem Istent imádják, hanem a Sátán 
szolgálatában állnak. Ez főleg a papokra, teológusokra, és legfőképpen a 
pápára vonatkozik. A teológia az ördög műve. Az egyház tette dogmává a 
három személyből álló istenség tévtanát. Jézus nem a Szentháromság má
sodik személye, hanem Jehova teremtésének őskezdete. A Szentlélek pe
dig csupán a Jehovától származó erő.

A teljes elkülönülésüket fejezi ki már a „ teokratikus szervezet” ön
megjelölésük is. Ez azt jelenti, hogy ebben a szervezetben nincs helye 
semmiféle emberi akaratnak, bölcsességnek, hanem teljesen Isten ural
ma alatt áll. Ezért szabad minden tévedéstől. Céltudatos, megveszteget
hetetlen, kompromisszumtól mentes. „Idegen” a világban, mert egyedül 
a Jehova akaratának engedelmeskedik. Általa hirdeti ki akaratát és vég
zéseit. Hiába akarja bárki is megsemmisíteni ezt a szervezetet. Jehova 
nem engedi. Jaj annak, aki felemeli a kezét ellene! Ellenségei a Jehova 
ellenségei!

Jehova ezt a látható teokratikus szervezetet használja fel a régi világ 
végső fázisában a nemzetekkel és vallásokkal kapcsolatos cselekvésében,
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és ezzel építi fel az ő királyságának megvalósulása után a paradicsomi 
életet a földön.

Tanításuk gyújtópontjában éppen ez a végtelenbe nyúló, kézzel jog
ható földi boldogság áll egy paradicsomi világban. Az eljövendő boldog 
élet tehát nem egy földöntúli mennyben, hanem ezen a földön lesz. Nincs 
se menny, se pokol. Aki nem tartozik Jehova teokratikus szervezetébe, 
aki nem tagja Isten királyságának, az kilép Jehova uralmi köréből, és a 
Sátán hatalmába kerülve, megsemmisül.

A teokratikus szervezet Isten üdvígéreteinek kizárólagos hordozója, 
Jehova boldog népe. A legnagyobb boldogság biztosítéka Jehovának az 
az ígérete, hogy az armageddoni vérfolyamból kimenti népét, és Isten 
királyságában kimagasló szerepet biztosít részére. A jelenkor egész em
bervilága halálra van ítélve. Csak a Jehova tanúi számára van biztosíték 
arra, hogy az apokaliptikus ítélet viharát túlélik. Ezért hangzik fel újra 
meg újra a figyelmeztetés: „Gondolj Lót feleségére! Menekülj biztonság
ba! Sose feledd, hogy csak egy biztos hely van: Jehova teokratikus szer
vezetében !”

Ez az eskatologikus üdvözülők gyülekezete. Ezért nincs fontosabb 
cél annál,, minthogy kívánatossá tegyék az ebbe tartozást. Nem is győzik 
eléggé ecsetelni, hogy a föld milyen mesés szépségű Paradicsommá vál
tozik áit. Öröm lesz élni tökéletes testi, lelki jó egészség mellett azon a 
földön, ahol nyoma sincs a betegségnek, az öregkori gyengeségnek. Az 
öregek újra fiatalok lesznek, az anyák újra gyermekeket szülnek. Min
den nyomorúság, teher, tudatosság eltűnik a járványokkal együtt. Meg
szűnnek a temetések. Gyönyörű sétányok, és a legkorszerűbb közlekedési 
utak szelik át a földet tengertől tengerig . . .  nincs rendőrség, vámkor
lát. . .

Mindezt számunkra a teokratikus szervezet biztosítja. A szervezetbe 
tartozásnak azonban három komoly feltétele van:

1. Feltétlen engedelmesség a központ tanítása és utasítása iránt. Ez 
magában foglalja azt is, hogy Isten igéjét csak a brooklyni kiadványok 
magyarázata szerint szabad érteni. Az „Őrtorony rt” -nak isteni tekintélye 
van. Tilos más forrásból meríteni, egyéni elgondolást kialakítani, vagy a 
szervezetet kritizálni.

2. A Jehova tanúinak meg kell szakítani minden közösséget a „poli
tikai, vallási és kereskedelmi, pénzügyi hatalmakkal”, mert ezek a Sátán 
uralma alatt állnak. Ezért ki kell lépni az egyházból, minden egyéb val
lásos egyesülésből, és politikai önmegtartózkodást kell gyakorolni. Ez ma
gában foglalja az aktív választójogról való lemondást, a katonai szolgálat 
megtagadását, és a teljes közönyt a nagy világkonfliktusokkal, és a saját 
nép politikai sorsával szemben. A Jehova tanúja már egy másik, új világ 
polgára. A mostani, régi világ minden értékével, országával, ideológiájá
val, frontjával, hatalmi tömbjével a végét járja, és a Sátán uralmának 
előjelét hordozza.. .

3. Elkötelezettség a tanúskodás, az armageddoni haromezei szolgá
latra. Ennek teljesítése a legfőbb parancs, és a törvény betöltése. Arma- 
geddon előestéjén most ez a legsürgősebb szolgálat az igazság minél szé
lesebb körben történő kiterjesztésére és az emberi élet megmentésére. 
Ennek a tanúskodásnak minden ember felé, a cézárok és diktátorok felé 
is hangozni kell minden adódó alkalommal, mert Armageddon előtt min
den embernek meg kell tudni Jehova akaratát, és döntéshez kell jutnia. 
Ebben a tanúskodásban nincs szünet. Aki nem végzi ezt a szolgálatot, el
veszti az ezeréves birodalomhoz való jogát. Aki viszont minden idejét, 
erejét, tehetségét buzgón beleveti a propaganda szolgálatába, az Isten ki
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rályságában vezető lesz. Isten „Jehova” nevét kell hirdetni, akiről a ke- 
resztyénség megfeledkezett. Isten 1926-ban nyilatkoztatta ki, hogy csak 
ezzel a névvel akarja megszólíttatni magát, amit az egész világnak tudo
mására kell hozni. Jehova tanúi az egyetlen és törvényes követei Is
tennek.

De hogy ezt a szolgálatot eredményesen végezhessék, minden Jehova 
tanúnak rendszeresen, pontosan kell tanulmányozni az „Őrtornyot” és 
egyéb kiadványt. Részt kell venni a prédikátorképző iskolában biblia
kurzusokon, közös „Őrtorony” tanulmányozáson körzeti összejövetele
ken. Ki kell dolgozni 3—5—8—10—15 perces prédikációkat a házi látoga
tásokra. Meg kell tanulni, hogyan vezesse a beszélgetéseket, hogyan ter
jessze a röpiratokat. Még az öreg és a beteg is végezheti a szolgálatot le
vél vagy telefon útján.

Istentiszteletet nem tartanak, összejövetelük inkább agitációs propa
ganda csoportnak mondható. Rendszeresen és gyakran jönnek össze, hogy 
tanuljanak, és átvegyék a szolgálatra vonatkozó utasításokat. Az együtt- 
léten mindenki „prédikátor” . Nincs passzív tagság! Minden aktív tagnak 
öt-hat követőt kell szerezni, akik olvassák az Őrtornyot, látogatják a 
rendezvényeiket, és elfogadják az ott hirdetett tanításokat.

A Jehova tanúitól elvárják az erkölcsi feddhetetlenséget, a világ utá
latos szokásaitól való elfordulást, szórakozásainak kerülését, a dohány
zástól tartózkodást. Az 5 Mózes 12, 16 alapján semmiféle1 vérátömlesztést 
sem engedhetnek meg, még ha az életmentő lenne is. — „Ha megsértjük 
a hit parancsát, mindannyian elpusztulunk. Jehova szörnyű büntetést 
mérne ki, ha elvennénk valakinek a vérét” — mondotta egy Jehova tanú.

A Jehova tanúi gyermekeiket főiskolákra sem küldhetik, ahol azok 
káros filozófiát sajátíthatnak el, a világi élvezetek, az érvényesülési vágy 
veszélyébe juthatnak, s így elfordulnak a tanúságtétel kötelességétől.

A prédikátorrá avatás keresztséggel történik, ami csupán befogadási 
r-'tus. Amint Jézus is megkeresztelkedett nyilvános jelképéül annak, hogy 
„magát Jebovának adta át” , úgy kell a Jehova tanújának is a keresztség- 
ben nyilvánosan kijelenteni, hogy magát Jehovának adta, és új életet 
kezd. A keresztség, ami bemerítéssel történik, az engedelmesség első ak
tusa. — Az egyház keresztsége csak abban az esetben érvényes, ha 1918 
előtt történt, mert attól fogva Jehova a keresztséget elvetette.

Ürvacsorát egy évben egyszer vesznek. Éspedig Nisan 14-én naple
mente után. Az úrvacsora csupán emlékvacsora Jézus halálára való em
lékezésül. Aki úrvacsorában részesül, annak Istent kell szolgálni, mint 
Jézus is tette, és magát a Jehova szolgálatára kell szentelni. — Az úrva
csorában a Jehova tanúinak csak egy kis része, a száznegyvennégyezrek, 
a „kicsiny nyáj” vesznek részt, akik az eljövendő országban Krisztussal a 
mennyben fognak uralkodni. A többiek a „más juhok” közé tartoznak, 
akik az ezeréves birodalomnak csak a földi részét akarják benépesíteni. 
Ezek csak mint nézők vannak jelen.

A Jehova tanúi egész rendszerüket a Szentírásból akarják meríteni. 
Dicsekszenek is azzal, hogy tanításuk egyedül a Szentíráson alapul. Ezért 
korábban „komoly bibliakutatók”-nak nevezték magukat.

De ha így van, akkor miért jutnak egészen más eredményre, mint a 
reformáció egyházai, amelyek ugyancsak egyedül a Szentírásra hivat
koznak?

Ennek egyedüli magyarázata az, hogy a Szentírást egész másképpen 
használják:

1. Szerintük a Szentírásbaxn minden egyenértékű. Eszter könyvének 
ugyanolyan súlya van, mint János evangéliumának. A nemzetiségi táblá
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zat, vagy a lévita törvények olyan fontosak mint a hegyi beszéd. Az Üj- 
testamentum nem jelent előrelépést az Ótestamentummal szemben. A 
Szentírás középpontja nem Krisztus, hanem az ezeréves birodalomhoz 
vezető történeti terv. — A Biblia különböző helyeit úgy szedik össze, 
hogy abból kialakuljon egy kívánságuk szerinti kép. Legfőképpen egy 
buján termő, gyönyörű Paradicsom csábító közelsége. . .

2. Szentírási magyarázatukban állandóan előárnyékolásról, előképről 
beszélnek. Gyakorlatuk szerint a Szentírás jóskönywé válik. A jelenkor 
eseményeit bibliai textusokkal magyarázzák és így kijön a „beteljesült 
prófécia”.

„A világ újjászületése”  című füzetben pl. ezt olvassuk: (20. lap) „Most 
az igazságos világ újjászületése idején élünk. Most tehát ragadják meg 
ezt a csodálatos alkalmat mindazok, akik szeretnének igazságosságban 
élni! Isten legnagyobb prófétája, Krisztus Jézus értésünkre adja, hogy a 
hatalmas özönvíz a jelenvaló gonosz világ végét árnyékolta elő. (Mt 24, 
37.) Amiképpen Isten akkor bárkát készíttetett mindazoknak, akik a víz- 
özönt túlélendők voltak, Jehova Isten most szintén menedékhelyről és 
védelemről gondoskodik a „jóakaratú emberek” számára a bosszúállása 
nagy napjára, az armageddoni csatára, amely most mindjobban közele
dik.” (Sof. 2, 3.)

(30. lap) „Ki fogja közigazgatni az „új földi” szervezetét? Ezt az igaz
ságosság újjászületett világa mennyei részének a látható képviselői vég
zik. A jövendölés már régen megmondotta azt előre, hogy ezek a kép
viselők Jehova hű és helyeselt szolgái lesznek. . . ”

3. Párhuzamosítás alkalmazása. Eszerint Jehova tanúinak szervezete 
Isten engedelmes szolgája. Ezzel szemben mindenki más a Sátán szerve
zetéhez tartozik. A Biblia minden engedelmes kegyese Ábeltől kezdve 
Mózesen, a pátriárkákon, és a bírákon keresztül a prófétákig mind „Je
hova tanúi” voltak. Viszont minden bűnös és pártütő a gonosz egyházzal 
azonos. Ezzel a módszerrel minden bibliai textus egycsapásra a teokra- 
tikus szervezet dicsőítésévé változik át. Armageddonnál az egész embe
riség elpusztul. A pusztulásban a keresztyénség lesz az első. Csupán a 
teokratikus szervezet marad meg, mert ez nem emberi munka eredmé
nye, hanem Jehova saját teremtése, amely az elgondolható legbensőbb 
viszonyban áll Jehovával.

4. Hogy tanaikat elfogadhatóbbá tegyék, új bibliafordítást készíte
nek. Angol nyelven meg is jelent az „Üj-világ Biblia” . Ebbe a Jehova ta
núinak megfelelő fogalmak, kifejezések kerülnek. Egyház, gyülekezet he
lyett szervezet stb... Legutóbbi találkozásunkon a helybeli Jehova tanúi 
vezetőjének éppen ez volt a legnagyobb fájdalma, hogy a magyar Bibliá
ban Jehova neve nagyon kevés helyen fordul elő.

A Jehova tanúi bibliatanulmányozására jellemző az elfeledett ke
reszt. Krisztus munkáját, keresztjét, feltámadását mellőzik. A bűntudat, 
bűnbánat elsikkad. Legnagyobb bűn szerintük az, ha valaki nem tartozik 
bele a Jehova tanúinak teokratikus szervezetébe. A keresztről való mon
danivalójuk kimerül a „váltságáldozatban” (Loskaufopfer). A golgotái ke
resztet történelmi drámájukban csupán egy elszigetelt, és alapjában jám
bor epizóddá tették. Jehova királyságának hirdetése kereszt nélküli tan
tétel.

Mit tettek Krisztussal?
Mivél a Szentháromságot tagadják, Krisztust leértékelik. Személyé

vel, küldetésével nem tudnak mit kezdeni. Nem illik a rendszerükbe. Ira
taikban így emlegetik: „a nagy tanító” , „Isten legnagyobb prófétája” . 
Szerepe a váltság áldozattól eltekintve arra korlátozódik, hogy Jézus Je-
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hova tanúja volt, aki a keresztségben Istennek adta magát, azután pré
dikált, tanítványokat gyűjtött, teokratikus szervezetet alapított, az arma- 
geddoni csatában lesújt, és azután Isten királyságában uralkodik. Krisz
tus úgy jelenik meg mint bosszúálló, megsemmisítő hóhér, aki az arma- 
geddoni tömegmészárlás vérében hentereg. . .

A teokratikus szervezet Jehovája is egészen más, mint a Biblia Is
tene. Kimondott szekta Istenné tették, aki csak a teokratikus szervezet
hez fordul kegyével, mert ez az igazi „Isten népe” .

Felmerülhet bennünk a kérdés: mi a magyarázata annak az önfel
áldozó, rendíthetetlen bátorságnak, amivel időnként az egyes országokban 
ellenük hozott rendelkezéseket, a rájuk kiszabott büntetést, börtönt, sőt 
még a halált is vállalják?

Elsősorban az a bizonyos reménység, hogy a mostani világ ideje elér
hető közelségben a végét járja, és ezt Isten királysága váltja fel. Ezért a 
jelenkor minden üldözése, szenvedése csak rövid epizód, amit nem is ér
demes komolyan venni.

Azután az a meggyőződés, hogy a Jehova tanúja mint aktív „prédi
kátor” ennek a küszöbönálló királyságnak polgárává kiválasztott, és a 
célt csakhamar bizonyosan eléri akkor is, ha az utolsó kis útszakasz a 
börtönön, vagy halálon át vezet.

Végül az attól való félelem, nehogy az elszakadás vagy elesés követ
keztében elveszítse még az utolsó órában az ezeréves birodalom polgárjo
gát és Armageddonnál megsemmisüljön.

A Jehova tanúi önfeláldozó, rendíthetetlen bátorságának a magyará
zata röviden így foglalható össze: a közeli földi Paradicsom-várás össze
fonódása a személyes üdvösséggel, amiből folyik az aktivizmus a tobor
zásban, fanatizmus a hit védelmezésében és heroizmus az üldözésben.

A Jehova tanúi magatartásának és tanításának ez a vázlatos ismerte
tése talán hozzásegíthet ahhoz, hogy résen legyünk, és megfelelő módon 
tájékoztassuk gyülekezetünk tagjait, nehogy váratlanul érje őket a hoz
zájuk betoppanó tévtanító. Tapasztalat szerint legjobb módszer velük 
szemben híveink részéről az első próbálkozás azonnali határozott eluta
sítása azzal, hogy nincs szükségünk semmiféle új tanításra. Nekünk elég 
Krisztus és az ő kegyelme, szeretete. . .

Milán János

Beszámoló a diakóniai delegáció németországi útjáról
Hamar hagytuk el hazánkat. Az NDK Interflug repülőgépén német 

szó köszöntött bennünket, mintha már Németországban lennénk, pedig 
még a hazai tájtól vettünk búcsút. Az elválás kicsit szorongó érzése ke
veredett bennünk az örömteli várakozás izgalmával. A többezer méteres 
magasságban nagy sebességgel haladó vasmadár mozgása lassúnak tűnt, 
pedig milyen közelivé tette a két fővárost. Versenyt futott a távolsággal, 
mint ahogy mi versenyt futottunk az idővel. Ahogy utunk során peregtek 
az események, a benyomások, a tapasztalatok sokasága azt az érzést vál
totta ki bennünk, mintha két-háromszor annyi idő telt volna el, mint 
amennyit a naptár mórt.

A berlini Hospizben várták a magyarországi Evangélikus Egyház Dia
kóniai szolgálatának kiküldötteit. Hat tagú delegációnk tagjai: Virágh
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Gyula esperes, az országos diakóniai igazgató, Csizmazia Sándor lelkész, 
a nyíregyházi sérült gyermekek otthonának igazgatója, Buda Mária, a 
piliscsabai gyermekotthon gondozónője és három otthonvezető, Ferenczy 
Zoltánná, az Üllői úti otthon, Roszik Mihályné az alberti otthon és Welt- 
ler Rezsőné a győri otthon képviseletében.

Megterített asztal mellett fogadtak minket a németországi diakóniai 
szervezet képviselői. D. Gerhard Bosinski, az országos diakónia igazgató
ja meleg köszöntő szavaiban elmondotta, mennyire örül a két ország kap
csolatának, ő maga is járt Magyarországon és reméli, hogy ez a látogatás 
is még szorosabb barátságot és együttműködést eredményez. Elmondta, 
hogy szolgálatuk több oldalú, öregek és sérült öregek és gyermekek ott
honai mellett kórházaik vannak, számos üdülőhelyük. Néhány kikerekí
tett adat hadd jellemezze szolgálatuk méreteit. 60 kórház, 330 orvos, 1500 
asszisztens, több mint 7000 ággyal, közel 100 otthon sérült gyermekek ré
szére, 6000 férőhellyel, 330 öregotthon 12 000 ággyal. Bosinski igazgató 
lelkész térképen megmutatta a delegáció Észak-Németországot átfogó út
ját, a helyeket, ahol betekintést nyerhetünk munkájukba. Papst ökume
nikus főtitkár, szavaiban az egyre szélesedő együttműködésről beszélt, 
annál is inkább meri ezt állítani, mert nemcsak a statisztikai adatok tesz
nek erről bizonyságot, hanem az a nem regisztrálható sok igaz, baráti 
kapcsolat, ami fűződik a két ország lakói között is. Az unióit egyház ve
zetője a szolgáló egyházról beszélt, a nagy és kis koronáknak le kell hul
laniuk és le is estek a porba, hogy igazán szolgálhassunk.

Utunkat a Stefannus alapítványnak megtekintésével kezdtük el. Régi 
épületek, felújított, kibővített házak éppen úgy találhatók ott, mint egé- 

7 szén új, modern otthon, mely 1 évvel ezelőtt készült el sérült kisgyer
mekek részére. 60 gyermek, 15-ös, kis családias csoportot alkotva él eb
ben a nagyszerűen felszerelt otthonban. Ennek a négy csoportnak külön 
lakrésze van, külön konyhája, fürdőszobája, minden gyermekek külön 
mosdója. Derűs, vidám szobák, megnyugtató környezet, leleményes fog
lalkoztatás igyekszik nemcsak széppé tenni életüket, de amennyire lehet
séges rehabilitálni ezeket a sérült kicsinyeket. Nevelőik veszik át őket 
nappalra, hogy este átadják a gondozóknak. Közben a munkára nevelt 
sérült fiatalok itt dolgoznak ezékben a kis családias közösségekben. Még 
egy pillantást vetettünk a telepre, a kertben álló Luther szoborra és már 
igyekeztünk is tovább, fél északra Züssow-ba. Az ebédet már itt fo
gyasztottuk el egy tágas, csupa ablak ebédlőben. Ki-ki ismeretséget kö
tött szomszédjával, míg megérkezett a Greifswaldi Landeskirche püspö
ke, Gienke. Ismertette ennek a tájegységnek jellegzetességét és ezzel kap
csolatos küzdelmeket. Alföld ez, szétszórtan élnek az emberek, két nagy 
ipartelepen és az egyetemi városban, a tengerbe két sziget az üdülőket 
vonja magához. Ilyen sokféle ember és helyzet között kell megtalálnia az 
egyháznak a szolgálat útját. Sok hűséget és áldozatot kíván a tanyákon 
élő öregek gondozása, az új lakásokban a hívek megkeresése, az ifjúság 
megnyerése, az üdülők lelkigondozása. Virágh esperes hosszas beszélge
tést folytatott a püspökkel helyzetünkről és lehetőségeinkről. Megtud
tuk, hogy ez a tartományegyház az uniált egyház tagja, tanításában lu
theri, és a Lutheránus Világszövetség továbbra is tagjának tekinti.

W. Liesenhoff lelkész ennek a telepnek az alapítója. 1945-ben puszta
ság volt e hely. Aztán elkezdték az építkezést és azóta 18—20 épület fo
gadja be az öregeket, sérült fiatal fiúkat, diakónus tanulókat és nyújt 
kényelmes otthont a nyugdíjas lelkészek számára. 280 gondozott 100 dol
gozó él ezen a telepen. 15 éves kortól felfelé 80 fiatalember otthona. 
Munkaterápiával igyekeznek segíteni rajtuk. Mezőgazdaságban, kertben,
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utakon, műhelyben dolgoznak. Házon belül saját szükségleteiket megter
melik. Színes szekrények, ábrák segítenek a tájékozódásban, hisz legtöbb
jük olvasni, sőt beszélni sem tud. Fiatal diakónus házaspár végzi 8 éve 
közöttük ezt a nehéz szolgálatot. A Hellerstem Haus svájci alapítás. Sé
rült öregekkel találkoztunk gyönyörű ebédlőjében. Egy 30 éves fikusz ha
talmas fája kertté varázsolja a magas, világos termet, az oldalán famet
szet, mely Jézust ábrázolja, amint jönnek hozzá az élet nyomorultjai. 
A sérült férfiak nappalijában Schweizer A. sarokkal találkoztunk. Este 
a Brúder Haus-ban találkoztunk a vezetőkkel és az itt tanuló 11 fiatal 
diakónussal. Ismerkedés, beszámolók töltötték ki ezt a kedves estét. Más
nap kikérdeztük őket. Mi indította ezeket a fiatalokat erre a nehéz szol
gálatra? Örömmel hallottuk, hogy őszinte, belső elhívatással döntöttek 
így, Krisztussal való találkozásuk eredménye, hogy szolgálni akarnak a 
gyülekezetben, az öregek között vagy a sérült emberek mellett. Az isten
tiszteletet Greifswald lelkésze az 1230-ban épült templomban tartotta. 
Értékes fafaragás díszíti a templom belsejét. Utunk a temetőn keresztül 
vezetett, ahol 123 menekült sírját egy emléktábla őrizte. Felirata: Ember, 
gondold meg, milyen áldozatot kíván a háború, ezért halld meg a szót: 
szeressétek egymást.

Következő állomáshelyünk Küchlongsborn volt, a Keleti tenger part
ján. A Haus am Meer üdülőben W, Brauné diakóniai kerületi lelkész fo
gadott. Beszélgetésünkben felmerült az az egyre többeket foglalkoztató 
kérdés, mit kezdjek az öregségemmel.

Schwerin felé vettük utunkat. Menetközben megálltunk Bad Dobe- 
ranban és gyönyörködhettünk a monumentális, vöröstéglából épült, bel
sejében igen díszes gótikus templomban.

Kora délután már Ludwigslust-ha érkeztünk. A szeretetnek, figyel
mességnek számtalan jelével találkoztunk. Diakonisszák, ápolónők és 
diakónus növendékek végzik itt szolgálatukat illetve tanulmányaikat. A 
vezetőjük Elisabeth Lund bee k 300 diakonissza „anyja” . Kórházuk van, 
korszerű felszereléssel, 434 ággyal. Évente 4000 operáció zajlik le két te
remben. Bárki jöhet ide, keresett hely. A képek, szimbólumok a biblia, 
a hit világával is megszólítják a gyógyulást keresőket.

Az esti fogadáson tréfás, szórakoztató jelenetekben, vidám hangulat
ban mutatták be sok irányú tevékenységüket. Az alapítvány neve Betle
hem. Templomukat 1851-ben a kolera járvány után építették, ablakain 
bibliai jelenetek. Idős diakonisszák barátságos kis szobákban nyernek 
otthont. Az ápolói tóképzést képzett tanárok, pszichológusok végzik. Szö
vő mesterek és tanulók művészi, egyedi munkával készítenek oltárterí- 
tőket. A keresztyén ember derűje, békessége jellemezte a szeretetszolgá
latnak ezt az áldott helyét.

Hosszú út állt előttünk. Pihenésül megálltunk Magdeburg-bán. Utunk 
a híres 1000 éves Quedlinburgon át vezetett a Harz hegységbe, utunk 
harmadik provinciájába Provinz-Sachsenbe. Ennek egyik legnagyobb ál
lomáshelyére Neinstedt-be. Sérült fiatalok nyernek itt otthont, munkát, 
tanítást, kiképzést'. Ipari termékeken dolgoznak, mezőgazdasági munká
jukkal igen jelentős hasznot hajtanak és ezzel nemcsak a telep életét se
gítik elő, hanem saját maguk örömét is megtalálják a tevékenységben. 
Az esztendők során felserdült sérült gyermekek, megöregedett emberek 
újabb gondot jelentettek a szolgálatban. Külön házakban és elfoglaltság
ban tudnak ezekről is gondoskodni. Ének-órát hallgattunk meg és a zene
terápia jó hatása leolvasható volt a lelkes tekintetekből.

Ez az alapítvány a legrégibb az NDK-ban. 700 gondozottat számlál
nak. A Bodelschwing házban a legnehezebben kezelhető, képezhetetlen
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gyermekeket ápolják, míg szép kis otthonos szobákban élnek a rehabi
litált, dolgozni képes leányok a Luisenbeim-ben.

Ez a telep átélte a fasizmus borzalmát, egyszerre 300 gyermek hozzá
tartozója értesült gyermekük váratlan, de valamivel indokolt haláláról. 
Ekkor kiürítették a telepet, szétszélesztették a gondozottakat, hogy meg
menthessék őket. Házigazdánk Löffler lelkész szavai megvilágították azt 
a lelkületet, amellyel ott dolgoznak és megteremtik azt a helyzetet, amibe 
alkalmunk volt betekinteni. — Nem tudunk azon a sűrű fátylon, — amely 
ezeket a lelkeket eltakarja előlünk — áthatolni, de egyet szeretnénk, hogy 
ezek a szegény beteg emberek szép, vidám, nyugodt életet kapjanak, ahol 
megelégedettek. — Szavai nem voltak csak szavak, láttuk, hogy vették 
őt körül a gyermekek, szaladták bizalommal gondozóikhoz és simogatták 
őket és fogadtak minket is kézszorítással, kis ajándékokkal, melyeket ma
guk készítettek. Nem lehet említés nélkül hagyni kirándulásunkat a Harz 
hegységben és Wemigerode-ban.

Megérkeztünk Dessau-ba. Este megtelt terem várta a magyar vendé
geket, volt alkalmunk felelni a kérdésekre és beszámolnunk a mi mun
kánkról. Beszélgettünk a két ország diakóniai munkájának lehetőségeiről 
és gondjairól. Az anyaház lelkésze ezt mondta: „Nálunk a diakóniai 
munka felelőssége áthárul a diakonisszákra, a testvériség tesz bele min
dent, önöknél a gyülekezet hordozza. Meg lehet kérdezni, melyik a na
gyobb? Vajon át tudnák-e venni nálunk a gyülekezetek ezt a feladatot? 
— Másnap megnéztük új templomukat, az anyaházat, imatermet. Hatal
mas mosókonyha, mángorlóképek, szárítók, vasalógépek végzik a mun
kát. Konyhákat láttunk, nemcsak itt, sokfelé, ahol óriási kukták, hússü
tők állnak rendelkezésükre, szén-, gáz- és villanyfűtésre.

Estére már Wittenberg-be jutottunk.
Felelevenedett bennünk a csak tanult történelem, mikor beléptünk 

Luther templomába, megálltunk Lukas Cranach oltárképe előtt. Majd a 
Schloss-Kirche-be léptünk be és gondoltunk reformátorunkra a sírja előtt 
és hallgattuk és egyben láttuk régi idők történelmét és hitét.

Utolsó látogatásunk Berlin-Brandenburgi tartományában történt Pots- 
dam-ban. A központi irodában ennek a nagyméretű telepnek igazgató 
lelkésze Michalski először elméletileg vázolta munkájukat. Hat személyű 
munkaközösség évente négyszer ül össze. Az ötven intézményt 4 referens 
vezeti centrális irányítás mellett. Kórházaik, öreg és elfekvő otthonaik, 
üdülőik, szolgálati házaik vannak, ö t  épületbe volt alkalmunk betekinte
ni. Potsdamot nem lehet elhagyni a Cecilienhof és a Sanssouci megtekin
tése nélkül, tudták ezt kedves vendéglátóink és alkalmat adtak erre is. 
Szombat estére visszaérkeztünk tanulmányutunk kiinduló pontjához, a 
berlini Hospitz-be, ahol fehér asztal mellett megbeszélhettük élményein
ket, elmondhattuk tapasztalatainkat és kifejezhettük köszönetünket. Al
kalmunk volt megismerni másik két ország diakóniai munkáját is és 
hallani beszámolóikat otthoni munkájukról. Svájcból és Lengyelországból 
akkor érkeztek. Megbízást kaptam, hogy utunk tapasztalatait összefoglal
va beszámoljak élményeinkről Bosinski országos igazgató lelkész és mun
katársai előtt. Szolgálatuk egészére jellemző az a lelkűiét, hogy gondozot- 
taik számára nem csupán egy minimálisan elviselhető életet akarnak 
biztosítani, hanem széppé, boldoggá, sőt hasznossá akarják tenni szá
mukra az életet. Számtalan leleményes ötlettel segítik ezt elő. Anyagi 
helyzetük is speciális. Anyagi gondokkal nem küzdenek. Az állam az 
öregek után is térít. Nyugdíjuk 50%-a a sajátjuk maradhat. Felszerelé
seik modernek és elegendők. Sok testvér hallja meg az Isten kiküldő 
szavát, hogy az élet elesettjei számára áldozza életét. Elmondtam, hogy
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most magunk felé kell fordulnunk. Mit tudnánk mi megvalósítani ide
haza, saját lehetőségeink között a diaikóniai szolgálat javára? öregeket 
befogadó Szeretet Otthonaink terhét a gyülekezeteknek kell átvenniük, 
nemcsak névleg. Isten alkalmat nyújt a benne hívőknek, hogy tudjanak 
szolgálni tettekkel, áldozatokkal. Egyháztagnak lenni nemcsak annyit je
lent, hogy fenntartja gyülekezetét, templomba jár és gyermekeit igyek
szik keresztyén hitben nevelni, hanem kinyújtja a kezét az elesett felé 
és megnyitja a pénztárcáját számukra. Ha ez a kapcsolat megteremtődik 
és megerősödik a gyülekezetek és szeretet otthonaink között, könnyebb, 
szebb és gondtalanabb lesz az élet a mi otthonainkban.

A közös szolgálat és kölcsönös érdeklődés baráti légkörében fejeztük 
ki köszönetünket és búcsúztunk a további jó kapcsolatok reményében.

Roszik Mihályné

A nyár folyamán megjelenik 
DR. HAFENSCHER KAROLY;

MA ÍGY IMÁDKOZZATOK!
című imakönyve 

2. kiadás
(Válogatás egy modern svéd imakönyvböl) 

Ára: 20,— Ft
Kiadja az Evangélikus Sajtóosztály
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Koporsó mellett

Lakatos Györgyné papné-özvegy ravatalánál
„Jézus. . .  szerette az övéit, e világon, mindvégig szerette 

őket” (János 13,1/b)

Nem hiszem, hogy lenne író, aki az írásművészet, a szép szó leggaz
dagabb kifejező erejével is többet tudna mondani Jézusról, mint János: 

.. szerette az övéit.” Hiszen ez azt jelenti, hogy az a Jézus, aki Isten 
dicsőségéből jött le a földre, nemcsak elviselte, elhordozta bukdácsoló, 
gyarló tanítványait, az embert, hanem szerette őket! János azonban még 
ennél is sokkal többet mond. Azt mondja: mindvégig szerette őket. A bib
lia eredeti szövege szerint pedig ez a kicsi szócska: mindvégig, két döntő 
dolgot mond el Jézus szeretetéről.

Először is azt, hogy Jézus tökéletesen, igazán szerette az övéit. Vagyis 
szeretete akkor is szeretet volt, amikor az az emberek szemében nem lát
szott annak. Gondoljatok csak arra: hányszor háborgott a lelke a tanítvá
nyok értetlensége miatt, de az a háborgás: szeretet volt! Hányszor csaló
dott keményszívűségükben — de ez a csalódás: szeretet volt! Hányszor 
hagyta el ajkát a dorgáló szó — de ez a dorgálás: szeretet volt! Szeretete 
szeretet volt akkor is — sőt igazán akkor volt szeretet — amikor nem 
látszott annak. Mert Jézus szeretete féltő, mentő szeretet volt; ebbe pe
dig beletartozik a harag, a dorgálás és még az ostor is.

Mindezt pedig azért mondottam el éppen ennél a koporsónál, mert 
egy papné szeretete sokszor lesz hasonlóvá az ilyen szeretethez. A pap
nők sajátos helyzeténél fogva. Miért? Azért, mert a papné nemcsak fe
lesége a papnak és nemcsak tagja a gyülekezetnek, hanem kapocs, ösz- 
szekötő kapocs is a kettő között. Összekötő kapocsnak, hídnak lenni em
ber és emberek között: pedig talán az egyik legnehezebb, leghálátlanabb, 
legtöbb félreértéssel vagy megnemértéssel járó feladat ezen a világon. 
Mert gondoljatok csak arra: milyen sokszor kell a papnénak így szólni a 
férjéhez — hiszen ki is vállalkozhatnék erre — édes jó uram, elfelejtet
tél valamit; nem látogattál meg egy beteget; túl keményen szóltál egy 
presbiterhez. . .  s ilyenkor, ugye, neki kell vállalnia a férj meg nem 
értését. S milyen sokszor kell megmagyaráznia a gyülekezet egy-egy tag
jának, hogy miért így és miért nem amúgy tesz a férje . . .  s ilyenkor 
ugye, neki kell elhordoznia a gyülekezet nehezményezését, kritikáját. 
Vagy gondoljatok arra, hogy hányszor kell a papnénak végigkopogtatnia 
a családokat és kérni, koldulni talán nem csupán imádságot, hanem va
lami kézzel fogható szeretetet: talán munka- vagy pénzadományt egy új 
oltárterítőhöz, templomi gyertyához; s ahányszor kell neki magának is — a 
gyülekezet tagjaihoz hasonlóan — ásót és kapát venni a kezébe, és nehéz 
fizikai munkával pótolni a család kenyerét és biztosítani a gyermekek 
neveltetését. . .  s hányszor szólják meg ezért, — talán éppen azok, akik
nek mindez soha nem volt kérdésük. Aztán azt se feledjétek el, hogy L. 
Gy-né olyan időkben vállalta a papné hivatást, állt a férje, a gyülekezet, 
a falu mellett, amikor gyökerében alakult át körülöttünk a világ, a tár
sadalom, a falu és benne a gyülekezet népe. Ne gondoljátok, hogy ilyen
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időkben könnyű helytállni: bátorítani, erősíteni a megváltozott szolgálat 
problémáival küszködő férje, jókedvet adni a mához a régihez ragaszko
dóknak és utat mutatni a jövőt keresőknek. Szinte elkerülhetetlen ilyen 
időkben a papnéi szeretet és szolgálat meg nem értése. Én meghajtom feje
met L. Gy-né koporsójánál. Vései gyülekezet: hadd kérjelek meg: ha itt 
jártok a temetőben, egy kicsi gondolattal, egy halk imádsággal köszön
jétek meg — óh nem néki, hanem az Istennek, ezt a szeretetet!

De a „mindvégig” szócska azt is jelenti, hogy: az élet végéig, mind
halálig. Jézus mindhalálig szerette az övéit! Mert az igazi szeretet nem
csak félreértést, meg nem értést, hanem szenvedést, keresztet, halált is 
vállalni tudó szeretet. Közülünk talán soha senki nem fogja megtudni 
azt, hogy mikor, hogyan, miért költözött papné testvérünk törékeny asz- 
szonyi testébe a halált okozó kór; hogy a munka, az érettetek vállalt sok 
gond és aggódás, vagy valami belső gyötrődés vagy talán a modern élet 
rohanó, kavargó tempója okozta-e halálát. Azt hadd kérjem tőletek, gyá
szoló Testvérek: elmúló életének egyre szürkülő eseményei biztatgassa- 
nak Benneteket is jobban, önfeláldozóbban, igazabban — mindhalálig 
szeretni.

Valamit mégse felejtsetek el: minden emberi szeretet, a legcsodála
tosabb, legerősebb, legáldozatosabb, mindhalálig kitartó emberi szere
tetünk is csupán halovány visszatükröződése, visszfénye annak a szeretet
nek, amellyel Jézus szerette az övéit, minket, mindnyájunkat; — mind
halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Egy papné néma koporsójánál szabad hinnünk azt, hogy ez a szeretet 
öleli át összetört szíveteket; szabad hinnünk, hogy ez a szeretet a bűnbo- 
ssánat elfedező palástjával takarja be elpihent testét; szabad és kell hin
nünk, hogy ez a szeretet örökéletet, üdvösséget készített, neki is, nektek 
is, mindnyájunknak, akik hiszünk Őbenne!

Jerték, kapaszkodjunk bele ebbe a szeretetbe! Ámen.

Dubovay Géza
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Km 6,3—IX

Keresztség és keresztelés

Különválasztjuk azt, ami pedig összetartozik. A jézusi rendelést és 
a keresztség gyakorlatát. Hány gyülekezeti tagunk van tisztában azzal, 
hogy minden keresztelésnél rendelesnek tesz eleget, aminek érvényt kell 
szerezni a nevelés során is.

E különválasztást érezhetjük más szinten is. „Vállaljátok-e, hogy a 
szülőkkel együtt és az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e 
gyermek hívő keresztyénné neveléséről?” De hol marad a gyülekezet, hol 
marad a lelkész, amikor nevelni kell a megkeresztelteket? Milyen fel
adatot vállal a gyülekezet, és a lelkész, amikor tanítani kell? A kereszte
lés az egyetlen olyan gyakorlati alkalmunk, ahol nemcsak a szülők, ke
resztszülők, hanem a gyülekezet és lelkész is fogadalmat tesznek egy ügy 
mellett. Ez diakóniai fogalom sokszor anélkül, hogy valóban gyakorol
nánk. Ennek nem-gyakorlása egyenlő azzal, hogy a fogadalom első meg
szegője maga a lelkész, s talán a gyülekezet is. Minden keresztelés dia- 
kóniára való felhívás. Hogy kikkel együtt kell ezt végezni, s kikért, azok 
kint állnak az oltár előtt gyermekkel a kézben.

Nem részletkérdés
A keresztség nem egy kérdés a sok közül az egyházban, hanem a 

kérdés! Keresztyén életünk egészét érinti, mert életbe vágó, azaz örök
életbe vágó kérdés. A megkereszteltnek élete minden helyzetében tudnia 
kell, hogy meg van keresztelve, s ezen keresztül kell látnia a másikat is. 
Ahogy Luther tudatosítja ezt önmagában. Ezt viszi vászonra Lucas Cra- 
nach is, amikor a reformáció gondolatát festi meg. Középen Jézus, s a ke
reszt két oldalán igehirdető és hallgatók. De ők Jézuson keresztül lát
ják egymást. Egy síkban vannak. Az ember a keresztség által egy síkba 
kerül a kereszttel, s a másikkal. Előbb látjuk Jézust, művét, cselekede
tét, feltámadását. Ezért a keresztelésben temetés történik. Csak azért le
het mindez, mert Jézus vállalta előttünk ezt az utat, ezt a sorrendet. Ezt 
vállalják azok, akik keresztelnek. Mást nem is vállalhatnak, mert Jézus' 
rendelte így. Az Ö nevétől viszont elválaszthatatlan a halál, a feltáma
dás, az örökélet. Elválaszthatatlan a keresztség tartalmától is mindez.

Egyszeri alkalom
Lényeges szerepet játszik az egyes szám. Egy Istenünk és egy Krisz

tusunk van. Jézus Krisztusban visszavonhatatlanul és megismételhetet
lenül egyszer történt az „elvégeztetett” ! Az egész világért. Azon a föl
dön, ahogy a természet „körforgalmat” mutat. Jézus nem a természet 
körforgalmát szentesíti. Még akkor sem, ha évenként megismétlődnek a 
keresztyén ünnepek, hanem éppen akkor kell megmutatni, hogy egyszer
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vállalta Jézus a halált, feltámadása is egyszeri alkalom, aki nem hal meg 
még egyszer, hanem él örökké. Ezért van az, hogy a keresztség is egy
szeri alkalom a keresztelés is ugyanígy.

Minden megkeresztelt Krisztussal kezdi az életét, a feltámadottal. 
Innen senki sem él önmagának, azaz nem embersorsú emberek vagyunk, 
hanem Krisztus sorsúak. Nem az emberi ügyeskedéseken dől el a meg
keresztelt sorsa, hanem Krisztusban már eldőlt. Minden megkeresztelt 
élhet Istennek. Erre szabadultunk föl Krisztus halála által. Ennek az 
életnek van életformája — a diakóniai életforma. A diakóniai struktúrát 
Jézus Krisztus adja, s az a gyülekezet strukturált diakóniailag, amelyik 
komolyan veszi azt, hogy Istennek élni csak ezen az alapon lehet. Ez a 
gyülekezet van hasznára társadalmának, falujának, szomszédjának. Ezt 
a szolgálatot igénylik más meggyőződésűek is. Ez az összekötő kapocs a 
kollektív bűnök ellen. Kitüntetés jó munkatársnak lenni, s megnyugtató 
jó munkatársakat tudni magunk mellett.

Mikor kereszteljünk?
Gyermekkeresztség van egyházunkban. Ez tény, ezt gyakoroljuk. Azt 

is alá lehet húzni igehirdetésünkben, hogy a jövőben is így lesz. Ez nem 
azért marad így, mert ragaszkodunk tradíciónkhoz, a reformációi örök
ségünkhöz, vagy azért, mert a baptista testvérek nem így csinálják. Ügy 
gondolom, hogy a szószéken ne polemizáljunk, hanem mondjuk el teoló
giánk miértjét? Ebben benne van gyakorlatunk „azért” -je is.

Jézus Krisztusban Isten elébe ment az emberiségnek. Nem tartott 
„közvéleménykutatást” , hogy akarja-e az ember, vagy sem? Jézusnak 
sokszor nem akadt hely. Bódás János: Nem akadt hely című versében 
írja:

Nem volt hely! S ma sincs. Szívünk telve van, 
száz indulat zsibongó népe lakja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan . . .

A keresztség sem válasz, hanem majd a hit válaszol Istennek. A ke
reszt ségben az elénk jövő Krisztussal találkozunk. Innen következik, 
hogy a megkeresztelt Krisztus szeretetében él tovább.

A megváltást Isten nem az emberre bízta, hanem Jézusra. Ö végez
te el az emberért. A gyermekkeresztelésnél van, ami nem a gyermekre 
bízatott, hanem a felnőttekre, azaz a szülőkre, keresztszülőkre és az egész 
gyülekezetre. A felelősség is az övék.

Aláhúzandó még a gyermekkeresztség gyakorlatának alátámasztá
sára, hogy a keresztség nem jutalom, vagy díj a hitre, hanem ajándék, 
ahogy Jézus Krisztus is ajándéka életünknek. Azt mutatja meg, hogy ne 
a bűn, hanem Isten szolgái legyünk, mert csak az utóbbinak a neve dia- 
kónia. Ennek van eszkatológiai kicsengése, azaz annak, hogy Istennek 
élünk. Istennek élni pedig csak egyféleképpen lehet, ha már meghal
tunk a bűnnek. így nyer minden megkeresztelt „betagosítást” Jézus 
Krisztus halálába és feltámadásába.

Felhasznált irodalom:
Das NT mit Erklárung Berlin 1964
Trilling: Geschichtlichkeit Jesu — Leipzig 1966
Schmidt: Dér Brief des Paulus an die Römer — Berlin 1963
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — Budapest 1957

Káposzta Lajos
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Rm 6,3—11

A keresztség ajándékai

A keresztség nem kegyes szokás, szép hagyomány. Nem is családi 
ünnep, ahol új vendég érkezett a családba, akinek megérkezése öröm és 
ezért gyülekezik össze keresztszülő, rokon és szomszéd. A keresztség: 
szentség.

A keresztség Jézus parancsa és rendelése. Emberi kéz által történik, 
de valósággal mégis az Istennek műve.

1. Közösség Krisztussal. Mit cselekszik Isten a keresztségben? Pál 
úgy látja, hogy Isten közösséget teremt Krisztus és az ember között. A 
keresztségben az én sorsom Krisztus sorsa lesz. Az én sorsom a bűnös 
ember sorsa: szenvedés, halál és kárhozat. Krisztus vállalja érettem és 
helyettem. Mi a Krisztus sorsa? feltámadás és élet. Ez lesz az enyém is. 
Meghalok Vele a bűnnek és feltámadok új életre! Csodálatos közösség ez. 
A keresztség tehát a Krisztussal együtt való meghalás, Vele együtt a ha
lálba való eltemettetés. Különösen érzékelhető jelképe volt az alámerí- 
tés. Az alámerített ember elmerült a „hullámsírban” , jelképesen meghalt. 
Luther így is értelmezi a keresztséget a Kátéban. Arról szól, hogy a ke
resztségben az ó-ember vízbe főj tátik. Ha egész életemben benne tud
nék maradni, akkor megmaradna a keresztségbeli állapot. Krisztus halá
la által eleget tett az én bűneimért, megszűnt a bűn hatalma fölöttem. 
Bűnbocsánatot kaptam. Élhetek most már Istennek. — az ó-emberünk 
azonban újra és újra feltámad. Az ó-ember kitűnő „víz alatt úszó” . Alá
buktathatom a víz alá, s egy óvatlan pillanatban, itt, vagy ott felüti a 
fejét. Résen kell tehát lenni, s ha valamilyen ponton élni akar, irgalmat
lanul víz alá kell nyomni: „Aki megholt, az maradjon a sírban.”

2. Kegyelem. A keresztségben a Krisztussal való közösségben kegyel
met kapunk. Azonnal felmerül ez a kérdés: van-e szüksége a gyermeknek 
kegyelemre? — Sokszor lehet hallani ártatlan, angyali gyermekről. Aki
nek van gyermeke és figyeli fejlődését, az észreveszi, hogy gyermeke nem 
ártatlan, nem kívülről ragad rá a bűn, mint a világnak pora és szennye, 
hanem belülről nő ki. A gyermek hitét is sokan kétségbevonják. „A fő
hangsúly nem azon van, hogy akit megkeresztelnék, hisz-e, vagy se, mert 
az még nem teszi jogosulatlanná a gyermekkeresztséget. Mert a hitem 
nem létrehozza a keresztséget, hanem csupán elfogadja.” (Luther) Mi 
reménységgel kérjük, hogy Isten adja meg neki a hitet. A reformátor 
asztalára írta: „Baptisatus sum.” Ez erősítette hitének harcában, csügge- 
dés óráján. Ez a kegyelem erő és áldás. Csak az lehet kegyelmes, akinek 
életre-halálra kezében vagyunk, s hatalma, igazsága szerint semmivé te
het. De nem tesz, mert ez az Isten kegyelmes! Igazsága halálunkat kö
veteli, de kegyelme éltetni akar. „De éppen ennek az eredménye, hogy < 
többé nem hal meg, hanem most már él éspedig Istentől nyert életé
vel teljesen Istené.” (Kamer K.)

3. Üj élet. Akik meghaltak Krisztussal, azok Vele fel is támadtak.. A 
keresztség következménye és kötelezése, hogy járjunk új életben! „A ke
resztyén ember Krisztussal együtt új aionba helyeztetett, ebben az új 
aionban harcol a régi ellen. Mert megújult, azért újítja meg magát.” 
(P. Althaus)

Az ige így szól: „meghaltatok a bűn számára, de éltek Istennek a 
Krisztus Jézusban” . (11 v.) Az első keresztyének a keresztség alkalmával
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fehér ruhát kaptak és égő gyertyát a kezükbe. Mind a kettőre nagyon 
kell vigyázni. Egy ruha sem oiyan kényes, mint a fehér. Semmi sem 
oltható el olyan hamar, mint az égő gyertya. Ez azt jelenti nekünk vi
gyázó életet kell élnünk hitünk égő gyertyájával. Minden életnek állan
dóan cselekedetben kell valósulnia, hogy élet lehessen. Az új életben já
rás állandó feladat! Nemcsak vasárnap, hanem a hétköznapok munká
jában és minden szolgálatában.

Üj életben járni annyit is jelent, mint önzetlenül szeretni minden 
felebarátomat. Vallási, faji, társadalmi különbségeknek el kell tűnni, 
amikor a szeretet „királyi” parancsolatát kell betöltenünk. A keresztyén 
ember nem élhet önmagának. „A felebarát ügyét kell felvenni, bajaiban 
résztvenni, embernek lenni, amint Jézus is ember volt.” (Bonhoeffer) 
Fájó és megdöbbentő, megkeresztelt emberek is élnek szeretetlenségben, 
hűtlenségben.

Üj életben járni annyit jelent, mint állandóan örvendezni. — Isten 
nem szereti a szomorú lelket. A keresztség ajándéka biztat, hogy „min
denkor örüljetek” . (Fii 4,4) Jézus is azt mondja: „örüljetek a ti neveitek 
fel vannak írva a mennyben.” (Lk 10,20) Az örvendező tanítvány szolgáló 
tanítvány mindig. Élete nem öncél, hanem másokért élés és mukálkodás.

„A keresztyén élet nem lesz más, mint naponkénti keresztség, ame
lyet egyszer elkezdettünk, s azután mindvégig gyakorolnunk kell.” (Lu
ther)

A keresztség Isten drága ajándéka. Becsüljük meg mindazt, amit 
kaptunk benne. Fogadjuk el ajándékait engedelmes szívvel és buzdítson 
a szolgáló, napról napra megújuló életre!

Záborszky Csaba

Laikus kérdések és szempontok Rm 6,3—11-hez

Mit jelent az, hogy „az övéhez hasonló halálban öbelé ©Itattunk és 
vele eggyé lettünk” ? Vagy az, hogy „a mi ó emberünk vele együtt meg- 
feszíttetett, hogy a bűn teste megsemmisüljön” ? Hogy értsük azt, hogy 
„aki meghalt, megszabadult a bűntől” ? Aki meghal, az mind automati
kusan meg is szabadul a bűntől? Akkor a halál jelentené a megváltást 
mindenki számára? De hisz ez lehetetlen! Akkor miért küldte volna Isten 
egyszülött szent Fiát, az Ür Jézust erre a világra? Ö az, aki megszabadít 
a bűntől! És ha ő nem szabadít meg, akkor a halál se! — Egészen rendkí
vüli és igen nagy horderejű dologról beszél itt Pál apostol: a keresztség - 
ről. Szinte mondatról mondatra mélyebbre vezet bennünket a keresztség 
jelentőségének megismerésében. Mindjárt azt igen jelentős és fontos meg
állapításnak tartom, hogy „akik megkeresztelkedtünk, Jézus Krisztus ha
lálára keresztelkedtünk meg” . Mi a keresztségben sokszor csak azt lát
juk, hogy akit megkeresztelnek, az az egyház tagjává lesz. Beírják a ne
vét az anyakönyvbe, mint valami tankönyvbe. Sokan meg azt gondolják, 
hogy a keresztség valamiféle varázsszer. Akit megkereszteltek, az ennek 
a misztikus cselekménynek a következtében már nem pogány, hanem 
keresztyén, és sose lehet tudni, hogy ez mire lesz jó. Még az is csak a 
felszínen mozgó, egy kicsit felületes megállapítás, amikor azt mondjuk, 
hogy a keresztségben Isten gyermekévé fogadott. Az ő halálának leszünk 
részesei. A keresztség beleolt, belevon bennünket Jézus Krisztus váltság- 
halálába, könnyen értjük a róla szóló bizonyságtételt. Ezt csak a hit 
tudja megérteni. A hit i? csak úgy, hogy nem boncolgatja, hanem öröm
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mel elfogadja. Befogadja. Vagy inkább: elmerül benne. — Az is figye
lemreméltó: Ahogyan az Űr Jézus Krisztus feltámadott, úgy mi is feltá
madunk majd, de a feltámadásnak már itt el kell kezdődni. Az új élet
ben járásnál kell kezdődni. A keresztséghez tehát hozzátartozik a bűn 
ellen való harc. Az, hogy naponként meghaljunk a bűnnek, és napon
ként éljünk Jézus Krisztusnak. A neki való engedelmességben. Az ő ere
jével. A keresztség tehát nagy ajándék és nagy feladat. (16/b.)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP
Km 6,19—23

Bevezetés: Buchenwaldban, a monumentális felszabadítási emlékmű 
megrendítő hatással volt reám. Az emlékműtől lefelé 600 lépcsőfok veze
tett a hatalmas közös sírokhoz, melyben a kivégzettek porai nyugosznak. 
Föntről lefelé haladva a halál völgye várta a látogatót. Alulról felfelé 
indulva a látogató a monumentális emlékmű tetején elhelyezkedő harso
nákat, „az élet harsonáit” láthatta. Mennél feljebb haladt, annál köze
lebb került a szabadsághoz, az élethez a halál birodalmából.

Alapigénknek is ez a mondanivalója. Lépcsőfokok vezetnek lefélé a 
halál völgyébe. Egyes állomásai: hamisságnak odaszánt végtagok (kezünk, 
lábunk sőt a szánk!), a bűn szolgálata és ennek jól megérdemelt gyü
mölcse, az utolsó lépcső: a halál. A felfelé vezető lépcsőfokok: Istennek 
odaszentelt élet, felszabadulás a bűn szolgálata alól és a Krisztus által 
kapott örökélet.

Az ige problematikája, amit tisztáznunk kell, hogy a törvény alól 
felszabadulás azt jelenti-e, hogy megmaradjunk a bűn szolgaságában? 
A kegyelem elég erős bázis arra, hogy erkölcsi követelmény épülhes
sen rá?

1. Akinek szolgálunk, annak a hatalmában vagyunk — ez Pál apos
tol bizonyságtétele. Valóban igaz ez a mindennapi életünkben is. Azé 
a szívem, a lelkem, akinek a szolgálatában állok. Luther mondja, hogy 
az ember hasonlítható olyan lóhoz, amelynek vagy Isten a lovasa, vagy a 
gonosz hatalom, a Sátán. Ez a felismerés arra tanít minket, hogy akinek 
szolgálunk, az a tulajdonképpeni gazdánk. Akinek, vagy amilyen indu
latnak kiszolgáltatjuk magunkat, annak vagyunk az elkötelezettjei. A kü
lönbség csak az, hogy kinek szolgálunk. Ki az Űr, a nagy 1-es az éle
tünkben. Senki nem gondolhat arra, hogy szabad ura lehetőségeinek. Mi 
emberek csak áltatjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy autonómok, sza
badok vagyunk minden kötöttségtől. Az ember természeténél fogva ha
talom alatt van mindig. Vagy a bűnnek szolgál, vagy az élő Istennek. 
A bűn szolgálatának a vége a halál, Isten szolgálatának eredménye a ke
gyelmes ítélet Jézus Krisztus által és az örökélet.

2. A bűn szolgaságából a szabadságra az igehirdetés vezeti el a hivő 
embert. Ez a szabadság semmiesetre sem jelenti azt, hogy Istentől va
gyunk szabadok, hanem Jézus Krisztus kegyelme által a legszorosabb 
Istenhez kötődésünket jelenti. Jézus Krisztus megváltó ereje és a Szent
lélek hatalma visszatéríti a bűnös embert a teremtés eredeti rendjéhez és 
idegen hatalmasság befolyása nélkül szolgálhat Istennek és az embertár
saknak. Nagyon tanulságos ennek a ténynek megértéséhez Luthernek „A 
Keresztyén ember szabadságáéról írott műve. A keresztyén ember hitben
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mindennek szabad ura, nincs senkihez kötve, csak az élő Urához és Meg
váltójához, szeretetben pedig minden embernek a szolgája. Az igazi sza
badság Istenhez köt hitben és elválaszthatatlanul odaláncol szeretetben a 
m á s ik  embertársamhoz.

3. A krisztushitünk kiemel a régi kereteinkből. A bennünk lakozó 
óemberünk a „testi” énünket akarja érvényre juttatni. Aki enged az ősi 
kísértésnek és a maga feje szerint akar szabad lenni, ami után vágyako
zik, éppen az ellenkező állapotba kerül. A szabadosság, fegyelmezetlen
ség, a tisztátalanság és a gonoszság súlyos rabszolgaságába alacsonyít és a 
bűn kérlelhetetlenül megfizet: halállal, Istentől való végleges eltaszított- 
sággal. Jézus Krisztus áldozatos halála és feltámadása ebből az állapotból 
ragad ki minket. Jézus Krisztus váltságának az elfogadása a megújult és 
felszabadult élet új életformáját teremti meg bennünk. A kegyelmet el
fogadó hit állít be az Isten igazságának a szabad szolgálatába Isten di
csőségére és embertársaink javára.

4. A krisztustól kapott szabadság beállít az élet szolgálatába. A régi 
megkötözöttségeitől, gátlásaitól és előítéleteitől megszabadított ember oda 
tud fordulni nyitott szívvel az őt körülvevő világ felé. Beilleszkedik a 
társadalom életébe, mint annak hasznos fogaskereke tevékenykedik má
sok javára, boldogulására. Részt vesz az emberiség gondjainak felvál
lalásában. Jó szívvel küzd az emberiség életének fennmaradásáért, állást 
foglal minden agresszió, háborús uszítás ellen és a béke munkálója. A 
mindennapi élet konkrét kérdéseiben egyértelműen az élet útját a máso
kért való áldozatos életformát választja tudatosan és szabadon, mert 
Jézus erre az útra hív napjainkban A másokért élő felszabadult szívű 
ember hasznos egyháza és népe valamint az emberiség nagy családja 
számára is. Felismeri a szolgálat apró alkalmait és lehetőségeit és kész
ségesen vállalja a só, és világosság alázatos, csendes szolgálatát, a kicsi 
kovász erjesztő szerepét, amely észrevétlenül átjárja a tésztát, miköz
ben elvégzi a rendeltetésének megfelelő feladatát. Szolgálatán keresztül 
Krisztus megváltásának erői áramlanak be a körülötte élők életébe.

5. Ennek a szolgálatnak Istentől ígért végső ajándéka az örökélet. 
A bűn halállal fizet, az Isten szabadításában élő ember nem bért kap, 
hanem ajándékot. Az ajándékot soha nem lehet kiérdemelni. Az ajándék 
mindég az ajándékot adó Isten szuverén cselekedete velünk és rajtunk. 
Kegyelem! Ez a kegyelem vezet minden napon feljebb a lépcsőkön a ha
lál mélységeiből, és életutunk végén vár reánk az Istennel való zavarta
lan boldog öröm, ahol mi is meghalljuk az „örökélet harsonáit” . Addig is, 
Urunk adj erőt minden napon a Te és embertársaink felszabadult szol
gálatára, hogy utunk végén örökké Tenéked szolgálhassunk.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok Rm 6,19—23-hoz

Mi mindig szolgája vagyunk valakinek, vagy valaminek. Vagy a jó
nak, vagy a rossznak. Középút nincs. Pál szerint vagy az igazság, vagy a 
hazugság szolgáiul adjuk magunkat. Kérdésem az, hogy az „odaszánás” 
teljesen tőlem függ? A felelősséget nem akarom levenni magamról, de 
úgy látom, hogy egyfelől a bűn behálóz, másfelől igaz Luther megállapí
tása, saját értelmemmel nem tudok Jézus Krisztusban hinni, hanem csak 
a Szentlélek által.
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Igaz, hogy a Szentlélek hív, de a bűn is csábít, s nekem kell dönte
ni, kinek hiszek, kinek adom oda magamat, mit cselekszem az életben.

Figyelemre méltó: a bűn szolgája szabad az igazságtól és fordítva. 
Valahol így olvastam: a bűn látása vakság az Isten dolgai felé és for
dítva.

A bűn útja, zsoldja: szégyen és halál. Ennek rengeteg példáját láthat
juk és hallhatjuk. A TV „Kék fény” adása ismerteti a szomorú eseteket. 
Isten ajándéka az embertárs életét előbbrevivő felelős szeretet a min
dennapi életben és az örökélet. Az igehirdetésnek éppen ezt a kettős vo
natkozást kellene erőteljesen meghirdetni. Az Isten akarata, hogy a be
csületesen végzett munkában, a gyermekek nevelésében és áldott csalá
di életben tegyék a keresztyének nyilvánvalóvá, hogy Isten gyermekei
ként az igazság szolgálatára adták magukat.

Mit jelent megszentelt életben járni? Mi is az örökélet? Mit jelent 
Isten előtti felelősséggel járni a földi úton? (31)

384



Egyháztörténeti évfordulók

Rázga Pál, a szabadságharc lelkész-vértanúja

Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1849. június 16-án Haynau pozsonyi had
bírósága egyhangúlag kötéláltali halálra ítélte Rázga Pál 50 éves pozsonyi 
lelkipásztort. A cs. kir. katonai vizsgálóbizottság hivatalos jelentése sze
rint „az ellene folytatott bírósági vizsgálat során s a tényállás megállapí
tása után részint bevallotta, részint hiteles tanúknak esküvel megerősítet
te vallomása útján jogtörvényesen reábizonyult, hogy három ízben, éspe
dig: Pozsonyban, múlt évi október hó 19-én a Zöldfa vendégfogadó erké
lyéről, az összegyűlt nemzetőrség és a nagy számmal jelen levő néptömeg 
előtt; azután Köpcsényben maguknak az Ausztria felé már kivonult nem
zetőrcsapatoknak; végre a schwechati ütközet előtt, ahová a magyar föl
kelő sereggel tábori hitszónok minőségében kivonult, az uralkodóház és 
a törvényes rend ellen nyilvánosan felségsértő tartalmú beszédeket inté
zett, a népet a törvényes kormány ellen való fegyverkezésre szólította fel, 
a Köpcsényből Pozsonyba visszatérni hajlandó nemzetőröket az előnyo
mulásra indította és végre a cs. kir. osztrák csapatok ellen való harcban 
kitartásra buzdította. . .  ezért a hitszónoki hivatalától való eilőleges 
megfosztása után, a fennálló törvények alapján, a f. é. június 16-án tar
tott hadbírósági tárgyaláson egyhangúlag kötéláltali halálra ítéltetett, 
mely ítélet magasabb helyről is jóváhagyatván, ő rajta ma, reggeli 4 
órakor, végre is hajtatott. Pozsony, 1849. június 18. A cs. k. katonai vizs
gálóbizottságtól.” (Pressburger Zeitung, 1849. 137. sz.).

Az egyháztörténeti kutatásra vár még annak hiteles feltárása, hogy 
kik is jelentették fel az ötgyermekes lelkészt, és kik, hogyan tanúskodtak 
ellene Windischgratz, majd Haynau statáriuma idején. A legújabb időkig 
titkos bécsi Kriegsarchiv porlepte iratai erre is választ fognak adni. Mi 
— egy és negyed század távlatából — addig is tisztelettel és megbecsülés
sel adózunk emlékének.

Számontartjuk, hogy felül tudott emelkedni a vérségi kötelékeken. 
Hiszen származása szlovák, műveltsége német, több korábbi gyülekezete 
osztrák, felesége dán, szíve azonban magyar volt.

Számontartjuk, hogy egyike volt az intézményes diakónia első mun
kásainak. Nemcsak azt tudjuk ugyanis, hogy első gyülekezetében, a ka- 
rinthiai Trebesingben — ahol félnap) járóföldre nem volt orvos találha
tó — medikusi előtanulmányok után gyakorló orvosként is működött, 
vagy hogy Zlámban az iskolaügy és templomépítés terén már fiatalon 
nagy érdemeket szerzett, majd utóbb prágai lelkészként új parókiát és 
iskolát építtetett; hanem azt is, hogy Modorban 1835-ben — korát messze 
megelőzve — nyugdíjintézetet alapított Pozsony megyei lelkészek, lel
készözvegyek és lelkészárvák számára.

Mindenek felett számontartjuk azonban egyház- és hazaszeretetét, 
amelyről mór 1846-os pozsonyi beiktatásakor bizonyságot tett és amelyet 
a szabadságharc bukásakor vérével is megpecsételt: „Erőm, tehetségem a 
tied, szeretett gyülekezet; életem a hazáé! Az egyháznak örömmel adom 
meg, amit adhatok, hazámtól el nem vonom soha, mivel néki tartozom” .

Dr. Fabiny Tibor
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