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Csendben Isten e lő tt

Ő — előttünk jár
Csendben, Isten előtt beszélgetek Róla — a h it elkezdőjéről és be- 

végzőjéről — Veled. A tanítvány, a  lelkész életében egy „fordíto tt” 
nyelv tannak  kell érvényesülni. Az egyes szám, első személy — én — he
lyére a  harm ad ik  szem élynek kell kerü ln i: ő.

N ézzetek a hit fejedelm ére, Jézus Krisztusra.

Nem m agam ra, sikereim re vagy kudarcaim ra, erőm re, vagy erőtlen
ségemre, hanem  Reá kell nézni, hogy lelkészi szolgálatom at Isten akara
ta  szerin t hűségesen tölth  essem be az em berek között, em bereken ke
resztül szolgálva az élet Istenét. Szolgálatunk ú tjá n  nem  m i já ru n k  elöl. 
Nem valam i ősvadonban készítünk u ta t Istentől az emberhez. Isten Jézus 
K risztusban m ár elkészítette, m ár kitaposta az u ta t Tőle az emberhez. 
M inden erőlködésünk, tervünk, hogy mi vigyük közel Isten t az em berhez 
hiábavaló és fölösleges fáradozás. Szilárddá, biztossá és örvendezővé lesz 
szolgálatunk, ha abban a bizonyosságban élünk, hogy Isten a  Jézus K risz
tusban m ár közel jött. M ár elkezdte bennünk a h ite t m unkálni. M ár kö
rülfogta szeretetével a  világot, s a világ m indig szeretetónek a  tárgya 
m arad. Függetlenül attól, hogy erre  a  szeretetre m ilyen választ ad.

E lőttünk a  győztes, feltám adott és élő Jézus K risztus jár. Nyomában 
kell já rnunk . Szeretetével kell szeretnünk. Ez sa ját, jól kitaposott ú t
ja ink  feladását, s gyakran „bölcsen elgondolt teológiánk” rev ideálását 
vagy éppen átdolgozását teszi szükségessé. Ezt kellett tenni Keresztelő
nek, s P éternek  is. Egészen addig, am íg alázatosan m egtanulom : K övet
lek Jézus, valahová mégy.

N ézzetek Jézusra, aki az im ádkozás beszédes viszonyában vo lt az 
Atyával.

Im ádkozása közben soha nem  sa já t akara tának  és terveinek érvény- 
re ju tta tá sáé rt és te ljesítéséért könyörgött. E m bert szolgáló szeretetének 
szerves tartozéka volt az. A bban a  bizonyosságban élhetünk, hogy m a is 
— nem  a szentek és nagyszerű keresztyén eleink —, ö  személyesen hor
doz m inket, gyülekezeteinket és a világot im ádságaiban Isten előtt.

Nézzetek a rra  a Jézusra, aki szolgálatának öröm eiért h á lá t ad o tt az 
A tyának. — Nem m arad ez el papi életünkből? Nincs olyan lelkészi élet, 
am elyiknek n e  lenne há lá t adn i valója! — A m ikor a k ísértő  a  hatalom  
és nagyság köntösét ak a rja  v á llá ra  tenn i: im ádkozott A kereszt tövében 
sem vádol, nem  is panaszkodik : im ádkozik.

Istennek azok az  em berei tu d tak  igazán szolgálni em bertársaiknak, 
akik  az  im ádság atya-gyerm eki kapcsolatának felszabadult, boldog leve
gőjében éltek.

Mózes im ádkozik a népéért — nem  önm agáért! Dávid a  bűnös, az

385



Isten ú tjá t és ak a ra tá t meg csúfoló: im ádkozik. Saul im ádkozására figyel 
fel az Isten.

És m i? M ilyen a m i im ádságunk? A jkunk zsilipjeinek m egnyitása 
a  panasz-áradat hömpölygő hu llám ai elő tt?  S tréber iskolás-gyerek „jú- 
dáskodása” a  m elle ttünk  élő em berről? Isten „tap in tatos kioktatása”, 
hogyan kellene „jobban” alak ítan i és form álni a világot, az egyházat, 
a családodat és a sa já t életedet? M indez az, csak éppen nem  az a lá
zatos beszélgetés: igen A tyám , m ert így vo lt kedves előtted. Em berré len
ni, hogy az em ber gyerm eked lehessen. Szolgálni az em bernek, hogy 
m inden zsam ökoskodás és em ber feletti uralkodás fe le tt kim ond csendes 
ítéletedet.

Az im ádság em elő-daru, am elyik m ásokat emel a  m élyből magasba. 
Kétségbeesésből reménységbe. Szomorkodásból örömbe.

Hordozó erő. Hordozza a családot és gyülekezetét. Az egyházat és a 
világot. T ágra ny ito tt kar, am elyik Isten élé öleli az egész világot. Az 
aszály sú jto tta  afrikai földrész puffadthasú, sovány gyerm ekét és Latin- 
A m erika kizsákm ányolt m unkását. N em csak esőért könyörgés és nagyobb 
kenyérért, hanem  társadalm i igazságosságért, am elyik egyedül je len thet 
nagyobb kenyeret és em beribb életet em berek m illióinak.

Felelős odaállás Isten  e lé : Isten, légy irgalm as nekem  bűnösnek, m ert 
én csak m agam nak akartam  szolgálni. Csak kis közösségre gondoltam, 
am ikor atyai szeretetedet m eghirdettem . Válogatás nélküli szeretetedet 
csak egyesekre korlátoztam . Nem  aktiv izáltam  a  gyülekezetei az em ber
tá rs szolgálatára, csak szűk kegyesség megélésére, „p rivá t vallásoskodás
ra” serkentettem  őket. Csak im ádkoztam , de sem m it nem  te ttem  azért, 
hogy valakinek az életét szebbé tegyem. V alakinek a  szívét m egörven
deztessem, hogy segítsem  népem  és hazám  m unká ját egy em berséges 
társadalom  és világ felépítésének nagy törekvéseiben. Bocsáss m eg Uram, 
hogy az im ádság zá rt ajtók, tem plom  és lelkészlakások falai mögé zárt és 
nem  te tt ny ito ttá  az élet és a  világ, a  szolgatárs és az  em bertárs felé. Áron 
és H úr m ódjára nem  álltam  oda im ádságban m eglankadt kezeket tám o
gatni és erősíteni.

Nézzetek Jézusra, ak i im ádságát a felebarát, az em ber szolgálatába 
állította.

N ézzetek Jézusra, aki Isten  akaratát a kortársra, embertársra, az 
em berre vonatkozóan kereste és cselekedte. M iért k u ta tju k  mi Isten aka
ra tá t?  Hogy a  m egism ertek u tán  k iok tassuk  a  világot a szószékek kated
rá já ró l?  Hogy „beolvassunk” az em bereknek? Isten  ak a ra ta  az, hogy m in
den em ber üdvözöljön! Isten  ak ara ta  az, hogy m inden em ber em beri 
életet éljen! Isten  ak a ra ta  az, hogy ne éljen önm agának, hanem  a fele
b ará té rt m unkálkodás szeretetében az  em ber. Isten ak a ra ta  az, hogy a 
lelkész, a  gyülekezet, Isten  népe a  világban, a társadalom ban, a világért, 
az em bertárs m ennyei és földi üdvét jelentő  élet k im unkálásáért éljen és 
égjen el! így keresed Isten ak a ra tá t Jézusra nézve?

M inden olyan törekvés, am elyik „álom szigetre” akarja  vezetni a  gyü
lekezetei, em beri ak a ra t és szándék, s nem  Isten akaratából, hanem  
gyülekezeti vezetők, lelkészek önm agukkal és a társadalom m al m egha- 
sonlásából származik. Nem építi, hanem  rom bolja K risztus egyházát, és 
a lkalm atlanná teszi Isten  népét a  szolgálatra.

Jézus ú tja  a valóságos életbe vezetett. Oda, ahol elferdült vallási 
élet folyt a  szakrális közösségekben. Ahol Istentisztelet és rú t önérdek
hajszolás édestestvérekként já rta k  együtt. Oda, ahol a kapzsiság ördö
ge a  fe lebarát m egkárosítására ind íto tta  az em bert. Ahol Isten bűnbo
csátó szeretetére szom jaztak. Em berek közé m ent és ledöntött fa ji és tá r-

386



sadalm i korlátokat. Á thidalt gyűlölet-szakadékokat. Lebontott népeket 
egymástól elválasztó falakat. V ilágm egváltó te rve végrehajtása közben 
nemcsak az em berek lelki üdvössége érdekelte. Az éhezőknek enni adott. 
A vak szemeit m egnyitotta. A tám aszát vesztett özvegynek a gyerm ekét 
adta vissza. Nem  m ondta: m ajd  a  m ennyben nem  lesz betegség. Nem  
lesz vakság, nem  lesz bűn, nem  lesz életet pusztító halál. A jelen  életet 
tette szebbé. A je len  élet te rhe it vette  vállára. Világ üdvösségét m unká
ló szolgálata az em ber ideigvaló és örökkéváló életét m unkálta.

Maga választo tta úton já r  az  a lelkész, akinek szeretete, s hitéből 
fakadó ak tív  tevékenysége nem  az  em bertárs, a világ felé irányuló szere
tet szolgálatában konkretizálódik. Jézus u tán  já rv a  Isten  m unkatársa i
ként kell m unkálkodnunk azért, hogy Isten  te rem te tt világában békes
ségben, em beri m éltóságban, szeretetben és egym ásért harcolni is tudó 
felelősségben élhessenek em berek. A Jézus K risztus á lta l m ár elkészített 
örökélet pedig k iteljesedjék m ajd az élő Istennel való örök közösség
ben, az Ö országában.

A betegesen aggódók, az  örökké siránkozók, a társadalm unk  törek
véseit sanda szemm el nézők kis csoportjának zsákutcájába tévedt az a 
lelkész, ak i Jézus K risztus renom éját, szentségét és m éltóságát „féltve” 
nem megy a  M ester u tán  az em berek közé. Az ilyen lelkész igehirdetése 
öröm helyett halál-bagoly huhogás. Békesség m unkálás helyett békétlen
ség szítása. Szüntelenül örvendezés helyett szüntelen siránkozás. Isten 
erejére hagyatkozás helyett örökké viharfelhőket kereső aggódó tépelő- 
dés. Az ilyen lelkész az „engem csak a lelkek”, „engem  csak az em berek 
örökélete érdekel” m ondatok rom várainak  falai közé m enekül. S az élet
nek, s vele együtt az élet sű rű jébe menő élő Jézus K risztusnak, s az á l
tala igen szeretett em bernek is h á ta t fordít. A Jézus K risztusnak h á ta t 
fordító ajkán  hangzik aztán a  m ondat: m it érdekel engem a v ilág sok 
kérdése, a politika, a gazdasági kérdések, a társadalm i igazságosság k ér
dése? M it is szólnának a híveim, h a  a szószéken én politikai, gazdasági 
és társadalm i kérdésekről is beszélnék. Jézus nem  „szégyellett” ezekről a 
kérdésekről sem  szólni, m iközben h irde tte  Isten  üdvözítő szeretetének el- 
érkeztét.

Az élő Jézus K risztus u tán  já ró  lelkész ú tja  az em berek közé vezet. 
K érdéseikre feleletet keres és együtt m unkálkodik  velük!

A k i Jézusra tekin t, az nem  hátra néz, hanem  előre. A z  úton m enni 
kell előre. Igaz, ta lán  akadnak, ak ik  úgy, m in t Mózes népe visszate
kinget a  zsíros fazekak felé. Oda ahonnan Isten  kegyelmes szeretete k i
hívott m inket. Oda, ahol az egyház nem  a  szolgálat kötényét, hanem  az 
uralkodás trónusá t kereste. Régi egyházi form ák és m egkövesedett szo
kások m aradványaihoz, vagy em lékeihez. Aki az eke szarvára  teszi kezét, 
és h á tra  kacsintgat — 30 vagy 50 év „szép em lékeire” — nem  alkal
mas arra , hogy a  célhoz vezető úton vezessen m ásokat és kövesse a h it 
bevégzőjét, Jézust. N éhány hétte l ezelőtt egy holland lelkész arró l be
szélt, hogy kár, hogy m egszüntetik a tábori-lelkészséget, m ert o tt leg
alább el lehete tt érn i az em bereket. — Én sehol nem  olvastam  a Szent
írásban arról, hogy Jézus valaha is m aga elé vezényeltette P ilátus 
légiósait, vagy zsoldosait, hogy Isten  országát hirdesse nekik. — Lehet, 
hogy vannak, ak ik  úgy gondolják — nálu n k  is volt e rre  példa a leventék
nél, katonaságnál, diákoknál, — könnyebb lenne em bereket vezényszóra 
m eneteltetni Isten  országa felé, m in t csendes otthonokban B ibliák fölé 
hajolni kétkedő és kétségeskedő m odem  em berekkel együtt. Lehet, hogy 
könnyebb dolog az im ádkozás csendes szobájában a  teológiai könyvek 
betűi mögé elm enekülve élni a  lelkészi életet, m in t odaállni betegágy
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mellé, vigasztalást adóan. Lefogni ökölbe szorult kezet, vagy az atom 
bom bát szorongató kart. Lehet, hogy könnyebb, de nem  szebb. Lehet 
hogy m utatósabb, de nem  krisztusibb. Jézus u tán  já rn i nem  kiterített 
bíborszőnyegen, nem  katedrálisok pom pájában, hanem  az em berek között 
kell és lehet Az útszélre taszíto tt sebét kötözve, a m egcsúfolttal együtt 
járva.

Nincs idő leülni és m egpihenni. A rra  sincs lehetőség, hogy a  már 
m egtett ú t babérjain  pihenve szem léljük: az é le t sűrűjében, az emberek 
között célhoz ju t-e  Jézus, s azok, ak ik  m ennek utána. Jézus megy elöl, 
s nem  engedi követőit elm aradni. E rőtlenül leroskadni. Az erőtelent erő
síti, a  lan k ad ta t új lendü letre  bírja. A visszatekintgetőt előre nézővé 
form álja.

Mi a  cél? Szolgálni az em bereken keresztü l az  élő Istennek. Hol 
a  cél? Ahol egy örökké tevékeny, m ásoknak és m ásokért élő szolgálat 
u tán  a M ester m ond ja  m ajd: Jó l van hű szolgám.

Amíg e célt elérjük, addig csak Jézus tek in te té t tudhatom  maga
mon. Úgy m in t Péter, ak it vádolt ez a  tekin tet. Talán vádol sok m ulasz
tásért. Úgy m in t P é te r: aki a szeretet tek in te té t lá thatta , s hallo tta az 
ú jra  küldő szót: legeltesd az én bárányaim at. S ahogy egykor hallha
tom : Jö jjetek  A tyám nak á ld o tta i. . .

Dr. Nagy István
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Az Európai Lutheránus Egyházak 
Konferenciája Lengyelországban

Az Európai Béke és Biztonsági Konferencia 
és a Lutheránus Világszövetség

(Beszámoló az európai egyházak varsói konferenciáján)

H árom  kérdéssel foglalkozom beszám olóm ban:
1. Mik az LVSZ feladatai az Európai Béke és Biztonsági K onferenciá

ra való tek in te tte l?
2. Milyen feladatokat kap az LVSZ és tagegyházai az Európai Béke 

és Biztonsági K onferenciától?
3. Hogyan já ru lh a t az LVSZ az Európai Béke és Biztonsági K onfe

rencia sikeréhez?

1. M ilyen feladatai vannak az L V SZ -nek az Európai Béke és B izton
sági K onferenciával kapcsolatban?

Az LVSZ-en belül folytatott, az Európai Béke és Biztonsági K onfe
rencia te rve it és tém áit érintő megbeszéléseknek m ár tö rténelm ük van. 
Ezt a  tö rténelm et nem  ism ételhetem  most meg, de r á  kell m utatnom  arra  
a kezdetre, am ely az 1970-ben, Evianban ta rto tt LVSZ Nagygyűlés nyi
latkozatában fogalm azódott meg „A szolgáló keresztyénség és béke” gon
dolatában. Meg kell em lítenem , hogy ez a nyilatkozat ahhoz a négy, a 
nagygyűlés á lta l m egszavazott felhíváshoz tartozik, am elyet a  nyilvános
sághoz intézett.

Evian óta az LVSZ különböző alkalm akon u ta lt a tervezett kon
ferencia jelentőségére. E konferenciáról tá rgyaltak  m ár m ind az 1972- 
ben, ill. 1973-ban ta rto tt Végrehajtó Bizottság ülésein, m ind pedig a h i
vatalviselők 1973-as ülésén. 1972-ben a V égrehajtó Bizottság fő titkára 
azt a  m egbízatást kapta, hogy „kísérje figyelem m el az európai fejle
ményeket, s m utasson rá  az egyháznak azokra a  lehetőségeire, hogy m i
lyen pontokon já ru lh a t hozzá Európa békéjéhez és biztonságához.”

1973-ban az LVSZ-en bélül m egalakult egy olyan m unkacsoport, am e
lyik azt a feladatot kapta, hogy irányítsa az LVSZ további m unkájának  
előkészületeit. A m unka azzal indult, hogy összegyűjtötték egyházi és 
világi forrásokból m egjelenő Európai Béke és Biztonsági K onferenciára 
vonatkozó anyagokat.

Am ikor Genfben az Európai Béke és Biztonsági K onferencia m ásodik 
szakasza megkezdődött, a  fő titká r írásban ju tta tta  el a  Konferenciához 
az LVSZ érdeklődését és készségét, s azt, hogy a K onferencia k ívánsá
gára h ivatalosan is kész ezt kifejteni. Az LVSZ-hez in tézett válaszban 
k ife jte tték  és rám u ta ttak  az Európai Béke és Biztonsági K onferencia zárt 
jellegére, valam in t arra , hogy ez k izárja  m inden nem  állam i szervezet
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részvételét. Mégis lehetőség volt arra , hogy időről időre a Konferencia 
tárgyalásainak fejlem ényeiről inform ációkhoz jusisunk.

Az LVSZ m unkacsoport különösen is a K onferencia olyan pontjaira 
összpontosít, am elyek egyházi érdeklődésre ta rtan ak  szám at és összegyűjti 
m indazokat az egyházi nyilatkozatokat, am elyek ezekkel a  pontokkal 
kapcsolatban elhangzottak.

Végül kidolgozták egy esetleges m egjelenő tanulm ányi kö te t terveze
tét, am it a f. év  feb ruárjában  ta rto tt V égrehajtó Bizottság ülése elé ter
jesztettek. A V égrehajtó Bizottság felhatalm azta az elnököt és a fő
titk á r t arra, hogy írásban  h ív ja fel az Európai Béke és Biztonsági Konfe
rencián részt vevő delegációk vezetőinek figyelm ét az LVSZ kérésére és 
a rra , hogy a tagegyházak továbbra is kü ld jék  el a K onferenciáról szóló 
állásfoglalásaikat. Ezek most m ár együtt vannak.

Az LVSZ sajtószolgálata ism ételten tá jékozta to tt az LVSZ és vezetői
nek fáradozásáról.

M indezzel az LVSZ és az egyházak még nem  te ttek  meg mindent. 
A békés Európához vezető ú t sokkal hosszabb lesz, m in t am it az Európai 
Béke és Biztonsági K onferencia a feszültség, ellenségeskedés és félelem 
kérdésének m egoldásában m ár m egtett. Azzal is szám olhatunk, hogy a 
K onferencia m unká ját m ajd  a jövőben egy koord inált grém ium  viszi to
vább. Az egyházaknak újabb  erőfeszítéseket kell tenni Európa békéjéért 
és biztonságáért.

2. M ilyen feladatokat kap az L V SZ  és tagegyházai az Európai Béke és 
Biztonsági Konferenciától?

Az egyház tan ításának  a hétköznapokban kell a p róbát kiállniuk. A 
problém ák, követelm ények, törekvések, konfliktusok, mozgalm ak és poli
tikai program ok, egy társadalom  és nép történelm ében olyan összefüg
gések, am elyekben a keresztyén h it feddhetetlenségét és em beriségért 
te tt szolgálatát m egkérdőjelezik. Az Eurpai Béke és Biztonsági Konfe
rencián szóbakerülnek az európai tá rsadalm ak  kulcsproblém ái. A bé
kéért fo ly ta to tt közös harc kérdései. Ez tehá t olyan próbakő, am elynél 
az egyházaknak is bizonyítaniok kell. Ennek figyelem bevételekor leg
alább két kérdést kell fe lve tnünk :

Az első kérdésnél előkerül az egyház tan ításának  belső következetes
sége korunkban, a  m ásodiknál pedig a tan ítás és életgyakorlat kapcsola
tának  m indig visszatérő kérdése.

Hadd világítsak rá  arra , hogyan is kerülnek elő ezek a  kérdések ép
pen az Európai Béke és Biztonsági K onferenciával kapcsolatban.

A K onferencia az európai- és világ-békéért fo ly ta to tt közös fáradozás 
kifejezője. Politikai karak tere  van, de m agában foglalja a  társadalm unkat 
és em bertársa inkat érintő kérdéseket is. Figyelem be vesznek ezen a Kon
ferencián olyan kérdéseket — hivatalos szinten —, am elyek hozzánőttek 
a  megosztott Európához. Kérdés, hogyan kezdjünk  kontinensünk bizton
ságát fenyegető problém ák megoldásához. M ilyen gyakorlati lépéseket 
kell m egtenni a  közös béke ügyéért?

A z egyház békeüzenete m ár kétezer éves. A  háború  és béke tan ítá 
sá t rendszeresen kidolgozzák a  teológusok. A lu teránus egyház tan ítá 
sából sem hiányzik a szociális igazságosságról szóló teológiai nyilatkozat. 
Ennek a  gondolkodásnak nagyrésze teológiai és etikai könyveikben meg
jelent. Mégis m egm utatkozik m ilyen nehéz aktualizáln i az egyház hitét 
a mai nem zetközi és szociális kérdésekre vonatkozóan. (Am ire most gon
dolunk.) Sürgős feladat a  keresztyén gondolkodás továbbfejlesztése. Le-
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heteden m inden olyan vállalkozás, am i az egyház szociális bizonyság- 
tételét ad-hoc m egoldásnak próbálná bem utatni. Ahhoz, hogy ez lényeges 
szociális h itvallás legyen, az u ta t végig kell járn i.

K érdés az is, hogy a rendelkezésire álló ira ta ink  elegendők-e a  mai 
szociális igazságok kérdéseinek m egoldására? Elegendő-e a ké t b iro
dalom ról szóló tan ítás?  Hová vezet m inket a szociális és politikai diakó- 
nia koncepciója? M it je len t ennek m egvallása, hogy K risztus Ür az 
egyház és világ fölött? Ezek m ilyen lehetőséget nyújtanak, s milyen 
korlátokat szabnak?

Az Európai Béke és Biztonsági K onferencia egészen konkrétan  teszi 
fel az t a kérdést: Milyen összefüggés van a h it és az élet között? Gyako
ro ljuk  is, am it h irdetünk? K épes az  egyház azokkal a  konfliktusokkal 
megbirkózni, am elyek különböző ku ltu rá lis, vagy politikai tradíciókból, 
vagy különböző gazdasági és szociális egyenlőtlenségekből szárm aznak? 
Az egyház képes-e olyan gyakorlatot kifejleszteni, am elyikben m egm u
tatkozik  a  nem zetközi szolidaritás? M it je len t az egyház m indennapi éle
te szám ára az egyház transnacionális lényegének biztosítása? Elképzel
hető a különböző egyházak — kicsi vagy nagy, gazdag és szegény — 
transznacionális kontextusba hozása? Ezeket a  kérdéseket veti fél az 
Európai Béke és Biztonsági K onferencia. '

A m ásik kérdés, az elm élet és a  gyakorlat viszonya az egyházban. 
Az egyházak gyakorlati szociális szerepének kérdése. V annak az egyház 
prófétai szolgálatára vonatkozólag elfogadott feltételek, m in t a népek 
lelkiism erete és az igazságosság h a n g ja . . .  (A szolgáló szerepe.) A diakó- 
niai szerep megalapozott. Az egyház az üdvösség és a megbocsátás gyüle
kezete. Az egyház önértelm ezése bizonyos ha táro k at is je len t a rra  a sze
repre nézve, am it a társadalom ban betölthet. G enerációnk pl. nagyon tisz
tában  van azzal, m im indennek teszi ki m agát az egyház az uralkodó 
hatalm akkal történő kapcsolatával. Végül az egyház különböző k u ltu 
rális és szociális hagyom ánya is korlátozza az  egyházat.

A gyakorlati kérdés: m elyek azok a kérdések az egyház részére, 
am elyekkel az Európai Béke és Biztonsági K onferenciát cé lja inak  eléré
séhez hozzásegítheti? K épesek-e az egyházak kifejezésre ju tta tn i vélem é
nyüket úgy, hogy az olyan legyen, m in t am i h itük  központjából szárm a
zik? Ez további tisztu lást je len t-e  m ajd  az egyházak szociális felelőssé
gének értelm ezésében és kiszélesítik-e a gyakorlati m egvalósítást? Az 
Európai Béke és Biztonsági K onferencia az egyházak szám ára valóban új 
lehetőségeket nyit?

3. Hogyan járulhatnak az egyházak az Európai Béke és Biztonsági 
Konferencia sikeréhez?

Ez elé a  kérdés elé kerülve, szerénységre is szükség van. Azok a 
lehetőségek, am elyeket az egyházak m aguknak igényelnének, még n in 
csenek megfelelően kidolgozva. (Továbbá.) Az egyházaknak alig van 
meg a  lehetőségük arra, hogy kifogástalan politikai m egoldásokat tu d ja 
nak  javasolni. Éppen ez a pont az, ahol felvetődik, hogy jogilag lehet-e 
az egyházaknak ilyen funkciójuk? Meg tudnának-e birkózni technikai 
és politikai problém ákkal? Ez az evangélikus egyházakon belül is vi
tás. Varrnak polgári szervezetek, am elyeknek m ódjukban áll az, hogy az 
Európai Béke és Biztonsági K onferencia célja it segítsék, és a  nem zetek 
politikai ak a ra tá t erősítsék. (Ezek a követelm ények aláhúzzák.) Az egy
házak felelősségét is a lá  kell húzni különösen azokban az országokban, 
am elyekben az egyházak nagy erőt képviselnek.
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Bizonyára m inden országban m ás az egyházi felelősség m ai form ája 
annak  ellenére, hogy a lap ja  és lényege m indenütt azonos.

Az LVSZ tanulm ányi kötetében összefoglalja a legfontosabb ny ilat
kozatokat, am elyeket most nem  szükséges m egism ételnünk, hanem  cso
portosítjuk  m indazokat a gondolatokat, am elyek beépíthetők az Európai 
Béke és Biztonsági K onferencia célkitűzéseibe:

a) Az em ber és társadalom  lényegének perspektívái, am elyek m aguk
ba foglalják  az em beri társadalom  globális értelm ezését: M inden em ber 
és nép kölcsönös elismerését, m inden szegénynek, kizsákm ányoltnak, ki- 
közösítettnek és elnyom ottnak jogaihoz ju tását.

b) A béke és igazságosság motivációi és lehetőségei, am elyek alapjai 
Istennek Jézus K risztusban adott cselekedetében vannak, s az em bereket 
abba a  felelős szeretettre állítja, am ely legyőz m inden ellenségeskedést, 
bizalm atlanságot. Szembeszáll cinizm us nélkül a szociális igazságtalansá
gokkal. Abba a helyzetbe akar ju tta tn i m indenkit, hogy képes legyen a 
m egszakadt kom m unikációk helyreállítására és a rem énység szikrájának 
a m egtartására.

c) Nevelés, am ely az egyházak tag ja it ahhoz segítik, hogy m egtalál
ják  Isten  a jándékát a szociális és nem zetközi összefüggésekben és azokat 
megéljék. A  békére és igazságosságra való nevelés egyházi feladat is, m ert 
ilyen  neveléssel járulnak hozzá a népek közötti béke megvalósításához.

Az LVSZ m unkáján  belül összegyűjtött tapasztalata im at ad tam  to
vább. Ahogy keresztyéneknek és egyházaknak továbbra is jelentős és 
gyümölcsöt hozó te rü le t a béke, biztonság és igazságosságért folyó harc 
mezeje.

R istó Lehtonen 
(Fordította: K áposzta Lajos)

A  le lk észk ép zés  a la p k é rd é se i m a

1. A  lelkészképzés m in t kiképzés

A hagyom ányos form ában történő teológiai stúdium m al kapcsolat
ban m a az t kifogásolják, hogy sokkal inkább teológusképzés, m in t le l
készképzés. A kár jogos ez a  kifogás, ak á r  nem, fel lehet tenni a kérdést, 
vajon a k ritika i felülvizsgálatnak nem  m ég egy lépcsőfokkal mélyebben 
kellene-e m unkához lá tn ia : egyáltalán átgondolták-e valaha is a  teológiai 
stúdium ot abból a szempontból, hogy „k ik ép z és in e k  kell lennie? A „teo
lógiai kiképzés” m egjelölésben a m elléknevek bizony határozott elsőbb
sége volt a főnévvel szemben. Inkább  teológiáról, m in t kiképzésről van 
szó. A teológiai fakultások önértelm ezésében ta lán  nem  volt annyira lé
nyeges, hogy kiképző intézm ényeknek (Ausbildungsstátte) kell lenniük. 
O ktatási intézm ények (Lehrstatte) voltak, intézetek, ahol a tudós előadja 
ku ta tásának  és gondolkodásának eredm ényeit annak, aki m aga úgy véle
kedik, hogy azok hasznára lehetnek. Különösen a  nagy és jó l e llá to tt fa 
kultások, m elyek m indannyiunknak a teológiai fakultásról alkotott felfo
gását m eghatározták, terjesztették  ezt az  eszményképet. Tanszerűen kö
zölték, hogy m i a lelkész tevékenysége. Nem tépelődtak a kiképzés szem
pontján  (ez ta lán  nem  is volt szükséges) — egyszerűen feltételezték, hogy 
a tan ítás kiképzőén hat. Afelől, hogy ez a feltételezés még m indig hely t
álló-e, a legújabb korban  és bizony okkal, kétség tám adt. így az első
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és alapvető kérdés, m ellyel a  tanu lm ányi reform ért való sok és sokféle 
küszködésben találkozunk, egyszerűen a következő: m ilyennek kell egy 
teológiai faku ltásnak  lennie, hogy ott kiképzés  történhessék? A stúdium  
pedagógiai dim enziójá t végre érvényesíteni kell.

Csak u ta ln i szeretnék azokra a reform okra, melyeken dolgoznak. 
Ezek átfogónk és vonatkoznak a  tanulm ányok felépítésére és m egszerve
zésére, tanm enetre  és tananyagra  éppúgy, m in t a m unka- és tanítási 
form ákra. Hogyan kell m egtervezni a tanm enetet, hogy az átlagos kezdő 
hallgató feltételeitől kezdve fokozatosan elvezessen a  zárószigorlaton 
m egkívánt személyes és szakm ai érettségre? Különös érdeklődés irányu lt 
a kezdő szakasz felé, és a  legnagyobb problém ák ném elyike kétségtelenül 
itt van: az alapfokú tanulm ányok  (Grundkurs) kérdése, m in t átm enet a 
gim názium i és az  akadém iai m unka- és gondolkodási form ák között, m in t 
teológiai alapism eretek  közlése a  nagym értékben specializálódott tudo
m ányágak m űhelyébe való belépés elő tt és nem  utolsósorban m in t le lk i
gondozói segítség a  laikus helyzetéből a teológus helyzetébe való átm enet 
személyes krízisének egészséges módon való leküzdésére. De a  lelkészto
vábbképzés is érdeklődést keltett, éspedig nem csak a lelkészek egyre erő
sebben érzett igénye m iatt, hogy szolgálatukban m egújulhassanak, hanem  
úgy is, m in t a  teológiai stúdium  m egrövidítésének eszköze, am ennyiben 
néhány elem ét a továbbképzésben helyezik el. Jelenlegi m értéktelen 
hosszúságban a  stúdium  jelentős m egterheléssé lehet a hallgatók ind í
tékai szám ára.

Egy dologgal azonban senki se ám ítsa m agát: addig teljesen illuzó
rikus reform ok olyan m érvű végrehajtására  gondolni, am ennyire ez ma 
szükségesnek tűnik , míg a  hagyom ányos faku ltást csupán professzorok
ból és hallgatókból állónak tek intjük . Egy m odern teológiai faku ltás sze
m élyi állom ányának  egész m ásnak kell lennie, m in t korábban. A kiépí
te tt csoportos oktatás a  ta n ár m ás típusát feltételezi, nem  a nagy kép
zettségű tudom ányos specialistát; m ellette szükség van a  közvetítőre, a 
pedagógusra, sok eseben ta lán  a r ra  is, aki ism eretekben és korban csak 
néhány évvel van a  hallgató elő tt és így még nem  veszítette el az  ő prob
lém áival és kérdésfelvetéseivel való kapcsolatot. Egy m ai faku ltás tanári 
k ará t olyan piram isként képzelhetjük  el, m ely a lábán és nem  a fején 
áll; az oktatási feladatok m ennyiségileg legnagyobb részét tip ikusan köz
lési feladatkén t sikeresen lehetne fiatalabb, tudom ányosan nem  speciali
zálódott erőkre bízni. Ez azonban feltételezi, hogy a különböző szakok
ban az egész tanári kar, am elynek a tanárok  több kategóriájából kellene 
állnia, szakavato tt szakm ai vezetéssel team -kén t tevékenykedik. — De 
a tanulm ányi reform  végrehajtása nem csak pedagógiai, hanem  adm iniszt
ra tív  feladat is. Egy fakultás személyzetéhez ezért nem csak a tudom ányos 
specialista és a  pedagógus, hanem  a tanulm ányi adm inisztrátor (Studien- 
adm inistrator) is hozzátartozik, aki leveszi a tanárokró l a technikai je l
legű tanulm ányi- és oktatási tervezés terhét. Ahol a tan tervekben  bizo
nyos hajlékonyság uralkodik  és ahol a hallgatókat aktívan  be akarják  
vonni az ok tatás tervezésébe —, ami bizonyos m értékig nyereség lehet —, 
o tt egy nagyobbacska faku ltás m ár aligha boldogul jól k iép íte tt tan u l
m ányi adm inisztráció, tanulm ányi vezetők és tanácsadók nélkül. A ta 
nulm ányi adm inisztráció feladata lenne technikailag előállítani az ok ta tá
si anyag új form áit, m elyeket m a a sajnos tú l későn m egjelenő és túl 
gyorsan elöregedő jólism ert tankönyvek m ellett és helyett kezdenek a l
kalmazni.
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2. Teológiai képzés m in t lelkészképzés

Aki benne van, fejtegetéseim ben ráism er a m ai tanulm ányi reform - 
muraka nyomasztó nehézségére, m ely fáradságos, gyakran roppant időt 
rabló  apróságokból áll. Egyenesen erőpróbává is lehet, hogy egy tanu l
m ányi reform ot tető alá hozzunk. Ha ez nekünk  m ost sikerülne, ha ké
pesek lennénk a régi, tradicionális teológiai oktatási m ódból (Lehrbe- 
trieb) m odern pedagógiai felism erések a lap ján  felép íte tt teológusképzést 
k ia lakítani, m egoldottuk-e ezzel fe ladatunkat?  Tudjuk, hogy nem  ez a 
helyzet. Amilyen kevéssé áll hely t az, hogy a  teológiai oktatás magától 
kiképző hatású, éppoly kevéssé lehet helytálló, hogy ha valak it teológus
sá nevelünk, akkor- így egyúttal lelkésszé is kiképezzük. Ez a  feltételezés 
még akkor se á llja  meg m inden további nélkül a  próbát, h a  m aga a 
professzor valam ikor lelkész volt.

Hogyan képezzünk ki egy lelkészt? M indenekelőtt persze a leendő 
lelkész képét kell szem ünk előtt ta rtanunk , és a hivatás képe m ég m a se 
mosódott el annyira, hogy ne lehetne errő l valam it m ondani. K örülbelül 
tudjuk, hogy a  lelkésznek milyen ism eretekre, készségekre, m agatartásra, 
tu lajdonságokra van  szüksége: „igehirdető”, „tanító”, „lelkigondozó” ezek 
a  cím szavak v ita tha ta tlanok  és tájékozódási pontokként elég egyértel
műek. De hogyan lehet tulajdonságokat és m agatartást továbbadni? Ha
gyományosan persze abból indu ltak  ki, hogy a szükséges ism eretek köz
vetítésével a  k íván t m agatartás és tulajdonságok m aguktól, valam ilyen 
módon m agától értetődő m ellékterm ékökként létrejönnek, míg a lelkészi 
h ivatalban  szükséges készségeket azután  a Predigersem inarban lehet pó
tolni. Ma m ár nem  m erjük  ezt hinni. Hiszen o tt vannak  azok a szeren
csétlen tapasztalatok, m elyeket a Predigersem inarokkal szereztünk, ahol 
le’k i és pszichotherápiai k lin ikákként foglalkoztak a  teológiai norm ál
stúdium ban környezeti árta lm akat szenvedett hallgatókkal. A tényszerű 
adottságok annak  belá tására  kényszerítenek, hogy egy fia ta l em ber sze
mélyiségfejlődésében a teológiai stúdium  éppoly könnyen lehet m egter
heléssé, m in t serkentővé. De még m indig távol vagyunk attól, hogy en
nek gyakorlati következm ényeit levonjuk.

Előadásokat hallgatni, néhány  szem inárium ban dolgozni, ettől még 
senki sem  lesz lelkész. A szokásos, részben a befogadóképességen, rész
ben az egyéni m unkán alapuló m unkam ód a  személyiség sok oldalát, 
am elyen pedig a lelkészi h iva tás gyakorlása m úlik, érin tetlenül hagyja, 
így a szociális intelligenciát, az együttm űködési készséget, a  kom m uniká
ciós készséget, a  vezetési készséget, a  szervezési tehetséget. És m indenek
előtt: a saját, szem élyes-em beri problém ák feldolgozására kevés alkalom  
van. Van ebben valam i paradox, sőt szinte tragikus: feltételezzük, hogy 
a hallgató később képes lesz ism ereteivel m ás em berek em beri problé
m áiban segítséget adni, de alig nyú jtunk  lehetőséget, hogy előbb, tanu l
m ányai során  ő kapjon megfelelő segítséget. Űj, szabadabb, elsősorban 
kisebb csoportokban folyó oktatási form ák, m elyek a hallgatók aktív  rész
vételére épülnek, valam elyest segítenék a dolgon. Az alapvető problém a 
ebben az esetben nem  m ódszertani, hanem  lelkigondozói jellegű. Nem 
indulhatunk  k i abból, hogy a teológiai stúdium ban tan u ltak  au tom atiku
san válnak  a  tanu lm ányokat végző személyiségének alkotórészeivé. El
lenkezőleg, sajnos gyakorlatilag túlságosan is sokszor m egtörténik: a stú
dium  alapelgondolása a r ra  csáb ítja a hallgatót, hogy személyes-keresz
tyén kérdéseit ab sztrak t és életidegen tudom ányossággal fo jtsa el. Így 
aztán  a Predigersem inarban kell a látszatintellektualizáláson és az el
méleti absztrakciókba m enekülésen átvergődni, ha ugyan ez nem  tö rté
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nik meg m agától a közelgő h ivatás kötelességeivel való (gyakran vég
zetes) találkozásban. A stúdium  személyiségformáló o ldalát újból átgon
dolni és ebből levonni a  következtetéseket, nem csak a lelfcigondozói 
ellátás, hanem  a tanm enet lelkipásztori alak ítása szem pontjából is —, 
ezt lehetne joggal a  tanulm ányi reform  egyik legsürgősebb feladatának  
nevezni, különösképpen akkor, h a  az a célunk, hogy n e  csupán teológu
sokat, hanem  lelkészeket, vagyis leendő lelkipásztorokat képezzünk ki.

3. A  lelkészképzés m in t tudom ányos képzés

Milyen m értékben lehetséges, szükséges vagy elengedhetetlen, hogy 
a lelkészképzés tudom ányos képzés legyen? Részben tehá t a szükséges, 
részben pedig a lehetséges felől érdeklődünk itt.

M egtanulhat-e az átlagos hallgató tudom ányosan dolgozni? Ügy vé
lem, hogy e tekintetben szerény várakozást kell tanúsítanunk. A szó 
szigorú értelm ében v e tt tudom ányos m unkát a legjobb fakultásokon is 
csak a  hallgatók kis szám a tan u lja  meg. Ezt nyugodtan el kell viselni 
és nem  azt a ha tást kelteni, hogy akkor a  legtöbbnek tulajdonképpen 
semmi keresnivalója sincs a fakultáson. H a a teológiai stúdium  valóban 
lelkészképzés, a gyenge tehetségűeket és a  tehetségteleneket is szeretettel 
kell fogadni a  fakultáson, ahol tökéletesen otthon érezhetik  m agukat. 
Ha nem  így van, akkor nem  velük, hanem  a  fakultással nincs rendben 
valami. Rossz jel lelkészképző intézm ényeink szám ára, hogy bennük  a 
tudományosság a ma tapasztalható  m értékben státuszszim bólum m á lett. 
— Viszont m inden hallgató m egtanulhatja  annak megértését, hogyan kell 
egy tudósnak dolgoznia. Tudom ányos eredm ények e lsa já tításá t is m egta
nulhatja. Többet nem  kellene követelni. H a itt  erőltetünk, akkor ennek 
gyümölcse csak a látszattudom ányosság, mely az igazi belátáshoz és is
m erethez vezető úton csak visszalépésnek és akadálynak tekintendő.

A teológiai tudom ányosság egyébként sokdim enziójú problém a, m e
lyet itt  csak röviden érin thetünk. Éppúgy h a th a t nyomasztóan, m in t 
lenyűgözően és inspirálóan. A legkevésbé nyomasztó a  kérdés fakultások 
közötti vetülete, am int azt jóm agam  átélem , tehát a teológia viszonya a 
többi tudom ányokhoz. Nem m indig volt így; a term észettudom ányok 
nyíltabb, kevésbé dogm atikusan elzárkózó valóságfelfogása következtében 
a helyzet még egyszerűbb lett. Mégis, a ko rnak  a  tudom ányokban k ife
jezésre ju tó  igazságtudatával foglalkozni, ez a teológia nehéz és szüksé
ges feladata m arad. H asonlóképpen a  különböző ku tatási irányok ideoló
giai összetevőivel való foglalkozás. De éppen an n ak  belátása, hogy nincs 
és nem  létezhet ideológiamentes, vagy értékelés nélküli tudom ány, a  teo
lógiának m a elvileg kedvezőbb k iindulási helyzetet terem t. A teológia így 
többé nem  az egyetlen olyan tudom ány, m in t korábban állították, am ely 
világnézeti posztulátum okból indul ki, hanem  form ális tek in te tben  egyen
rangúan áll a többi tudom ány m ellett, am ikor — Eberhard  Jüngellel 
szólva — verseng velük az értelem  használatában és ugyanakkor küzd 
velük az értelem  értelmezésében.

A teológia tudom ányossága m a inkább egyházon belüli és fakultáson 
belüli kérdésként h a th a t nyomasztóan, az utóbbi a  ta n ár és hallgató v i
szonyában. Ebben két ok irányadó: először egyrészt a  tudom ányos k é r
désfelvetések kifinom ultsága, m ásrészt az egyszerű laikusok teológiával 
kapcsolatos kérdései közötti növekvő diszkrepancia, és másodszor az 
ak tuális tudom ányos kérdések személyes és in te llek tuális feldolgozásá
nak  korlátozott lehetőségei, legalábbis a  norm ális stúdium  idői kereté
ben. Ez ugyan nem  anny ira  a  kisebb fakultások problém ája, ahol a tu 

395



dom ányos színvonalért sokszorosan meg kell küzdeni, és olykor szen
vednek tudom ányosságuk elégtelen volta m iatt, m in t inkább a nagyobb 
vagy jól k iép íte tt fakultások problém ája, ahol bizonyos tekintetben való
ban fennállhat a  tú lzott tudom ányosság problém ája.

V ajon nem  kellene-e a m ai akadém iai tanácsnak  az ok tatásban na
gyobb m értékben ahhoz igazodnia, am ivel a hallgató meg tud birkózni? 
Mindez nem  a kritikai igazságkeresés tom pításaként értendő. Ellenkező
leg: éppen az igazságkeresés érdekében kellene a tudósnak a rra  gondol
nia, hogy a  tanulm ányokhoz olyan atm oszférát terem tsen, m elyben az 
igazságkeresés képességét nem  akadályozza a  tiszavirág-életű teológiai 
m odem kedésekről fo ly ta to tt enerváló v ita  és az állandó intellektuális 
tú lterhelés. És vajon nem  kellene-e a fakultásoknak  kifelé is ennek meg
felelően jobban igazodniuk ahhoz, am it a  gyülekezet meg tud  emészteni? 
Hiszen éppen a  teológiai k ritik a  funkciója feltételezi az egyházhoz való 
viszonyban, hogy olyan k lím át terem tenek, m elyben a teológus nem  kelt 
destruk tív  benyom ást. F eltétlenül destruk tív  benyom ást kelt a  teológia, 
ha sa já t belső kérdéseibe és k ifinom ultságával egyre elérhetetlenebb 
kérdésfelvetéseibe anny ira  belelovalja m agát, hogy m ár nem  képes pozi
tív  módon foglalkozni laikusok kérdéseivel és úgy válaszolni rájuk, hogy 
a h it szám ára segítséget jelenthessen. H a pl. a bibliai tudom ányok csupa 
bizonytalanságban hagyják a bibliaolvasót, ez m ár mégis csak elég ok 
arra , hogy feltegyék m aguknak a kérdést, nem  érte tték -e  félre sa já t fel
adatukat.

4. Egyházias képzés
A lelkészképzésnek egyszerre kell tudom ányosnak és egyháziasnak 

lennie. Elvben  nem  kérdés ez, h a  elism erjük a tudom ány konstruk tív 
kritika i funkcióját az  egyháziassággal szemben, m ert m indkét oldalon 
egym ásra vannak  u ta lva: a teológia m in t tudom ány elszáradna az egy
házi gyökérzet nélkül, az egyháziasság tudom ányos k ritik a  nélkül abban 
a veszélyben lenne, hogy puszta tradicionializmussá m erevedik. A gya
korlatban  azonban az egyháziasság és a tudom ányosság kapcsolata szer
fölött nehéz lehet, am int m indannyian tudjuk.

Vajon nem  kellene-e a lelkészképzésnek határozottabban funkcionális 
jellegűnek lennie? Nem ok nélkü l egyre erőteljesebben teszik fel ezt a 
kérdést, elsősorban a lelkészek és az egyházi hatóságok. Nem engedhe
tünk  meg m agunknak olyan teológiai képzést, am ely inkább beképzelt 
teológusokat, m in t kiképzett lelkészeket term el! Kezdettől a leendő lel
kész képének kellene a  teológiai képzést form álnia, és új u taka t kellene 
találni, hogy elm életet és gyakorlatot összhangba hozhassunk. A teológia 
lényege — ezt joggal á llítják  —, hogy használatra  való, éspedig nem  csu
pán a  tudom ányos folyam atban, hanem  m indenekelőtt az igehirdetés 
funkciójának nélkülözhetetlen elem eként. A teológia éppen akkor teljesí
ti feladatát, h a  m egtett egy lépést, m ely tu lajdonképpen túllépi tudom á
nyos korlá tá it: ez pedig a  teológiától a gyülekezet je lenébe szóló igehir
detés felé te tt lépés. A z  igehirdetés szem pontja  annyira alapvető, hogy 
egyenesen a teológiai stúdium  célját meghatározó ism érvnek kell tek in 
tenünk.

Érthető, ha a teológiai docensek — és köztük nem csak a jellegzetesen 
akadém ikusak — csak vonakodva foglalkoznak azokkal az új gondola
tokkal, m elyek a teológiai stúdium on belül az elm élet és gyakorlat erő
teljesebb koordinációját k íván ják . M ert először alapos okkal úgy érzik, 
hogy az új k ívánalm ak tú l sokat követelnek; a tanulm ányi reform  ugyan
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is  feltételezi, hogy a gyakorlat szem pontját m indenekelőtt alaposan és 
tudományosan elfogadható módon bevonják a  tudósok képzésébe is. M á
sodszor pedig elism ert tény, hogy tárgyszerű  okokból a teológiai stú 
dium funkcionális jellegének határa i vannak. Ha csak azt ta rtju k  meg a 
stúdium ban, am i alkalm azható, akkor ez éppen a teológia k ritika i funk
cióját veszélyeztetné. I t t  van a régism ert té tel igazsága, hogy a  teológiai 
stúdium  feladata a rra  szorítkozik, hogy a lelkészi funkció elm életi fe l
tételeit nyújtsa, míg ezeknek a funkcióknak a gyakorlása  azu tán  a  P re- 
digersem inarban tö rtén jék  meg.

Mégis egyre inkább felülkerekedik  m ost az a felismerés, hogy a le l
készképzés m echanikusan k é t elkülönülő részre való osztása, ti. elm életi 
tanulásra és gyakorlati prak tikum ra, tárgyi szempontból nem  jogosult, 
gyakorlatilag pedig nem  szerencsés. Túl késő a  hallgató t a  gyakorlat 
szem pontjával akkor szembesíteni, am ikor megkezdi a P redigersem inart. 
Ha a képzés alapvető szakaszában a  teológiából kikapcsoljuk a  gyakor
latot, olyan szakadék tám ad, mely m ár aligha h idalható  á t; a ké t m o
m entum  aztán  m ár a  lelkésznél sem  találkozik. Szervezeti intézkedésekre 
van szükség, m elyek a stúdium  kezdetétől összekapcsolják az elm életi 
szempontot a gyakorlatival. A gyakorlati teológia önértelm ezése szem
pontjából is szükséges ez, m ivel a gyakorlati teológia m ár régóta nem  
csupán a teológiai stúdium  függelékének tu d ja  m agát. Nem megfelelő a 
gyakorlati teológiát „alkalm azott teológiának” tartan i. Sakkal inkább a 
teológia osztatlan egészének alapvető dim enziója. A m aga m ódján nem  
kevésbé feltétele a  többi teológiai tudom ánynak, m in t ahogyan azok az 
ő alapvetései. M ert a  teológia m in t egész a gyakorlat felől jön és a  gya
korla tra  irányul. Tárgyi szem pontból nézve tehá t helyes a teológiai 
stúdium ot úgy alakítani, hogy az igehirdetés szem pontjában összponto
suló gyakorlati vonatkozás folyam atosan középponti és egységteremtő 
törekvésként szerepeljen.

K onkréten hogyan érhető ez el? Vélem ényem  szerin t két dolgot kel
lene itt  m egfontolni: 1. interdiszcip lináris m unkam ódszerek szisztem ati- 
kusabb alkalm azása, 2. a hallgatóknak  az egyházi életben való tudatos 
integrálása. Az u tóbbit ta rtom  fontosabbnak és benne az in teg rá lt elm é
leti-gyakorlati m unkam ódszerek értelm es módon való funkcionálásának 
feltételét látom. Magártól értetődőnék kellene lennie, hogy a  teológiai 
hallgató aktívan  résztvesz a keresztyén gyülekezet életében tanulm ányai 
idején is. Ezt ugyan a fakultás nem  tu d ja  kieszközölni, mégis a ján l
h a tja  úgy, hogy a részvétel lesz a  szokás. Tanácsokkal is segíthet a 
részvétel olyan fo rm ájának  m egtalálásában, am ely a hallgató szellemi 
fejlődését előm ozdítja, de sem személyesen, sem pedig feladatokkal nem 
terheli őt túl. M egsemmisítő következm ényei voltak  annak  a  felfogás
nak, hogy a  hallgató „csak” hallgató  legyen. A norm ális gyülekezeti élet
ből többé-kevésbé teljesen kikapcsolt tanulm ányi idő csak elidegenítheti 
a hallgató t a  gyülekezettől. Az időnként hangoztatott félelem  — „befe
jezetlen em bert szabadítunk rá  a  gyülekezetre” — vélem ényem  szerint 
félreértés. T apasztalatok elégségesen m utatják , hogy m inden gyülekezet
ben vannak  feladatok, m elyekbe teológiai hallgatókat előnyösen lehet 
bevonni. Nem lenne helytelen, h a  a  teológiai hallgató státuszához hozzá
tartozna, hogy a gyülekezet ak tív  m unkása. Tanulm ányai szem pontjából 
különösen fontos lenne, hogy a lk a lm at kapjon az igehirdetés és tan ítás 
feladataiban való részvételre. K ari B arth  kérdése: P réd ikáln i — hogyan 
lehet? ez a teológiai stúdium  középponti kérdése és az is m arad. Iga
zában mégis csak az érti meg ez t a kérdést, ak i valam ilyen módon a k 
tív  felelősséget viselt az igeh irdetésért és aki á té lt m ár valam it abból
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a  vesződségből, am it egy keresztyén beszéd (ha nem  is teljes igehirdetés) 
legalábbis időközönkénti elkészítése jelent.

A hallgató gyülekezetbe in tegrálása (ami tulajdonképpen a fakul
táson belüli vallásgyakorlat lehetőségeinek m egnyitásával kezdődik, ami
ről még beszélni kellene) a feltétele annak, hogy az in teg rált elméleti
gyakorlati m unkam ódszerek értelm esen m űködjenek. Ezeknél a  módsze
reknél m indenekelőtt kom binált egzegetikai-hom iletikai és egzegetikai- 
katechetikai — biblika teológus és gyakorlati teológus vezetése a la tt álló 
— szem inárium okra gondolok, m elyekbe adott esetben lelkészeket is be 
lelhetne vonni. A lehetőségek sokféleségére gondolhatunk. A kárm it is va
lósítunk meg, kevés k ilá tás van pozitív eredm ényre, ha a  hallgatóknál 
nem  lehet feltételezni bizonyos, ha nagyon is futó, de mégis meglevő gya
korlati-egyházi tapasztalatot.

H a a fakultáson belül eleven vallásgyakorlat van és a hallgató úgy
szólván naponta gyakorlati-egyházi tapasz talatokat hoz a gyülekezeti élet
ből a stúdium ba, tapasztalatom  szerin t akkor csupán kicsiny tanulm ány
szervezési intézkedésekkel is lehetséges a stúdium ot jó értelem ben funk
cionálissá tenni. Ha a  gyakorlati teológiai horizontot feltételezni lehet és 
nem  csak ezután kell m egterem teni, akkor nem  anny ira  az in teg rált gya
korlati-elm életi Oktatás mennyisége a döntő, hanem  a ténye. Ezt a  felfo
gást érvényesíteni kívánom  új tudom ányoknak a teológiai stúdium ba való 
esetleges felvételével kapcsolatban is. K étségtelen, hogy m a az új tár
gyakat, m in t a  vallásszociológia, valláslélektan, pszichiátria, stb. a  lelkész 
kom m unikációs feladata m ia tt nem  hanyagolhatjuk  el. M indazonáltal ne 
u tasítsuk  el tú l gyorsan azt az ellenvetést, hogy több új tudom ánynak 
a teológiai kiképzésbe való felvétele veszélyeztetheti a  teológia egységét. 
M indennek ellenére, am ivel ezt cáfolni lehet, van ugyanis valami, am it a 
teológia egységének nevezhetünk és ennek kétségtelenül köze van a ha
gyományos teológiai főtudom ányok közötti állandósult egyensúlyhoz, 
m elyben az ism eretek alsó h a tá rá t el kell érni, hogy valaki teológusnak 
számítson. A teológia egységének ezt a  koncepcióját véleményem szerint 
nem  kell alapvetően m egkérdőjelezni, és különösen nem  az új tudom á
nyok érdekében, m elyek m ost jogaikért küzdenek. Aki ugyanis az új 
tudom ányokkal dolgozik, elég ham ar rájön, hogy a teológiai stúdium  
összefüggésében  kevés értelm eset lehet ezekkel a tudom ányokkal kezde
ni, h a  a hallgatóknál nem  feltételezhetők a szilárd „klasszikus-teológiai” 
ism eretek, m in t alapok. Teljes, új tudom ányok bevezetésénél megfelelőbb 
megoldás lenne vélem ényem  szerin t tém ák  felvétele ezekből a tudom á
nyokból a m ár meglevő tárgyak  oktatásába, m in t például a vallásfilozó
fia, szociáletika, gyakorlati teológia, am i persze csak specialistákkal való 
együttm űködésben lehetséges. Az is világos, hogy a  teológiai stúdium  el- 
nyújtása új elem ek puszta hozzáadásával nem  eredm ényez nagyobb gya
korlatiasságot — inkább az ellenkezőjét.

Hogyan lehet a  lelkészképzés jó értelem ben funkcionális? Válaszom 
iránya az, hogy ez kevésbé a  stúdium  átalak ításénak  kérdése, m in t in
kább a  hallgatónak a dolgozó gyülekezetbe (arbeitende Gemeinde) való 
bevonásának kérdése. Ha ez a bevonás feltételezhető vagy megvalósítható, 
akkor többé-kevésbé m agától adódik, hogy egyébként viszonylag tradíció-; 
nális tanm enetben is az egyházi szolgálat konkrét problém áinak kérdései 
jogukat követelik és a képzésnek funkcionális je lleget adnak. A kkor elég
séges, ha m inim ális m értékű in teg rált gyakorlat-elm életi oktatás folyik, 
m elynek során im plicit fe lte tt kérdéseket explicit m egválaszolnak. A töb
b it nyugodtan a  lelkészek továbbképzésének szakaszára lehet hagyni. A 
folytatódó gyakorlati-teológiai specializálódás term észetes helye ez és itt
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teljesen érvényesülhetnek az új tárgyak. Ezen túlm enően u ta lunk  a rra  a  
lehetőségre, hogy legalább bizonyos m értékben koordináljuk  az egyhá
zi szolgálatra való képzés többféle ágát (lelkészek, katechéták, diakónu
sok). Egy ilyen koordináció m inden további nélkü l m egterem tené az t a 
tudom ányok közötti kapcsolatot, m elyet egyébként a lelkészképzésben 
nagy erőfeszítéssel is csak nehezen lehet elérni. A koordinált képzésnek 
m eglenne az az előnye is, hogy a leendő lelkészt m ár stúdium a kezde
tétől m unkatársi gárdába (team) vezetné, m ely hivatásában később így a 
term észetes keret lenne.

5. Egyházi kiképzés m in t kifelé forduló (extrovertált) képzés

Aki a teológiai képzés egyháziasságáról beszél, az t rögtön m egkérde
zik: m ely ik  egyháziasságról van szó? A gyülekezeten belüli ak tív  csopor
tok egyháziassága, az  in tézm ényesített egyháziasság, a  széles népegyház, 
az „egyházon kívüli egyház” egyháziassága? A fogalom kétértelm ű, és a 
kétértelm űség m ögött nem csak egyházaink szellemi helyzetének m élyre
ható különbségei, hanem  teológiai jellegű ellentétek is vannak.

Az egyháziassággal szemben m utatkozó általános bizonytalanság vé
lem ényem  szerint csak úgy küszöbölhető ki, ha ism ét elgondolkozunk az 
egyház ism ertetőjelein (notae ecclesiae). Lehetnek egyébként értékesek, 
nem  segítenek ra jtu n k  sem az egyház m ai társadalm i funkciójával k ap 
csolatos szociológiai vizsgálatok, sem a keresztyénség lehetséges új fo rm á
jával kapcsolatos történetfilozófiai reflexiók. H a a szociológus azt m ond
ja, hogy az úgynevezett szekularizált társadalom ban is van az egyháznak 
— b ár m ás jellegű — funkciója (K. W. Dahm), és ha a  történetfilozófus 
k im ondja a tételt, hogy a  keresztyénség m a „világtörténeti fázisába” lé
pett, m elyben a keresztyén gyakorlat eddigi egyházi fo rm ájá t világi fo r
m a vá ltja  fel (Tr. Rendtorff), akkor ez analitikai szem pontból m egvilá
gosító lehet. H a azonban hallgatólagosan feltételezik, hogy az egyháznak 
alkalm azkodnia kell az új viszonyokhoz, akkor az  analízisből az egyház 
elvilágiasodásának elham arkodott teológiai igazolása és bizonyos körül
m ények között egy ham is funkcionalizm us k ritiká tlan  elfogadása lett. 
Ennek elkerülése érdekében, az egyház és a  keresztyénség m egjelenése 
és ténylegesen funkcionális vo lta felőli eszmélődés u tán  az egyház lé
nyege felőli sokkal fontosabb eszmélődésnek kell m egtörténnie. Fel kell 
tenni a kérdést: m i teszi az egyházat egyházzá? Az egyházat létrehozó 
tényezőket, az egyház ism ertető je leit (notae ecclesiae) kell új módon — 
és éppen a szociológusok és történetfilozófusok á lta l szem ünk elé tá r t  
tények kapcsán — szem ügyre venni. Egy ilyen eszmélődés visszavezet a 
régi klasszikus m eghatározáshoz, „az evangélium  tiszta  h irdetése” és „a 
szentségek helyes kiszolgáltatása”, am ihez m a az igazi egyház harm adik  
ism ertető jeléként még az im ádságot is hozzá kellene toldani. A kárm it is 
értsenek egyébként egyháziasságon, m ilyen szűkén vagy m ilyen tágan 
ra jzo lják  is m eg sugará t: hogy ez a klasszikus m eghatározás a  kör cen t
rum át jelöli, az v ita tha ta tlan .

A lelkészképzés gyakorlati végrehajtása szem pontjából döntő je len
tőségű az egyháziasság közepéről vagy cen trum áról való ilyen eszmélő
dés. A teológiai hallgatók — hagyom ányos értelem ben — egyházi fel
tételei m a nagyon különbözők lehetnek — egyházanként is sok az eltérés, 
úgyhogy a hallgató  egy m ásik ország tanu lm ány i környezetében sok
szor teljesen idegenül érzi m agát. Hogy a hallgatók feltételeire tek in
te tte l kell lenni, akkor is és éppen azért, m ert ezek gyengék, ez pedagó
giailag m agától értetődik. A gyülekezet lelki helyzetét tek in tve is, am e
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lyek szám éra a hallgatókat kiképzik, nem  jelentéktelenek a különbségek, 
és m agától értetődően fel kell készíteni a  hallgatókat arra , hogy kim en
jenek a gyülekezetekbe, am ilyenek azok tényleges valóságukban. Ez még
se je len ti azt, hogy adott esetben a  teológiai képzésnek az  „egyházon kí
vüli egyház” bázisán kellene berendezkednie, és hogy nem  ölthet olyan 
form át, mely m agába foglalja az egyháziasság cen trum ának  eltolódását. 
Ahol nem  az egyház klasszikus ism ertetőjelei vannak  a középpontban, 
ott a valóságban új egyház keletkezik, m ely m ár nem  egyház. A funkció
ban levő notae ecclesiaera kell a lelkészképzésnek irányulnia, és a funk
cióban levő notae ecclesiae köré kell építeni, vagyis egészen konkrét mó
don az ige, szentség és im ádság körü l m egélt közösségben kell gyökerez
nie.

Innen és nem  egy „világias keresztyénség” elfogadása felől kell a lel
készképzés in trovertá lt egyháziasságának veszélyét elhárítani. Bizonyos 
körülm ények között valóban fennállhat ilyen veszély, éspedig kettős vo
natkozásban: hogy a  hallgató t m asszív egyháziassággal fogadjuk, de nem 
segítjük egy m egélt egyháziasságba való bekapcsolódását, és aztán sok 
esztendő m úlva olyan egyháziassággal kü ld jük  ki szolgálatába, mely 
m asszivitásával érthe tetlenné teszi. Ezt az in trovertá ltságot nem  lehet 
leküzdeni a  szekularizált világ teológiai igazolásával, hanem  az egyház 
missziói d im enziójának újrafelfedezésével, és ez az ú jrafelfedezés csak 
onnnan indulhat, ahol az igazi egyháziasság centrum a van : az egyház 
ism ertetőjelein (notae ecclesiae) való eszmélődésből. Az egyház ism ertető
jelein  való eszmélődés m agától vezet az  egyház missziói dimenziójához, 
m ivel az egyház a világba  küldetett, hogy a világnak az evangélium  h ir
detésével és a  szentségek kiszolgáltatásával szolgáljon. A kegyelmi esz
közök nem  arra  adattak, hogy az egyháziasságot ápoljuk, hanem  hogy 
egyházat alapítson a  világban és az egyházat kiterjessze. A közlés szem
pontja (die kom m unikative Dimension) nem  másodlagos, hanem  m aguk
ba foglalják az egyházat létrehozó eszközök és tényezők. Az egyházias- 
ságnak ezért m eghatározásából adódóan ex trovertá lt egyháziasságnak kell 
lennie, vagyis érdeklődnie kell a világ iránt, k ívánnia kell a v ilág m eg
ism erését, kom m unikációs viszonyba kell lépnie vele.

K onkrétan azt je lenti ez, hogy a teológiai stúdium ban nem  csak az 
egyház tém áinak, hanem  a világ tém áinak  is napirenden kell lenniük, 
m indenesetre persze az egyház m issziójának összefüggésében. Meg kell 
szüntetni a  stúdium  gettójellegét. De nem  lehet az a  cél, hogy a  lelkészt 
a  korszak elem zésének szakértőjévé képezzük ki. Viszont elfogadható kö
vetelm ény vele szemben, hogy olyan jól ism erje korát, hogy igehirde
tésben és lelkigondozásban tanácsolva és m agyarázva értelm esen foglal- 
kozhassék a m ai em ber élethelyzeteivel. Ezért a stúd ium nak lehetővé 
kell tennie szám ára, hogy a  társadalom  és a kor ism eretének m inim um át 
megszerezhesse. Ha az egyház feladata, m elyet h ivatásként teljesítenie 
kell, lényegileg a  világba küldetés, akkor a  leendő lelkésznek valam it kell 
tudnia erről a világról; h a  az egyház lényegileg univerzális egyház, akkor 
az egyházi képzés is legyen olyan horizontú, mely szándéka szerin t ugyan
olyan univerzális.

Ivar Asheim  
(Németből: Reuss András)

(M agyarországi Evangélikus Egyházunk Teológiai A kadém iáján 
olyan lelkészeket képez, ak ik  m egism erkednek a teológiai tudom ányok 
alapvető kérdéseivel, s képesek ism ereteiket továbbfejleszteni. E rre lehe
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tőséget és alkalm at ad az LM K -ban folytatandó komoly és elm élyült 
teológiai m unka. Teológiánk legfontosabb feladatának  a  gyülekezeti le l
készek képzését ta rtja . A teológiai tudom ányt tudom ányos szinten m ű
velők sem absztrak t teologizálást végeznek, hanem  ku ta tásukkal is Is
ten ak a ra tá t ak a rják  még elm élyültebben megismerni. Isten akaratá t, 
am elyik egyházát m indig az em berért, az  em bervilágért á llítja  szolgála
tába.

Soha nem  különül el a tudom ányos m unka a gyakorlati élettől. A 
lelkész jelöltek a gyülekezetekből jönnek, s szuplikációfc, igehirdetési szol
gálatok, teológus napok  állandóan a gyülekezetbe szólítják  vissza őket. 
így eleve kapcsolat alakul ki a gyülekezetek és a lelkészjelöltek között. 
Azokkal a gyülekezetekkel, aho l a tanulm ányok elvégzése u tán  Isten örök 
igéjét k íván ják  m ajd  h irdetn i egy életen keresztül. A Szerkesztő m eg
jegyzése.)
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A világ útján

Békét és igazságos társadalmi rendet Chilének
N éhány nappal ezelőtt a ta tai edzőtáborban fiatalok  a jkán  zengett a 

dal, mosoly ragyogott arcukon. S míg vidám  énekük hangzott, s a lá t
ványos sportbem utatókat figyeltem, szem em  kilom éterek ezrein keresztül 
valahol messze Chilében stadionokat keresett. Ahol nem  vidám  tanulók 
és ifjak  éneke hangzik, hanem  m egkínzott em berek sóhaja és fájdalm as 
kiáltása. V örösm arty szavai csengtek fü lem ben :

„M intha ú jra  hallanék  a pusztán 
A lázadt em ber vad keserveit,
Gyilkos testvér bo tja  zuhanását,
S az első árvák  sírbeszédeit. . . ”

Mi is történ t Chilében 1973. szeptem ber 11-én? A bban az ország
ban, ahol néhány év óta m egkezdték egy ko rhad t társadalm i rend fel
számolását, ahol m inden em bernek em beribb élete t ak a rtak  biztosítani? 
H elm ut F renz chilei evangélikus püspök fest képet az eseményekről. 
(M egjelent az „Amt und  G em einde”, 1973. 24. évf. 11. sz. 113—116. lapo
kon.) _

„A puccsot kétségtelenül igen pontosan előkészítették. A katonai ak 
ciókat pontosan összehangolták. M ielőtt a  tu lajdonképpeni puccs bekövet
kezett volna, a  katonaság m inden fontosabb létesítm ényt elfoglalt, olya
nokat, m in t a vízművek, gázművek, vasút. Az egész országra k iterjed t 
ra jtaü tés a nagyvárosokban 8—9 óra között történt, am ikor a m unká
sok m ár m unkahelyükön voltak. Ezért nem  volt vidéken semmiféle 
ellenállás. A városokban azonban heves fegyveres ellenállás tö rt ki. Az 
ellenállás Santiago központjából, az állam osíto tt üzemekből és m iniszté
rium i hivatalokból indu lt el. A katonaság az egész ország te rü le té re  k i
terjedő rendkívüli állapotot lép te te tt életbe. M egtiltotta a fegyvertartást 
és fegyverviselést. A fegyveres ellenállókat a helyszínen agyonlőtték. 
Pontos ada tunk  nincs az agyonlőttek számáról. A korm ány álta l beis
m ert szám  m inden bizonnyal a ténylegesnél sokkal alacsonyabb. M in
den alap  m egvan arra, hogy a halo ttak  szám át jóval m agasabbra be
csüljük.”

G yűlöletnek és fe lje len téseknek hullám ai csapkodnak Chilében.

F renz püspök így ír  errő l: „A jelenlegi helyzet Chilében ellentétes 
képet m utat. A z egész országon valam i rettenetes feljelentési hullám  
hömpölyög végig, am elyet le tartóztatások  követnek, s am elyik vakon 
m inden baloldali érzés ellen irányul. Elég egy névtelen telefonbejelen
tés ahhoz, hogy valaki an tipatikus lakótársától, szomszédjától vagy kol
légájától könnyűszerrel m egszabaduljon. Azonnal m egjelenik a  katonai-, 
rendőrségi-, vagy bűnügyi ő rjárat, hogy házku ta tást tartson  fegyvert vagy 
propaganda anyagot keresve. M ár h a  valam i egész kevés m arx ista  iro
dalm at ta lá lnak  is, elég ahhoz, hogy valak it m in t baloldali aktiv istát lep
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le z z e n e k  l e  és letartóztassanak. A le tartóztatásoknál sokszor szándéko
san tönkreteszik a lakás berendezését. A lopások napirenden vannak. 
Tiltakozásra és panaszra a  katonai parancsnokságoknál nem  volt lehe-
tőség...

A le tartóztatási hu llám  különösen is érin ti azokat a külföldi politikai 
m enekülteket, ak ik  Chilében vannak. Évek óta Chile az az ország, am e
lyik dem okratikus trad íció ja alap ján  a  politikai m enekülteknek m ene
déket nyújtott. Chilében kb. 13 000 m enekült tartózkodik. Többnyire a 
la tin-am erikai országokból m enekültek, ahol katonai d ik ta tú ra  u ralko
dik. (Brazília, Bolívia, U ruguay és A rg e n tín a . . . )  A m enekültek  között 
sok az asszony és gyerm ek is. Ezek ellen indu lt a  gyűlöletnek és az 
üldözésnek hullám a. A m enekültek gyakran közös lakásban laknak, szá
nalm as körülm ények között. A szomszédok, ak ik  tudják , hol laknak 
külföldiek, hogy m egszabaduljanak tőlük, felh ív ják  a rendőrség figyel
mét arra , hogy „ott is kom m unisták” laknak. Egy ilyen megjegyzés elég 
ahhoz, hogy házkutatás kezdődjék. így sok külföldinél ötször is ta rto ttak  
a katonák, rendőrök házku ta tást és zak la tták  őket. Még h a  kím életesen 
történik  is, akkor is valam inek elkobzásával, vagy valaki le tartóz ta tásá
val já r  együtt. Ezáltal sikerü lt a  m enekülteket m egfélem líteni. Védtele
nek és nem  tiltakozhatnak. Az is előfordul, hogy bandába verődött f ia 
talok k ifosztják a m enekülteket. A kifosztottak nem  m ernek feljelentést 
tenni, félve az ú jabb  zaklatásoktól. Végül a szomszédok az t követelik a 
m enekültektől, hogy hagyják el lakásaikat, m ivel m indig csak b a jt okoz
nak. Aki a te rro rn ak  és nyom ásnak engedve feladja lakását, különösen is 
rosszul jár, m ert többet nem  ta lá l m agának lakást. Senki nem  fogadja 
be többé. S ez gyakran nem  csupán egy személyt érint, hanem  kis gyer
m ekekkel élő családokat is.

A m enekültek között még csak fokozódott a pánik, am ikor a  kato
nai puccs u tán  az első napokban A ntafogastából m integy 315 bolíviai m e
nekültet áttoloncoltak Bolíviába, ahol azonnal le tartóz ta tták  őket. A chi
lei evangélikus egyház közel ké t éve a bolíviai m enekülteknek segély- 
program ot dolgozott ki, s éppen ezért a m enekült kérdéssel kapcsolat
ban azonnal konfrontálódtunk. A m enekültek jö ttek  o tthonainkba tan á
csot és m enedéket kérni. Azonnal cselekednünk kellett. A rra töreked
tünk, hogy m egakadályozzuk a politikai foglyoknak hazájukba tolonco- 
lását, ahol m inden bizonnyal börtön, vagy halál várna  rá ju k ”.

Stadionokból börtönöket és internáló táborokat alakíto ttak ki.

A fasiszta terro r nem csak a m enekültek  ellen irányul. A gyűlölet 
és kegyetlenkedés chileiek ezreit is érinti. Ezért vetődik fel a chilei 
evangélikus püspök és vezető felelős keresztyének a jkán  is, úgy, ahogyan 
a világon élő m inden haladó, em beri életet megbecsülő, tisztelő em ber a j
kán a kérdés: „M it tehetünk  a chileiekért? R ajtuk  is sürgősen segíteni 
kell. Vakok lennénk, ha azt állítanánk , hogy az em beri jogokat nap ja ink 
ban tiszteletben ta rtják . Elég ism eretanyaggal rendelkezünk ahhoz, hogy 
ezt kétségbe vonjuk. (Hogy m unkánkat ne veszélyeztessem, nem  nevez
hetek m eg konkrét eseteket.)

A le tartóztatási hullám , am elyik népünk  között végig hömpölyög 
rengeteg bűntelen  em bert is elér. A le tartóz ta to ttakat a városok sport- 
stadionjaiba szállítják. Az ott uralkodó állapotok igen kedvezőtlenek, 
m ert a legtöbb stadion betonból épült, s ezért kemény, hideg és nyirkos. 
Még m atraco t és takaró t sem ad tak  az in ternáltaknak . 20—30 000 em bert 
ta rtóz ta ttak  le. Sokat közülük m ár szabadon engedtek, de naponta ú ja-
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ka t ta rtóz ta tnak  le és szállítanak a  stadionokba.” S hogy mi történik  a 
táborokban, hány  em ber nem  hagyja el soha többé a stad ion t itt-vagy 
ott, arró l levelében F renz püspök egy zárójelbe te tt m ondatta l csak eny- 
ny it írh a t: „A kínzásokról és agyonlövésökről ebben a kölrevélben nem 
írhatok .”

A pátia  és tétlenség nem  ü lheti m eg a keresztyéneket akkor, amikor 
könny és szenvedés, ja j és sóhaly szava hallatszik  a m eggyötört feleba
rá t ajkán. E zért ír ja  F renz püspök: „N ekünk keresztyéneknek józanok
nak  kell lennünk és sikoltanunk kell, am ikor em bertársaink  em beri mél
tóságukban k á r t szenvednek.”

G ollw itzer professzor a „Tanulm ány Chiléről” cím ű cikkében az 
egész világ keresztyénsége felé fordul. (M egjelent az A m t und Gemeinde 
25. évf. 1. sz. 1974. jan. szám ában 6—7. lap.) V allja: „Aki kapitalizm ust 
mond, annak  fasizm ust is kell m ondani”, így vélekedett M ax Horkhei- 
mer. Ez nem  je len ti azt, m in t ahogyan többen gondolják, hogy a kapi
talizm usnak szükségszerűen fasizm ushoz kellene vezetnie. Je len ti viszont 
azt, hogy a kapitalizm us szükségszerűen a fasizm ushoz nyúl, h a  reá  néz
ve a helyzet veszélyessé válik. K ét évvel ezelőtt 1971 jú liusában Leó Guil- 
liani a Le M onde-ban a következőket ír ta : „A liberális dem okrácia az az 
arculat, am elyet a birtokos osztályok akikor m utatnak, ha nincs okuk fé
lelem re, — s a  fasizm us az az arcuk, am elyet nagyon is m egm utatnak 
akkor, ha félnek.” Ghilében ezt az  arcukat m u ta tták  meg azoknak, akik 
kissé több bért, em beribb életet ak artak  m aguknak kiharcolni. A felelős 
szeretetben já ró  keresztyének előtt világosan kell, hogy álljon vallja 
tanulm ányában G ollw itzer: „ Itt a  chilei nép és a latin -am erikai népek 
é 'e te  és h alá la  a tét. Azok élete vagy halála, akik  a szeptem beri puccs 
révén m ég m élyebbre ta szítta ttak  az éhség-katasztrófába és a szolgaság
ba. Teljességgel egyetértenek a szakértők a  tekintetben, hogy Latin- 
A m erikában a hetvenes évtizedben többet éheznek m ajd, m in t am ennyit 
a hatvanas években éheztek. Az éhség-katasztrófa csak egy része az em
beriség összességét sújtó, kezdődő katasztrófa sorozatnak. A szocializ
m us m indennem ű elfojtása egy lépés az em beriség pusztulása felé, am it 
a kapitalizm us bűnös vakságában szám unkra sokféleképpen előkészít. Az 
em beriség nem  viselheti m ár el a kapitalizm ust, — belepusztul. Ezért van 
itt  é le tre-ha lá lra  menő harcról szó. Ez tőlünk fegyelmet, őszinteséget és 
odaadást követel. Sok m indenről, am iről eddig úgy vélekedtünk, hogy el
viselhetjük, hogy nem  elbordozható, s nem  is engedhetjük  meg m agunk
nak. Szocializmus az egész élet ügye.” K eresztyén em bereknek a világon 
élő százm illiókkal együtt kell m unkálkodni azért, hogy Chilében az élet 
békéje álljon helyre. M egszűnjék a te rroruralom  és em berek elnyer
hessék em beri m éltóságukat.

A  szolidaritási összefogás nem  hiábavaló! S ha ebből az összefogás
ból a  keresztyének kim aradnak, akkor e láru lják  U rukat és m inden em
beri életért F iá t adó Istenüket. G ollw itzer is ezért ír ja : „Ü jra ta lálé
konynak kell lennünk a  szolidaritásban. Ne hátráltasson, sőt inkább 
sarkaljon  bennünket az a tény, hogy korábbi helyzetünkben megszégye
nítően keveset te ttünk , s ezért még kevesebbet é rtünk  el. A lijuk  meg 
most a  helyünket szolidaritás dolgában eszmeileg is, áldozatkészségben 
is. A legrosszabb v ár azokra az üldözöttekre, akik  L atin-A m erika többi 
d ik ta tórikus országából A llende korm ányzása idején m enedéket keresve 
Chilébe m entek, — és több m in t 10 000 em ber életéről van szó! Vegyük 
ezekhez az em igránsokhoz azokat a chilei em igránsókat, akiknek sikerült 
megmenekülni. Ezrekre tehető azoknak a  száma, ak ik  a  puccsista tábor
nokok most felállíto tt koncentrációs táboraiban éheznek és kínzásokat 
szenvednek.”
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A k ik  küzdenek a felebarátért, s akik  irgalmatlanul elm ennek a fé l
holt, útszélre kerü lt testvér m ellett.

Beszámolójában Frenz püspök errő l így szól: „M it tehetünk? ö k u m e
nikus bizottságot á llítunk  fel az em beri jogok védelm ére. (Katolikusok, 
evangélikusok, m etodisták, pünkösdistákból és az EVT-ből.) Az a te r
vünk, hogy pontos dokum entációt terjesztünk  elő az em beri jogok m eg
sértéséről Chilében”. Hogyan vesznek a szeretet életet m entő m unkájá
ban részt a gyülekezeti tagok.” A m enekültek között, s  az em beri jogok 
védelmével kapcsolatban végzett m unkánk elől sokan a félhom ályba 
burkolóznak” —, ír ja  a püspök. „Sok gyülekezeti tag  szkeptikusan és bí- 
rálóan figyeli a lelkészek m unkáját. A gyülekezeti tagok lelkiism erete 
sokkal inkább elvekkel és nem  az evangélium  szellemével m eghatározott. 
Nem nézik szívesen, hogy mi az üldözött kom m unisták érdekében is k i
állunk. A leszámolási vágy nem csak a szívek mélyén lappang, hanem  
gyakran és sok helyen napvilágra is jön. A katonai d ik ta tú rával szembeni 
kritikus állásfoglalásunk nagyon ritkán  ta lál m egértésre.” (A hitvalló 
egyház hang já t is sokan eleresztették  fü lük  m elle tt a h itleri N ém etor
szágban! Szerkesztő.)

Chilében fordul még a kocka. „A llende tevékenysége nélkül a chilei 
tömegek ön tudata nem  erősödhetett volna meg annyira, hogy nekünk 
ne olyan rem énységünk lehessen, m iszerint Chilében fordul még a kocka.

Chilében ezekben az években keresztyének és m arx isták  egym ásra 
találtak. K eresztyének vettek  részt a m arx istákkal együtt fo ly tato tt küz
delemben, s m egm aradtak  keresztyéneknek, a m arx isták  ism erték fel 
ebben a szövetségben, hogy a keresztyénség forradalm i potenciál is lehet 
és nem  kell szükségképpen reakciós erőnek lennie.” (H. Gollwitzer)

Ebben a világban egy igazságosabb világ van  kialakulóban. A tö rté 
nelem kerekét visszaforgatni akarók  még életeket o ltha tnak  ki, de a 
történelem  kerekét m egállítani nem  lehet. Közel a kor, a Petőfi éne
kelte kor:

„Midőn m inden rabszolga nép,
Já rm á t m egunva síkra lép.”

A huszadik  század em bere az életért, a  szebb és jobb világért küzd.
A ta tai m űvelődési házban m unkában  m egfáradt bányászok, fiatal 

diákok énekes találkozót tarto ttak . Balázs Á rpád, a fiatal E rkel-d íjas 
zeneszerző B éke-dalát énekelte száz és száz torok. Ü jra és ú jra  kezdeni 
kellett. A karm ester, a  m űvész o tt á llt a közönség között. S egyszerre 
egy kórussá le tt az egész művelődési ház, s nem  válogatta ki senki töb
bé, ki a jó  hangú, ki a bot-fülű. Ügy éreztem, m ár nem  is Balázs Á rpád, 
hanem  az élet — az élet U ra — a nagy karm ester, aki a  világon élő 
összes em bert vezényli „És az új dal ritm usára, K él nagyszerű csatára, 
A békéért az em ber.”

M ilyen békéért? Erről szól Dr. Salvador A llende elnök egy évvel 
ezelőtt, am ikor a Béke-V ilágtanács Joliot-C urie érm ét á tvette : „Ez a k i
csiny, a C ordillerák és az óceán közé zárt nép tudatában  van  annak, 
hogy m i is a béke. A világbéke m egvalósításához mi azzal já ru lunk  
hozzá, hogy békére és társadalm i igazságra törekszünk sa já t hazánkban.

Nem lehet béke az em ber otthonában, ahol nem csak a fizikai táp 
lálék  hiányzik, hanem  a ku ltu rá lis  is.

Nem lehet béke abban a családban, am elynek nincsen otthona. Nincs 
béke a  földm űves szám ára, aki más fö ldjét m űveli m eg és nem  tu d ja  
tápláln i szeretteit.
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Nem lehet béke egy társadalom ban, ahol az egyik em ber kizsákm á
nyolja a m ásikat, ahol a m unka lebecsült árucikk  azoknak, akiknek 
egyebük nincs, csak a m unkaerejük.

H iszünk egy más term észetű együttélésben és ezért harcolunk a bé
kéért hazánkban.

Azt is tud juk , hogy a világ egyetlen népe sem  ak a rja  az ágyúk tompa 
dörejéi hallani, hanem  békét akar.

Hisszük, hogy a  népek nem  ak a rják  a gazdasági kizsákm ányolást, 
hanem  gazdasági együttm űködést akarnak.

M int népem  elnöke, — együtt hazám  valam ennyi dolgozójával, — 
elkötelezem  m agam  a harc m ellett, országunk békéjéért és azért, hogy 
lehetővé váljék  együttm űködésünk a v ilág békéjének m egterem tésében.”

Dr. Nagy István
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Tanulmányok

M ié r t  beszé l a  le lk é sz ?
(Előadás-vázlat)

Jogos kérdés. Evangélikus egyházunk az igehirdetést ta rtja  az isten- 
tisztelet középpontjának. S az igehirdetésben hangzó evangélium ot az 
egyház legdrágább kincsének. U gyanakkor nem  tagadhatjuk , hogy h í
veink nagy része nem  így gondolkozik s az igehirdetést em beri beszéd
nek, esetleg felesleges vagy rosszízű em beri beszédnek ta rtja . K ívülről 
is sokszor hasonló megítélésben részesül a  prédikáció. Van ennek nagyon 
vulgáris változata: pl. am ikor a kam asz szülei feddését csak „szöveg
nek, vagy prédikációnak” m ondja. Van művészi form ulázása is: Petőfi 
elkeseredett p illana tában  a beszédet ostorozza „M egint beszélünk, s csak 
beszélünk, a  nyelv mozog, s a kéz pihen. A zt akarják , hogy M agyarország 
inkább kofa, m in t hős leg y en . . . ” (Rimbaud a szentbeszédet elegáns sza
vaktól lüktető  m isztikus igének m ondja, m elyet riasztó gesztusok k ísér
nek s az egész nem  más, m in t bús tö rt kom édia (1. melléklet) C arm ina 
Barone azt gúnyolja ki, hogy a papok csak pénzért beszélnek s így sze
dik rá  isteni igékkel a  gyanútlan népet. (2. melléklet) Lerm ontov a p a 
poló prófétában szegény bolondot lát, aki beképzeli, hogy belőle az Isten 
szól, szeme sötéten ég s aszott testé t alig vonszolja lába (3. m elléklet).

M indehhez a  külső-belső kritikához még hozzáteszem sa já t rossz 
tapasztalatainkat, eredm énytelen, fa lrah án y t borsó beszédünket és m ár 
is érezzük, a  kérdés nem  csak jogos, hanem  izgató is: M iért is beszél a 
lelkész?  A válaszunk erre  az izgalm as kérdésre hárm as:

1. M ert m egbízatása van rá,
2. M ert m ondanivalója van,
3. M ert hallgatói vannak.

1. A  lelkész azért beszél, m ert m egbízatása van erre. M andátum a. 
Jézus küldetésében él. Ö azt akarta, hogy a tan ítványok  m enjenek és 
hirdessék az evangélium ot.

E rre a  gyönge törékeny, m egvetett eszközre bízta országa terjesz
tésének ügyét. A döntő az egyházban m indig Jézus akarata  szándéka, 
s em ellett m inden csak másodlagos. Jézus pedig egyértelm űen akarta, 
hogy legyenek, akik  hirdessék az evangélium ot. Az is nagyszerű, ha va
laki azért végzi, m ert egyszer elvállalta s k ita rt elhatározása m ellett 
következetesen egy életen át, de még nagyobb, ha tudjuk, hogy itt  nem 
em beri elhatározásról, hanem  jézusi akaratnyilvánításról van végsősoron 
szó. Költői példával: becsüljük  Váci M ihályt, aki kétségek között h á
nyódva így vallo tt költői h iv a tásáró l: Ha érdemes, ha n e m . . .  cím ű ver
sében „Velük és ellenükre, annyi közt egyedül, vívni mégis azért, ami 
csak együtt sikerül. M indez m a sem  volt könnyű, s nem  lesz könnyű 
sosem, de törvény, vállalt sors ez, ha érdemes, ha nem .” De ennél is több, 
ha valaki a  költő vallom ásánál is többre ta r t ja  a küldő parancsot (Mk 
16,15!). M enjetek el széles a  v ilágra és hirdessétek az evangélium ot m in
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den terem tésnek!” Az igehirdető szem élye ebben a m andátum ban hordja 
becsületét, igazi értékét. Az igehirdető személye különben fontos lehet, de 
nem  döntő. Döntő az, am it rábíztak. Tudjuk, hogy lehet fontos a szemé
lye, ak á r  pozitíve, ak á r negatíve, hiszen lehet vonzó vagy lehet taszító — 
de tapasztaljuk  azt is, hogy U runk alkalm atlan  eszközöket is fel tud 
használni m in t nagy művészek prim itív  h an g szerek et. . .  É rdem es lenne 
összegyűjteni a vélem ényeket, m it is ta rtan ak  az igehirdetőkről m ások — 
és azt is: m it ta rtan ak  az igehirdetőkről önm aguk az igehirdetők. K ívül
álló, van, aki még m a is tú lértékeli és van, aki sem m ibe veszi: dologtalan 
em bernek, rossz színésznek, múzeum i figurának  ta rtja  . . .  Van olyan lel
kész, aki tú lértékeli önm agát, és tévedhetetlennek véli, de olyan is van — 
és ezt jó, ha tu d ják  a hívek —, aki örökösen kisebbrendűségi érzéssel 
küzd. B árcsak h íveink helyére tennék  a lelkészüket s nem  óriásokat, de 
nem  is tö rpéket lá tnának  bennük, hanem  ú titá rsak a t és elég igényesek 
lennének ugyanakkor, hogy ezekben az em berekben m andátum ukat be
csülnék, s ehhez m éltó é le te t és szót várnának  mindig. Ja j, h a  híveink 
József A ttilával a rra  paranaszkodnak, hogy vallásukban „nyugalm at nem  
leltek, csak papot.” Az dgehirdetőnek a nyugalm at ígérő és ajándékozó 
Jézust kell h irdetn ie — ezért kell beszélnie, hogy m ost az egyszer ne csak 
vele találkozzanak az em berek —, hiszen ő nem  tud  segíteni igazán az 
em beren —, hanem  Azzal, Aki képes erre. Ezért beszél a lelkész!

2. A  lelkész azért beszél, m ert van m ondanivalója  s ez az evangélium. 
Ez az, am i él és éltet, akár a jó vers, ahogy W eöres Sándor művészien 
fejezi ki ezt a jó  költem ényről egyik ars  poeticájában: Vázlat az ú j líráról 
(4. sz. m elléklet). „A versben fő a ta r ta lo m . . .  az ilyen költészettől elfu
tok . . .  A versben fő a form a . . .  m etrum , hangsúly, rím  m ind helyén való, 
mégis átlátszó form a csak és o lv a sh a ta tla n . . .  Se tartalom , se form a h á t 
mi kell?: A jó vers: élőlény, ak á r az alm a, ha ránézek csillogva vissza
néz, m ást mond az éhesnek s a jó llak o ttn ak . . .  csak él és é l te t . . .  egy 
s ezer jelentés o tt és akkor fakad belőle, m ikor nézik, tap in tják , ízlelik”. 
H át igen, ilyen az igehirdetés is ha jó, h a  evangélium ! Csak a  h irdete tt 
evangélium  által lehetséges a találkozás m a is Jézus K risztus és az em ber 
között. A lelkészre az evangélium  hirdetésével ennek a találkozásnak 
létrehozása bízatott. Istentiszteleteinken a v iva vox evangelii alapjaként, 
fo rrásakén t és k iindulópontjaként használjuk  a Szentírást, an n ak  egy- 
egy m eghatározott szakaszát, de a tex tusnál is nagyobbra tö rünk : a K risz
tus erőterébe kell á llítanunk  a hallgatókat. A tex tus használata isten
tiszteleteinken nem  öncélú (ha az lenne úgy zsinagógái szintet érnénk el 
m a is), hanem  a rra  való, hogy a K risztusig jussunk el, kapcsolatot hoz
zunk lé tre  nem  egyszerűen egy könyv, vagy könyvszakasz és az olvasó
tábor között, hanem  Jézus K risztus és az igehallgató között. Egyedül a 
K risztus az az Ür, aki még textusok fölött is Űr. Ezért nem  kultúrprotes- 
táns beszéd a  mi „beszédünk”, de ezért nem  is igem agyarázat csupán 
(Auslegungspredigt”).

Ez a m ondanivaló nem  úgy örök, hogy nem  vagyunk tek in te tte l a 
mai időre, hanem  úgy hogy m indig m eg-m egújul. Az evangélium hirdetés 
egyfelől nem  jelenti Jn  3,16 recitálását állandóan, m ásfelől nem  jelent 
sablonosságot, ásító unalm at, sztereotip  jelszavakat, szemellenzőt, szűk 
korlátoltságot — éppen ellenkezőleg az adott helyzetet és életet figye
lem be véve a legnagyobb rugalm asságot, valóban világm éretű horizontot, 
legbensőbb érdekeltséget, színes gazdaságot. Jézus K risztustól valóban 
nem  idegen semmi, ami em beri, sohasem  iszonyodott az em bertől, sőt 
halálosan szerette és szereti az em bert. Szavával konkrét em bereket szó
líto tt meg mindig, tényleges eseteket vett komolyan.
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Az evangélikus lelkésznek m a  van valam i m ondanivalója hallgatói
nak és azért beszél. Ez azt je lenti m ás szavakkal, hogy a mai ev. lelké- 
gzeík kell, hogy kom olyan vegyék a je len t (1973), m in t idői keretet, tuda
tosan vállalják  ilyen értelem ben a korhoz kötöttség korlátáit. Nem  a 
XVI. sz.-ban és nem  is a  XXI. sz.-ban volt, vágy lesz m ondanivalójuk 
a Krisztus, hanem  ma. A most, a „jelen” m egbecsülése az új testam entu- 
mi időfogalom nak (kairósz), ez a  ma, valóban nem csak egy pontja  az 
idő végtelen fonalának, hanem  nekünk az örökkévalóság kaposolópontja: 
alkalom, hiszen szám unkra az örökkévalóság vagy m ost ada tik  vagy 
soha. Term észetesen ez nem  je len ti azt, hogy a m i időnket abszolutizá
lom, valam iként bibliai szóval az  idők teljességének ta rtom  (m int ahogy 
a XVI. századot sem  tartom  annak!) csupán megbecsülöm, k ih ívásnak 
tartom , am ire válaszolnom  kell, s az én válaszom  m a is az evangélium. 
Időnknek, ko runknak  ez a  helyes m egbecsülése: nem  túlbecsülés és nem  
leértékelés, hanem  tényleges kom olyanvétel, megbecsülés. A m agyaror
szági evangélikus egyház lelkésze azért beszél, m ert van m ondanivalója a 
M agyar N épköztársaságban élő hívei s álta lában  az em berek szám ára.

Vallom, hogy egyházunk teológiai és politikai felism eréseit meg lehet 
és meg kell szólaltatn i a  szószéken is. Nem  m inden, am i a történelem ben 
tö rténik  egyszerűen és d irek t módon Isten  akarata , de az  ő k a r ja  m a sem 
rövidült meg és ma is ugyanúgy szereti az em bert, ahogyan az t Jézus 
m eghirdette. L áthata tlanu l, de valóságosan szeretve az elm últ ké t és fél 
évtized a la tt bennünket életre m élta to tt. É rdem telenül és rá  nem  szolgál
va, pusztán kegyelemből időt adott a m agyar evangélikus keresztyénség- 
nek is, hogy ebben az időben s ezen a helyen, m egszabadulva sok m in
den tehertől, h irdesse az evangélium ot. Isten  — A Vagyok, aki Vagyok — 
m egint nem  azt akarta , hogy m egsem m isüljünk, hanem  életet adott és 
ezt az életkerete t kell kitölteni tartalom m al. Egy m egújuló, gyökeresen 
m ás társadalom ba helyezett és megengedte, hogy a  m agunk m ódján k i
vegyük részünket az új társadalom  építésében. M egtanultuk, hogy lehe
tünk  egyház a  szocializmusban, jó lelk iism erettel és teljes erőbedobás
sal szolgálhatunk Itt. M egtanultuk, hogy részvételünk nem  egyszerűen 
a sodródás participációja, hanem  tudatos és ak tív  részvétel. M egtanul
tuk, hogy nincsen visszafelé vezető ú t és nem  az a dolgunk, hogy vissza
kívánkozzunk egyiptomi húsos fazekak mellé, hanem  az, hogy egyfelől 
ú jra  im ádjuk  az életet biztosító Isten t (ami tö rtén t a m ásodik v ilág
háború u tán  az valóban vivificato m ortuorum  volt) és a  hálából ne a 
m agunk életbiztosításával törődjünk, hanem  a szolgálat ú tjá t já rjuk , a 
m ásokért-élés életstílusát. — Meg vagyok győződve, hogy a m ai m agyar 
evangélikus igehirdetést fel ak a rja  használni az egyház Ura, hogy általa 
em berekkel találkozzék, nekik  világosságot és erejét ad ja és így szol
gáló, em bereken ténylegesen segítő, életet m unkáló tan ítványokat kü ld
jön a  világba.

Az evangélikus lelkész a  m ai élet és társadalom  ad ta  kérdéseket 
szószékre viszi, nem  m in t kritizáló, m indenen csak nyafogni tudó em 
ber, hanem  m int aki hiszi, hogy az evangélium nak vám m inden kérdés
hez, bűnhöz, bajhoz m ondanivalója. M ondanivalónkat együtt örülök és 
együtt sírók m entalitásával ad juk  tovább.

Ilyen értelem ben m inden prédikáció politikai ak tus is, hiszen az 
em berek együttélését érinti. A közösség életéhez m indig van köze a p ré 
dikációnak. Jézus testetöltése m ia tt (inkarnáció) való szószékre az 
em beriség békéjének, holnapjának, szegénységének vagy gazdagságának, 
ügye, faji m egkülönböztetés kérdése, vagy em berek kizsákm ányolásának
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a dolga. Ezek a tém ák sohasem önm agukban, hanem  m indig Jézus segítő 
szeretetével kerü lhetnek  elő.

Nem lehet kifogásunk az ilyen m ondat: „én ehhez nem  értek”. Azt 
ugyan nem  lehet elvárni, hogy valaki m indenben szakem ber legyen, a 
polihisztorok kora le járt, de a m ai élet sokrétűsége megköveteli az ige- 
hirdetővel és igehallgatóval kapcsolatban is, hogy m inden irá n t érdeklőd
jék, ami az Isten m ai terem te tt világához tartozik, sőt, hogy abban ne 
m in t előkelő szemlélődő, hanem  m int ak tív  résztvevő legyen jelen.

Nem kifogás az sem : „Ez nem  vo lt benne a textusban”. Addig kell 
nézni a lelkésznek a tex tust és addig kell hallgatn i az igehallgatónak, 
am íg kiderül, hogy abban sokkal több van, m in t első p illana tra  gondoltuk 
volna.

Nem lehet m entség az sem: „Hitvallási irataink nem  tartalm azzák”. 
H itvallásainkat a tyáink  a m aguk korában  becsületesen koruk kérdései
vel konfrontálva fogalm azták, term észetesen sok m inden így nincs ben
nük, am i csak a 20. sz.-ban jelentkezett. Nem a szavaikat, hanem  a m a
g atartásukat kell utánoznunk, hogy ti. keresztyén h itünk  alapállásából 
reflek tálunk  korunk kérdéseire, p róbáljuk  m egérteni és továbbadni a 
m ondanivalót.

Erőtelen kibúvó az is, hogy „Cipész m aradj a kaptafánál, lelkész a 
lé leknél”. Ténylegesen elválasztható-e a lélek a testtő l? Nem teljes 
egész-e az em ber? Jézus nem  az egész em bert ak arta -e  segíteni gyógyíta
ni, m egváltani? Ja j, ki ne já tszuk  a te ste t a  lélek ellen! Sok más kifogás 
is akad, de hiszem, hogy m indegyik leleplezhető és Isten igéje nagyobb 
kétségeinknél, engedetlenségünknél. H ihetjük : Van m ondanivalója ma is! 
— Ezért van nekünk  i s !

3. A z evangélikus lelkész azért beszél, m ert vannak hallgatói. Ezek
nek az em bereknek, akik  közé kü ldetett kell elm ondania fontos, hasznos, 
életes m ondanivalóját: az evangélium ot. Az igehirdetés egyes elemeinél 
nem csak a viva vox evangelii csodálatos elem, nem  is csak az egyre 
ú jra  érvényes m andátum , hanem  az is, hogy az evangélium  hallgatókat is 
vonz, gyűjt. Nem száraz teológiai té tel a  Spiritus Sanctus ebbéli m unkája 
(Luther III. h itágazat m agyarázat: hív, gyűjt, megvilágosít), hanem  ta 
pasztalati valóság is. M indig ú jra  m egtörténik a csoda: az evangélium 
gyülekezetei gyűjt. Ahogy Bonhoeffer tan ítványainak  o tt a padlásszo
bában hom iletikai előadásaiban a hordozó igéből tan íto tt, ti. arról, hogy 
nem csak mi vagyunk az ige hordozói, hanem  az ige hordoz bennünket, 
ugyanúgy vallhatjuk  azt is, hogy nem  egyszerűen mi gyűjtjük  a gyüle
kezetei (ezt a m ost hallgató gyülekezetei is), hanem  az evangélium. A m ár 
h irdete tt és a m ost h irde te tt evangélium  gyűjti.

Sohasem önm agában, hanem  m indig ennek tudatában  szabad elemez
nem  hallgatóim at s fölvetnem  a kérdést, k ik  is ü lnek a szószék alatt? 
Valóban, k ik  is ülnek a  szószék a la tt?  Örök em berek vagy tipikus m aiak? 
Egyik válasz sem  lenne helyes: örök em berek. M aiak. M ert a gyülekezet 
tagjai örök em berek is, ak ik  a honnan, hová, s mi dolgunk e világon, 
kérdésekkel küszködnek, m in t m inden kor, m inden em bere és mégis 
tip ikusan m aiak is: akiknek technikusabb az érdeklődésük, m in t elő
deiké volt, ak iknek ebben az agyongépesített v ilágban „kell felverni lel
kűkben a le lket” (József A ttila), akik  széles töm egekben racionalistábbak 
elődeiknél és sok tip ikusan m ai jellem vonást hordoznak m agukon: idő
zavar, rohanás, lárm a sérü ltjei ők. Igaz ugyan, hogy sok és nagy kü
lönbség is lehet látszólag közöttük: szellemi szintben, életkorban, foglal
kozásban, beosztásban otthonuk hátterében  (boldogságból vagy pokolból 
jö ttek-e ide), de lényegében abban egyek, am iben P ál is tudta, hogy nincs
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különbség (Róm 3,21 — kk) m indnyájan  vétkeztek, m indnyájan  szűköl
ködnek Isten nélkül és csak egyképen lesznek igaz em berek: Jézus K risz
tus által. A M agyar N épköztársaságban szolgáló m agyar evangélikus lel
késznek így kell híveire nézni és örülni, hogy jönnek s ha llgatják  őt, 
s ra jta  keresztül azt a Jézus Krisztust, aki a m ai em ber M egváltója, ú tja  
és élete (a szó p léróm atikus értelm ében).

Ezekkel a hallgatókkal együtt vagyunk egyház m a itt. Ezekkel együtt 
já r ju k  a szolgálat ú tjá t .  Ezekkel a hallgatókkal együtt ”íté lt életre” az 
Isten bennünket a m ásodik v ilágháború után. Érdem telenül és rá  nem  
szolgálva, pusztán kegyelemből időt adott a m agyar evangélikus egyház
nak s benne az igehirdetőknek is, hogy ezen a helyen és ebben az idő
ben felhangozzék az evangélium. A kinek ideje van élete van — ta r t ja  a 
profán közmondás — a legszentebb értelem ben is Isten igazzá te tte  ezt 
közöttünk s az evangélium  hirdetés vonatkozásában é rtjü k  meg igazán!

T ételünket tovább is fejleszthetjük: az evangélikus lelkész azért be
szél, hogy hallgatói ne m aradjanak csak hallgatók. Igen, azt is akarja , 
hogy legközelebb is eljöjjenek és vele együtt m egint részesüljenek az 
evangélium áldásában, de abban is hisz, hogy ez az evangélium hirdetés 
meg is term i a m aga gyüm ölcseit: egyházunk m a hangsúlyozottan ta 
nítja, hogy az igének ne csak hallgatói, de m egtartói, cselekvői is le
gyünk — be ne csapjuk m agunkat (ahogy Jak ab  m ondja). Jézus szava 
sohasem ara to tt könnyű sikert, de sohasem  m arad t hatástalan . Szavára 
dönteni kellett: A kár az ellenség szeretetéről beszélt, akár az Én vagyok 
mondások bárm elyikében hallatlan  isteni igényét je len tette  be, ak á r  k i
csinyeivel való szolidaritására biztatott. Szava is csakúgy, m in t élete és 
halála szüntelen döntés elé állított. Ilyen értelem ben m indig volt ered
ménye is szavának: voltak  ak ik  N ála lelték  fel hasznos, ta rtalm as és 
ö rö k é le tü k e t... És itt  válik  té telünk  az indoklásból célkitűzéssé: A z  
evangélikus lelkész azért beszél, m ert az hiszi, evangélium hirdetése új 
életet, teljes életet m unká l em berekben. H allgatói élete alap jában  rende
ződhet: Isten t A tyának és az em bert testvérnek tu d ja  m ondani m indenki, 
aki m eghallja az evangélium  szavát. Jézus erőterébe kerü lve lehetetlen, 
hogy csak egyik irányban tö rtén jék  v á lto zá s . . .  Ez az a  teljes bövölködő  
élet, am iről Jézus szólt Jn  10,10 ben, ez az a  gyüm ölcsterm ő élet, am iről 
búcsúbeszédeiben ígéretet tett. A kinek örökkévaló kérdései rendeződnek 
az evangélium  által és egszisztenciája valóban „rendes kerékvágásba” 
kerül, az tényleges szolgáló, diakoniai típusú é le te t fog élni em bertársai 
között. Ahogy L uther tan íto tta , hogy az evangélium  szabadít fe l arra, 
hogy fe lebarátainknak szolgáló életet é ljünk. A z  evangélium  m eghallása 
titok és lá tha ta tlan  oldala a keresztyén életnek, az ak tív  szolgáló szere- 
tetben való tevékenység a lá tható  oldala. Nem  m agunknak kell lá tvá
nyossá tenni, m eglátszik az m agától is, m in t „a hegyen ép ített város”. 
Bizonyos, hogy az evangélium  Jézusával való találkozás sohasem távolo
dást, sőt m indig közeledést je len t az em berek irányában  (emmausi ta n ít
ványok tö rténetének csa ttan ó ja : . . .  a  távolodók visszafordultak s az el
idegenítettek ú jra  testvérekre a k a d ta k . . .  a rezignáltak  ú jra  tele voltak 
m ondanivalóval. E tö rténet m inden istentisztelet ősképe is lehet, ahogy 
J. M áckay m ondja).

A m ennyire a Jézussal való találkozás az  evangélium  hallgatásakor 
áldo tt nyugalom ban részesít (szent quietivum !), úgyannyira szükség
szerűen m indig mobilizál is (m otívum  — s m otiválja ezentúl életünket 
a szó eredeti értelm ében). O tt áll az igehirdető a szószéken és h irdeti 
a tékozló fiáknak  Jézus nevében: jö jje tek  énhozzám m indnyájan, akik  
m eg fá rad ta to k . . .  m ajd küldi ugyancsak Jézus nevében ki a tem plom 
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padból a híveket, hogy legyenek az irgalm as sm aritánushoz hasonlóak: 
E rdejetek  el és it is hasonlóképpen cselekedjetek, m in t az irgalm as sama- 
ritánus! — M iért beszél a lelkész? E zért!

Melléklet
1. sz. m e llé k le t:  Szegények  a tem p lo m b an  (rész le t), R im band .
S h ité t köpk ö d v e  m ind , a  ko ld u sá t, a  b á rg y ú t
Jé z u sn a k  vég te len  k ese rv e k e t d a rá l 
K i sá p ad t ab lak o k  tű zén  m eren g v e  sá rg u l 
Távol sovány  s k ö v é r gonosztó l eg y a rán t 
T ávo l-távo l a h ú s  s a  nedves ru h aszag tó l 
B ús tö r t ko m éd ia , riasztó  g esz tu so k  
S a  szen tbeszéd  v iru l e legáns szavak tó l 
s a m isz tik u s ige  lü k te tv e  felbuzog

2. m e llé k le t:  R igm us a  p én zrő l (rész le t), C arm in a  B arone.
M ondok m ég többet, hogy  a pénz m ily  is te n i szerzet 
L áttam  a fén y é rm e t, tem plom ban  zengve m isézett 
pénzből szállt da llam  pénz szava fe le lt n ek i k a rb a n
és s ír t  egy  szépet, m íg  m o n d ta  az is ten i igéket 
m ajd  d e rű sen  nézett, m e r t jó l rásze d te  a  népet

3. sz. m e llé k le t:  L e rm o n to v : A p ró fé ta  (részlet)
N ézzétek, m ily  á rv á n  bolyong!
Á ta llo tt k ö z tü n k  é ln i itten  
A rró l p ap o lt szegény  bolond, 
hogy  Is te n  szól belő le  Isten !
S zegény sö té ten  ég, aszo tt 
te s té t a lig  vonszo lja  lába  
ro n g y o k b an  tén fereg , vacog 
s gún y  m egvetés sziszeg n y o m áb an  . . .

4. sz. m e llé k le t:  W eöres S á n d o r: V ázlat az új l írá ró l (részlet)
,,A v ersb en  fő a  ta r ta lo m ” . De akk<?r 
m iért ve rs?  H iszen p ró záb an  egyszerűbb , 
ak á rm i ta r ta lm a t rögzíteni, 
é lm én y t vag y  eszm ét pon to san  közölni.
A zért v an  vers, hogy  isk o lásg y erek  
a r ím b efo n t ta n t  k ö n n y eb b en  m egold ja? 
hogy m ellénygom bon  fog jon  és ok ítson  
okos dologra, m it m eg kell jegyezn i?
Az ilyen  k ö ltészettő l e lfu tok
zenébe, csöndbe, hogy  bolond  m a ra d ja k  . . .

,,A v ersb en  fő a  fo rm a ” . T iszta  zengés, 
tö k é le tes  re n d : d erm esztő  unalm as.
K is Já n o st, Szász K áro ly t o lvasn i b írod?
A ran y  nem  ír t  o ly an  h ib á tlan u l 
P e tő firő l inem is beszélve, m in t ők 
h itbuzgalom ró l, langyos évszakokró l 
tisz tes szere lm i erkö lcsrő l, hazáró l 
m ad árd a lla l beh in tv e  m ind en ü tt.
M etrum , h angsú ly , rím  m ind  h e ly én  való : 
á tlá tszó  fo rm a  és o lv ash a ta tlan .
Se ta r ta lo m , se  fo rm a — h á t m i kell?
A jó  v e rs : é lő lény  a k á r  az alm a,
ha  ránézek , csillogva visszanéz,
m át m ond  az éhesrm ek  s a jó lla k o ttn a k
és m ás a  fán , a  tá lo n  és a  sz á jb an
végső ta r ta lm a  és fo rm á ja  n incs is,
csa k  él és é lte t, V ajon  m it je len t,
nem  tu d ja  és nem  kérd i. E gy s ezer je len tés
o tt és a k k o r  fa k a d  belőle,
m ik o r nézik, ta p in tjá k , ízlelik .

Dr. Hafenscher Károly
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KICSODA ISTEN?
1.

így csak az kérdez, aki m aga m ögött hagyta a  „van—nincs” a lte rn a
tívát, az Isten  bizonyítékok zsákutcájával és a  „nem léte” felől bizonyos
ságot keresők „hátha-m égis”-ével. A m ikor azt kérdezzük: Kicsoda Isten? 
— nem az agyak, vágyak, félelm ek és kezek istene u tán  kérdezünk, m ert 
azt valóban csak állítan i és ugyanolyan eséllyel tagadni lehet. Aki u tán  
kérdezünk, m aga jelezte m agát a konstatálhatóságtól a tapasztalatig  te r
jedő módon. A zért bukkan  elénk még a nagy kérdés elején az a kérdés, 
hogy mi keresztyének, akik  tú lju to ttunk  a  puszta konstatálásán, m it tu 
dunk Istenről? — N éha olyan keveset té telezünk fel róla, hogy feltéte
lezésünk árnyékában csak kétségek és kételyek hevernek. M áskor tú l 
merészen, igegyökerű meggondoltság nélkül, tehá t a lap ta lanul nyilatkoz- 
gatunk róla, m in tha csak puszta á llításunk  dolga volna Isten  és m in tha 
lendületünkön és „svádánkon” m úlnék Isten valósága m ások szám ára.

A z isten-torzó és az elrajzolt isten, nem  az Isten. Az ilyenek csak 
bálványfigurák, akár a  költészet cserepeiből rak ju k  össze, akár a  szá
mító im ponálni akarás és alkalm azkodás gyártja  azokat. A fantázia, a 
díszítő vagy vágyelem ek kelléktárából kibocsátott isten meg csak „kar
nevál-isten”, alkalm i bem utatókra készült istenm odell, em berszabású ön
m egnyugtatás, afféle „ringasd el m agad”. Bizonyosságra és félelem re, 
életre, rem énységre és te ttek re  elégtelenek, de m indent rá ju k  lehet fogni, 
m int az olimposzi istenekre. Nem nyug ta lan ítanak  és nem  nyugtatnak 
meg, de passzítani lehet azokat az érdek, az önzés és felelőtlenség széles 
skálája szerint.

Isten m aga kell azért ehhez a kérdéshez: K icsoda Isten? ö  tud ja  k i
csoda. M egmondja, m egm utatja és meg is ta n ít rá.

1. Isten  élő szem ély

Logikus tehát, hogy ö t  se k italáln i, se feltalá ln i nem  lehet. A m it 
ki- vagy fe lta lá lhat az em ber, az eszme, gondolat, igazság vagy ta lá l
mány, de sohasem  személy. A m it ró la tudhatunk , m ondhatunk, tapasz
ta lhatunk  az csak m egtudott, tu d tu l adott, az  csak megszólalás, bem utat
kozás, cselekedet, viszonyulás eredm énye lehet. A bban nincs véletlen, 
em beri eredetű vagy e világi tényezőkből logikusan levezethető. Ahol 
Öróla tud tak  meg valam it az em berek, ahol ö ró la  szóltak és m ondottak 
igazat, ahol az  ö  á ldását vagy verését tapasztalták , o tt m indig ö  szólalt 
meg és cselekedett előbb. Ezzel a kettővel kezdődött, folytatódott és ta r t  
a világ és az élet. Isten éppen abban bizonyult élő személynek, ahogyan 
létrehozott, ahogyan abba értelm et és célt v itt észrevehető módon és 
ahogyan a terejntése élére állíto tt em berpartneré t személye és szándéka 
felism erésére képesítette és ezzel személlyé terem tette . Terem tése koro
ná jáu l tehá t válak it helyezett te rem te tt világába. Olyat, akinek fe ltá rh a t
ja  szívét, ak it beavathat személye és terem tése titkába, akinek elm ond
h a tja  a m agáét, m ert képes azt m egérteni. F e ltá rh a tja  neki tervét, aka
ra tá t, etikai és term észeti törvényeit úgy, hogy az éppen ez á lta l bizonyul
hasson szem élynek és partnerének, am ennyiben m egérti azt, igazodik 
hozzá, m agáévá teszi. Nem rabszolga gépiességgel, hanem  szabad m egfon
to lt döntéssel.

Isiqn élő szem élye tükröződik vissza abban, ha szava, cselekvése,
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ajándékozása és akarása fo ly tán  egyre inkább tudatosan cselekvő sze
m éllyé vá lik  az ember. Különösen akkor realizálódik ez, am ikor Isten 
beszédes m agatartása révén az em ber is beszédessé lesz vele szemben 
Megszólítja, kér, v á r és elfogad tőle és hálásnak bizonyul cselekvésében. 
E nélkül a  személyes viszony nélkü l — am elyikben egyetlen hajszál! 
gyökér sem em beri eredetű — el sem következhetnék ez a kérdés: ki
csoda Isten? Vagy ha mégis, ugyan ki, m it és milyen alapon válaszolhat
n a  rá?  Az ige és az im ádság kiik tatásával m indig csak istenhomály 
terjeng  a földön em berek között. Az emberszívek, em beragyak és kezek 
istengyára ugyan füstölög. De ezek az istenek a hiedelm ek és kétségek, 
az illúziók és tagadások, az elbizakodottság vagy kétségbeesés hol egyik’ 
hol a m ásik p á r tjá ra  vetik  alkotóikat.

Isten  szem élye tükröződik továbbá abban is, ahogyan em berek egy
máshoz in téze tt szavaiban és te tte iben  Ö maga gyakorolja szem élyes szót- 
értését és cselekvését em berek javára. A személyiség ugyanis nem ön
m agában való és elvont hipotétikus valam i, hanem  tudatos döntések és 
cselekvések egym ásutánjában és összességében történő viszonyulása vala
kinek valakihez vagy valam ihez. Csak Isten és ember, em ber és ember, 
Isten és világ, em ber és világ viszonyulásában és viszonylatában beszél
hetünk személyről, személyiségről. E rről tanúskodik az egész Szentírás 
attó l a  szótól kezdve „kezdetben” el egészen a Jelenések könyvének 
„Ám en”-jéig. Erről tanúskodik az ősatyák története, Izrael kiválasztása 
és története. A próféták  M essiás-szolgálata és nagyon gyakorlati társa
dalm i és politikai szolgálata. Isten döntésekben, szóban, te ttben  folyto
nos viszonyulásának bibliai csúcsa azonban az ige testté  létele és a pün
kösdi csoda. Ezekben az esem ényekben tá rta  fel Isten igazán élő sze
mély voltát, te tte  m agát egészen em berközellé és világhoz szabottá, tette 
szándékának, céljának végső beteljesedését bizonyossá.

Az a  tény tehát, hogy Isten Szenthárom ság, nem  egy hosszú fejlődés 
u tán  felbukkanó történeti lecsapódás sok em beri rágódás gyümölcseként, 
hanem  a valóságos Isten em berpartneréhez igazodó, térben  és időben 
m egvalósított teljes bem utatkozása. Tervének töretlen továbbvitele egé
szen addig a  célig, am ikor Isten lesz m inden m indenekben és az ember 
személye is te ljessé lesz. De m ár most Isten személy voltáról prédikál az 
a  körülm ény, hogy élő személy-éből ered, abban teljesedik ki és majd 
be az em ber élő szem ély volta. Ebben az összefüggésben nem  szünteti 
meg személy vo ltát még a halál sem. Erről tanúskodik K risztus Urunk 
ilyen ótestám entom i igem agyarázata: „Isten nem  holtaknak, hanem  élők
nek Istene” (Mt 22,32).

2. Isten  láthatatlan lélek

Noha partner-te rem tm ényét is részesítette isteni léte ajándékban, 
am ikor — a b ib lia ősi bizonyságtétele szerint — sa já t le lkét lehelte az 
em berbe, m égis i t t  bukkan elénk m ind járt olyan minőségi differencia 
Isten és em ber között, am elyik részünkről áth idalhata tlan . Távolról sem 
Isten-bizonytalanság és hom ály teh á t vagy annak kendőzése, am ikor 
Istenről m in t lá th a ta tlan  lélekről beszélünk. Inkább olyan valóságlátás
ról van  szó, am elyet a „testté le tt Ige” így erősített meg: „Isten t soha 
senki nem  lá tta” (Jn 1,18). Továbbá: „Az Isten lélek és ak ik  őt im ádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban im ádják” (Jn 4,24). Vagyis: ö  abban 
is kedvezett a  képére te rem te tt em bernek, hogy lá thatatlansága ellenére 
valóságos kapcsolat lehetőségét b iztosította szám ára. Nincs térhez, egy 
helyhez és időhöz kötve, teh á t m indenütt m indenki szám ára jelen  van
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és m indig kéznél van. Term észetesen kapcsolat csak azon az úton lehet
séges Vele, am elyiken ezt ö  m aga lehetővé tette. Szava m eghallása ré 
vén, valam int lélekben és igazságban való im ádásával. Tudom ásul kell 
vennie azért, hogy nem  a lá tás ada to tt neki, hanem  a lélekben való 
imádás, hiszen Isten  lá th a ta tlan  lélek. Csupán bűnös voltából ered tehát, 
hogy sehogysem ak a rja  beérni azzal a lehetőséggel, am it Istenétől k a 
pott, hanem  lá tást keres. Ez a kísértés végigvonul Izrael történetén, de az 
egyház népe sem m entes tőle, kezdve Fülöp kérésétől: „Uram , m utasd 
meg nekünk  az A tyát és elég nekünk!” (Jn 14,8). M indig tévelygésbe v itt 
— a végső eltévelyedést is beleértve —, am ikor keresztyén em berek le 
léptek az általa biztosított hozzávezető útról és okkultista vagy fizikai 
utat választva Isten-látás hajszolásába kezdtek.

U gyanakkor nem  felejthetjük , hogy a lá th a ta tlan  lélek-Isten népe 
szívére helyezte a  színről színre lá tás ígéretét és jövendő lá tásának  
a h itben  való bizonyosságát a  jelenre. Ne erőltessük azért m eglátását, 
hanem  türelm esen és bizalom m al nyugodjunk bele abba, hogy most még 
ez nem  adatik  meg, de m ajd  igen. Most még igazán nem  tud juk  leírni 
sem, elm ondani sem, hogy Ö milyen. A h it bizodalm ával tek in tsük  elég
nek, m ert elég is, hogy m ár m ost áldo tt életre, üdvösségre való közössé
günk lehet övele, a  m eglátás rem ényében. Ez a közösség és rem énység 
elválaszthatatlan  az Isten-em ber személyétől és m egváltó m unkájától. 
(Erről m ajd  későbbi cikk szól részletesebben.)

Bár a nem -látás és bizonyosság feszültségét Isten  ezen a világon 
nem  o ld ja fel, ez a  feszültség a hitben e világi ak tiv itássá válhatik. 
Hiszen ez is hozzátartozik pedagógiájához, lévén Öróla m agáról szó és 
gyerm ekeiről, em berekről, ebben az összefüggésben is. Az alázatnak, biza
lom nak és józanságnak olyan nélkülözhetetlen szükségessége táru lkozik  
it t  elénk, am elyik k izár m inden rajongást. A szektás m agabiztosságot és 
a titkok vélt tudásának  fölényét éppenúgy, m in t a m inden bizonyosságot 
nélkülöző elcsüggedést. Az igében foglalt kinyilatkoztatáson tú l „M agas
feszültség” következik. Vigyázat! Azon innen pedig elég széles mezeje 
terjeng  a bizonytalanságnak, a pusztán „valam inek vagy valakinek csak 
lenni kell”-től a tagadásig és a  felelősséget elhárító  közönytől a kétség- 
beesésig.

Még az a kérdés is itt  bukkan  elénk, hogy éppen m ivel hisszük, 
valljuk  és tan ítju k  Isten  lá tha ta tlan  lélek voltát, n ines-e akadálya a n 
nak, hogy ránézve továbbra is és nyugodtan használjuk  m egszokott ké
peinket? Szoktunk beszélni ugyanis Isten  szájáról, szeméről, füléről, ke
zéről, de még lábáról is. Vegyük bizonyosra, hogy e rre  lehetőségünk, sza
badságunk, ső t szükségünk van. G ondoljunk csak arra, hogyan idézte 
Jézus U runk m egkísérlésekor az Ö testam entum ot: „Nemcsak kenyérrel 
él az em ber, hanem  m inden igével, am ely Isten  szájából szárm azik” (Mt 
4,4; 5. Móz 8,3). Ha valaki beéri az igével és im ádsággal, valóban él azok
kal és komolyan veszi azokat, akkor sem  esik sérelem  a lá tha ta tlan  
lé lek-Isten  Isten  voltán, ha ránézve megfelelő képes kifejezéseket hasz
nál.

3. Isten  terem tő A tyánk

Igaz, am it B arth  K ároly így m ondott: „A terem tő Istenben h innünk  
nem  könnyebb, m in t abban, hogy Jézus K risztus a Szentiélektől fogan- 
ta to tt és szűz M áriától szü letett”. A zért em lítem  ezt, m ert szükséges 
lá tnunk, hogy m inél tovább lépünk  azon a lépcsőn, am elyiken Isten kiléte 
u tán  kérdezünk és m inél többet tá r  fel és ad tud tu l önmagáról, annál 
nagyobb hangsúly esik a hitre. A m it L u ther M árton Kis K áté m agyaráza
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ta  mond, időtálló tömörséggel fejezi ki a legfontosabbat: „Hiszem, hogy 
Isten te rem te tt engem  m inden terem tm énnyel együtt”. H isszük tehát, a 
b iblia első ké t fejezete szerint, a  régieknek a régiek világképébe és tör
ténet fo rm ájába öltöztetett bizonyságtételét. A rról tanúskodik ez a  régi 
bizonyságtétel, hogy m inden létező — Isten közvetlen, lá tha ta tlan  világa 
is az angyalokkal —, m inden élettelen és élő, élén az em berrel, Isten
től k ap ta  létét.

Nem egy e lavu lt világképet hiszünk, nem  egy régi-régi történetet, 
hanem  azt, hogy Isten  te rem te tt m inket em bereket m inden terem tm ény- 
nyel együtt. De az t is  tu d ju k  ugyanakkor, hogy a  m ai világképünkben 
hol van a helye földünknek, m it je len t a  napkelte, és napnyugta. Nem 
keresünk  az égen egy szilárd boltozatot, tudjuk, hogy nem  egy ilyen 
boltozat p ad lása jta ján  keresztül zúdul eső a földre, é rtjü k  a  len t és fent 
relativ itását. De azért meggyőződéssel va lljuk : „Az egek beszélik Isten 
dicsőségét és kezeinek m unká ját h irdeti az égboltozat” (Zsolt 19,2). A 
terem téstörténet „nap tá ra” sem  változhat azon a bizonyosságon és meg
győződésen: „Régente fundáltad  a  földet, s az egek is a te  kezednek 
m unkája” (Zsolt 102,26). Vagyis: am i van, helyén van és betölti rendel
tetését, a  Terem tő h ív ta lé tre  terem tő hatalm ával és szívével. Nem va
lam i m eglevőt rendezgetett csupán, hanem  a nem levőt te rem te tte  meg 
bölcsen, jónak, nagyszerűnek.

A világ és benne az em ber így létezik. Többet kell azonban ennél 
m ondanunk. Isten  nem  hagyta abba terem tő m unkáját, hanem  szün
telen folytatja. Nemcsak ős-létrehozója, ős-elindítója és ős oka a világ
nak, hanem  p ára tlan  értelem ben A tyja. K ettős értelem ben. Az ú jkén t 
napvilágot látó  élet és am i életre valóként felbukkan a  terem tésben és 
a történelem ben, m ind-m ind terem tő m unkája folytatásáról beszél. Ezt 
v illan to tta fel K risztus U runk, am ikor azt m ondotta: „Az én A tyám  
m indezideig m unkálkodik” (Jn 5,17). M ár csak ezért sem izgalm as a  te
rem téstörténet n ap tá ra  és így felesleges erőlködés volt és az volna, va
lam i módon egyeztetni akarnánk  azt nap tárunkkal. A tyai indulatával 
azonban m agáénak is tek in ti m indenkori terem tm ényeit. A zt je len ti ez 
közelebbről, hogy élteti, védelmezi, gondját viseli terem tésének. Nem tá 
gít attól, am it célként helyezett bele. E rről “tanúskodik  em ber-terem tm é
nyének m inden tek in te tben  igazi kiemeltsége. „Kevéssel te tted  őt kisebbé 
az Is te n n é l. . .  Ú rrá  te tted  őt kezeid m unkáin . . . ” (Zsolt 8 ,6—7). Terem tő 
atyaságának  ez a kettős vonása változatlanul érvényben van. Ebben nem - 
esak a gonosz akadályozhatja meg, hanem  még azok a  törvények sem 
kötik  meg a kezét, am elyeket ő szabott egészében összefüggő és részle
teiben is szabályosan funkcionáló világának. Terem tése, gondviselése, 
korm ányzása m enetében á ltalában  akkor szoktunk csodáról beszélni, ha 
áttö ri a sa já t m aga á ltal szabott törvényszerűségeket. E tekintetben azon
ban n e  cövekeljünk és ne húzzunk határvonalakat atyai cselekvésében. 
M arad junk  meg alázatosan és bizalom m al igéjének és cselekvésének a b 
ban a d ia lektikájában, hogy törvényeiben m egm aradva is csodálatosak 
művei és akkor is azok, am ikor abban  nem  észlelhetjük a törvényszerű
séget, m ert azt áttö rve cselekedett.

4. Isten  az ÚR

Azt je len ti ez, hogy nem  egy sok m ás ú r között, hanem  az egyetlen. 
Természetes, hogy i t t  nem csak megszólítás, m egillető cím  az ú r  szó, h a
nem  ennél sokkalta több. Ezzel a  szóval Isten több olyan sajátságát fe
jezhetjük  ki, am elyet igéjében és cselekvésében, az egyesek és m indenek
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felé fordulása közben bizonyított és tapasz ta lta to tt meg. Igaz, az eddig 
elm ondottakból sem  hiányzott úrvolta. Terem tő m unkájában  is ú rnak  
bizonyította és bizonyítja m agát. Mégis fontos ezzel külön is foglalkoz
nunk. A nnál inkább, m ert a rra  sem  neki van szüksége, hanem  nekünk. 
Hiszen ezzel is Isten igéje szélesíti h itünk  ism ételten sán ta  lábai alá a
sziklát.

Ha skolasztikusán v ita tha tó  is, mégis idesorolható Isten  szent volta, 
még pedig első sorban. Terem téséhez való közelsége, abban  való je len 
léte, az éppen ott jelentkező egészen m ás volta, ebben csúcsosodik elénk 
legélesebben. Ez beszél arról a szakadatlan  m agatartásáról, am ellyel 
m egalkuvás és szem élyválogatás nélkül leleplezi és elítéli a bűnt. Nem 
néz el v ilágába helyezett, az em ber szívébe ír t  vagy érthető  szóval tud tu l 
adott etikai törvénye megszegése fölött. A nnyira nem , hogy törvényei 
megszegésének m ég az  utódokra is következm énye van. Éppen szentsége 
folytán női nagyra az em ber személyes felelőssége. M ivel szentségében 
nem  volt és nem  lesz változás, lévén Isten  m indig ugyanaz, az em ber 
etikai felelősségét sem lehet sem m iféle m esterkedéssel ku rtítan i. Szent
sége nem  szám űzhető pusztán a  kultusz területére. Ez a vallásos em be
rek kísértése. Viszont az istentisztelettől, az  igehirdetéstől függetlenül 
teljesen likv idálhatónak tűn ik  a m indennapi élet egész területéről. Ez a 
nem hivők kísértése. Szentsége szakadatlan  érvénnyel csak a h it bizodal
ma barátkozik  meg.

Ür vo ltá t jelzi a hagyom ányos „m indenható” kifejezés is. M ondani
valója első renden nem  abban  m utatkozik szám unkra, hogy bárm it ko r
látlanul m egtehet. M indenhatóságát is csak hozzánk em berekhez és te
rem téséhez való viszonyulásában szabad értenünk. Középkori, m itikus 
vonását csak ebben a viszonylatában veti le  ez a  szó Istennel kapcsolat
ban. S zám unkra az t kell hogy jelentse: keresztül viszi, még helyesebben: 
célba viszi akaratá t. M indenkivel, a gonosszal szemben is. Szíve vágya 
azonban egyenesen az és ezt nem  re jti véka alá, hogy ezt az em ber 
egyetértésével és eszközként való felhasználásával tehesse. M indenható
ságának evangélium a abban van, hogy az em bert nem  rideg eszközként 
kívánja  alkalm azni akarata végrehajtásában, hanem  m unkatársként, aho
gyan az atyaságából következik . Ebből a  lehetőségből eleve senkit nem  
rekeszt ki, inkább egyforma esélyt biztosít m indenkinek. Term észetesen 
a kezét sem  engedi m egkötni senkinek, semmivel. T ehát szabad. Hang
súlyoznom azért fontos ezt, m ert hozzá való viszonyunkban i t t  bukkan 
fel a  legtöbb konfliktus. Ű r vo ltá t nem  tagad ja  meg. G yeplőt és ostort 
senki kezébe sem ad. F ele ttünk  m arad  és ezt nem  változtatja  m eg az az 
atyai m ozdulata sem, am elyikkel hozzánk hajolt, jelen van és a  mi Iste
nünk. Szentsége is, m indenhatósága is kezéhez kíván tan ítan i minket, 
gyerm ekeit. Egyedül tőle szárm azik m inden jó adom ány és tökéletes 
ajándék  (Jk 1,17), és ebben is pára tlan  ú r  és m indenható Isten. De abban 
is az, ahogyan m úlandó világa m úlandó népét az új ég és új föld jegye
sévé, a  hitben részesévé és a rem énységben várom ányosává tette.

5. A z Istenszeretet

A szerete t szó sű ríti igazán szám unkra, hogy kicsoda Isten. Három  
igevers szinte te ljes m élységében és m agasságában tanúskodik  erről. „Az 
Isten  szerete t” (1 J n  4,10). „Ügy szerette Isten  a  világot, hogy az ő egy
szülött F iá t adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem  örök 
élete legyen” (Jn 3,16). „Aki az ő tu la jdon  F iának  nem  kedvezett, h a
nem  őt m indnyájunkért odaadta, m im ódon ne ajándékozna vele együtt
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m indent m inekünk” (Rm 8, 32). Élő és lá th a ta tlan  személye ebben a vá l
tozatlan szeretetben tapasztalat. Ez ind íto tta  terem tésre. Ezzel te tte  p art
nerévé az em bert. Örökké való ú r  voltát is ezzel gyakorolja. Az hisz leg
többet, az tud  és vall legtöbbet Istenről, ak inek  ez a felelete a rra  a k é r
désre: Kicsoda Isten?  — A z Isten szeretet.

H iszek egy Istenben
Ebben a klasszikus m egfogalm azásban a legszem élyesebb em beri 

ügyünk a hit. Csak rán k  tartozik. Én hiszek. A zért annyira személyes 
ügy, hogy egym ásnak sem tartozunk  szám adással a h itünk  dolgában. 
A lap tarta lm át mindig egy egész életen á t személyesen kell megélnünk. 
Eprenesen gyanússá tenné, le já ra tn á  ezt a h ite t valam iféle fitogtatás, 
hitm utogató önm utogatásunk. A „hiszek egy Istenben” ugyanis első
sorban bizonyosság Isten  szeretetéről és bizalom  Isten  iránt. Őszinte 
ajtónyitás előtte. Az Istenbe vete tt h itnek  ezt a m eghitt, bizalm as je l
legét őriznünk egyáltalán nem  hűtlenség, hitetlenség vagy árulás. In 
kább m egfelel annak  a ténynek, hogy Isten  lá th a ta tlan  lélekként ugyan, 
de élő személy. Megfelel a hithez illő alázatnak  és komolyságnak. Éppen 
a h it tud  arról, hogy Isten m inden tekintetben anny ira  megelőzött m in
ket, hogy azt behozni még hegyeket mozgató h itte l sem lehet. Ez a m eg
győződés a h it alázata. Az a bizonyosság pedig, hogy ezt nem  is kell 
sohasem  behoznunk, a h it békessége. Előzménye és fo rrása  pedig Isten 
szavának, evangélium ának m eghallása és elfogadása. Ebben győz meg 
arról, hogy ő előbb szeretett és ettől a szeretettől senki és semmi el 
nem  szakaszthat m inket. Ezért hangzott Jézus válasza így a m egreked
tek, kétségesek és keresők szám ára: higgy! Ez a válasz részben helyre- 
igazítás volt a m egoldásért zsákutcába indulóknak, részben a  h it te rem 
tése és vele a m egoldás odaajándékozása. Ez a b iztatás: higgy! — ráéb- 
resztés arra , hogy Isten a mi Istenünk.

M ihelyt azonban „hiszek egy Istenben”, azonnal viszonyulok hozzá. 
Bízom benne, szám ítok rá, ak a ra tá t m agam évá teszem. — A beléje ve
te tt h itünkkel tehá t átengedtük em beri egzisztenciánk „trónus”-á t az 
egyetlen illetékesnek, terem tő A tyánknak, szentségében és hatalm ában  is 
irgalm as u runknak  és a szeretet-Isten  m agához köt. Ö viszont átengedi 
nekünk  a m indentől és m indenki mástól való szabadságunkat. így je len t
kezik h itünkben  a függőségünk és függetlenségünk, az elkötelezettsé
günk és szabadságunk örök és életre való d ialektikája, am elyet nem  lehet 
feloldani. — Nem  titok  tehá t a hitünk. Nem tak arh a tja  el valam i ham is 
álszem érem  leple. Olyan viszonyt, olyan kapcsolatot és szabadságot jelent 
az, am elyik teljesen ny ito ttá  tesz a világ felé és az em bertársak  szám ára. 
M ihelyt Isten  elfoglalhatta trónusát életünkben, azonnal összetartozunk 
azzal a világgal, am elyik kezének, szavának, szívének csodája, am elyi
k ért szeretetből teste t is öltött. Nem lehet teh á t ellen tét a h itünk  meg
h itt jellege és a h it szám ára m indig érvényes vallástéte lre  kötelezettsé
günk között. Nem  lehet ellen tét személyes megélése, gyerm eki bizodal
m a és a szóban, te ttekben  folytonos megvallása, azaz Isten  diakóniájába 
való besoroltságunk között. A gonosz ugyan kényelmes, m arad i és önző 
óem berünk helyeslésével felbukkan tja  kísértésként ezt az ellentétet. Ezt 
azonban ism ételten feloldja Istenünk, akiben hiszünk. Egyrészt azzal, 
hogy ő m indig úgy foglalja el trónusát szíveinkben, hogy szereti a  v ilá
got, m ert szeretet, ö v é  a  föld és annak  teljessége, a föld kereksége és 
annak  lakosai (Zsolt 24,1). M ásrészt úgy, hogy a  hitben tettekre, áldozatra 
ind ít m indenek javára, hiszen világával együtt valljuk  őt u runknak, ön
ként, szabad elhatározás alapján.
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A „hiszek egy Istenben” azért m indig ellentm ondás a m ás istenek
nek. Ez a  h it teljesen k izárja  azokat. Nem lehetünk  sem szolgái, sem 
partnere i azoknak. Csak Istenéi lehetünk  a hitben, im ádásban, és a  szol
gálatban. Csak em bereké lehetünk  a  szerete t cselekedeteiben az utolsó 
leheletünkig. így pendülünk egy húron  az egyetlen Istennel. Azt is m a
gában foglalja ez, hogy am it ő m ár kárhoztato tt, azt mi is kárhoztatjuk , 
am it m egítélt, m i is elvetjük, leép ítjük  és kizárjuk.

A  hitben m indig benne van Isten  és az ember találkozásának ese
m énye és annak folytatása a vele való közösségben. Bárm ilyen szem é
lyesen hangzik is azért ez a  rövid h itvallásunk, mégis ezzel lépünk ki 
igazán a m agányunkból. Abból a  magányból, am elyik társaságban, em 
berek között is valóság lehet. H át még m ennyire az  tényleges elárvultsá- 
gunkban! Az együttlét, a  közelség még nem  közösség és nem  összeta'rto- 
zás. Az elm agányosodás és a  töm egben való elszemélytelenedés, eltöm e
gesedés ké t p a rtja  között form ál közösséget a  h it em berek között is, m ert 
ilyen foly tatása is van annak: „hiszek egy Istenben”. A testvérré létei és 
a  testvérré fogadás nagy eseménye ez. A h it leemeli a háztetők magános 
m adarait (Zsolt 102,8), am ikor testvérré tesz m ások szám ára, de meg is 
ajándékoz testvérekkel. A h it ugyanis nem  egy tu la jdonságát ragad ja 
meg Istennek, hanem  belekapaszkodik az élő, személyes A tya-Istenbe. 
Társaságával le lünk  társra , leszünk em bertárs és kapunk  társakat. A h it
ben tartozunk  össze azokkal is, akik elő ttünk já rta k  és teljes felelősség
gel azokkal is, ak ik  u tánunk  következnek. L étünk és m ások léte Isten lé 
tének következm énye és sohasem  lesz fordítva. Ennek rea litá sát is vall
juk, am ikor hiszünk és azt m egvalljuk.

Istennel való hitbeli közösségünk azt is je len ti tehát, hogy m indig 
tud juk  kinek  hisszünk és m it hiszünk. H itünk tudatos, értelm es és foly
tonos m egism erése és ism erése Istennek, állandó felszínen ta rtása  an 
nak, hogy kicsoda ő a világ szám ára, kicsoda az egyház szám ára és sze
mélyesen szám unkra. H itünk nem  hiedelem, vakh it vagy tévhit. Nem ú jra  
m elegített érzelmek, hangulatok lánca. Sohasem  csaphat á t rajongásba. 
Az nagyon józan, folyam atos, a  jó l é r te tt igéből táplálkozó és azért egész
séges Isten  meg em ber viszony, am elyik m inden e világi és em beri vi
szonyulásunkat is égész életre  m eghatározza. Az Isten  ajándéka és aka
ra ta  ez.

A zért tek in the tjük  h itünknek  ilyen m egvallását: „hiszek egy Isten 
ben”, im ádásnak, m agasztalásnak, hódolatnak is. Tudjuk, hogy m ennyire 
rászolgált erre. Mégsem feledhetjük, hogy erre a  h itvallással való Isten- 
m agasztalásra is igazán nekünk  van szükségünk. A kkor tud juk  helyén 
Isten t és tek in tjük  annak, aki, am ikor m agasztaljuk. A kkor tud juk  iga
zán m agunkat gyerm ekeinek, am ikor ezt megtesszük. A kkor tud juk  őt 
A tyánknak, m agunkat pedig kegyelem re szoruló em bereknek. Az Isten  és 
em ber különbségét, ugyanakkor mégis szoros és áldo tt összetartozását él
he tjü k  meg m agasztalásunkkal. Ez a  h itvallás akkor is indokolt, am ikor 
elhalványodott, elszunnyadt annak  indoka, azért, hogy felébredjen. A kkor 
meg különösen indokolt, am ikor ébren van, hogy ébren is m aradjon. 
Csak ilyen értelem ben m ondunk igazat és áldo tt dolog, ha igazat m ondha
tunk, am ikor ism ételten m egvalljuk: Hiszek egy Istenben. E lengedhetet
len ehhez, hogy ő m aga felelhessen szüntelenül e rre  a kérdésre: Kicsoda 
Isten? Közben pedig erősödhessék a  h itünk  bizodalm a. Csak így nem  
sodornak visszatérő kételyeink közönybe, tagadásba vagy kétségbeesésbe.

Szabó Gyula

419



Halottunk

id. Maczák György 
18 8 7-19 74

Bottyánszky János nyugalm azott m ezőtúri lelkész, volt Békés megyei 
főesperes egyszer m eglátogatta id. M aczák Györgyöt Nagybánhegyesen, 
aki akkor m ár nyugalm i éveit tö ltö tte o tt és a kertjében  virágai között 

m egtalálva ö t ,  ezekkel a szavakkal üdvözölte: „Mély tisztelettel köszön
tőm  a m agyar G ül Babát, a rózsák a ty ját, a virágok pap ját!”

Id. M aczák György Békéscsabán 1887. ja n u á r 1-én született. Közép
iskoláit a békéscsabai „Rudolf” evangélikus főgim názium ban végezte, 
ahol 1905. június 26-án te tte  le  az érettségit. Az evangélikus teológiai 
akadém iát Pozsonyban végezte, ahol 1909. évben nyerte  a  lelkészi okle
velét. Egy évig Ném etországban, Rostockban fo ly ta tta  tanulm ányait. 1910. 
évben Scholz püspök a Bécsikapu té ri evangélikus tem plom ban szen
te lte  lelkésszé. 1911. évtől 1914-ig Békéscsabán Dr. Szeberényi Lajos es
peres m ellett volt segédlelkész. 1914-ben a derenycsényi evangélikus gyü
lekezet (Gömör megyében) választo tta meg lelkészének, ahol m ásfél évig 
szolgált.

1916. október 1-től 1953. április 1-ig, nyugalom ba vonulásáig, tehát 
37 évig volt a nagybánhegyesi evangélikus gyülekezet lelkésze.

Hogyan le tt id. M aczák György a  virágok p ap ja?  E rre a  kérdésre 
hadd feleljen Ö m aga: „M indig vomzódtan a term észet iránt. Szerettem  a 
virágot. Időm  volt bőven és helyem  is. A parókia k e r tje  és a tem plom 
k ert bő te rü le t volt a kertészkedésre. Szenvedélyesen gyűjtö ttem  a k ü 
lönféle rózsafajtákat. H ozattam  m agot Párizsból, H ollandiából, E rfurtból, 
Rossdorfból. A végén m ár több m in t 1400 rózsafajtám  volt. Ezekkel kí
sérleteztem . Végül 90 fa jta  m arad t meg, am ely jó l b írta  az alföldi idő
já rá s t és a  ta lajt. No persze, értékesíteni is kellett, m ert különben igen 
drága kedvtelés le tt volna. M ilyen jó  volt a tem plom  rózsakertjének ho
zam ából já rd á t építeni a templomhoz, iskolához, papiakhoz.”

Id. M aczák György 1920. novem ber 25-én házasságot kötött P atay  
Erzsébettel, ak ivel 40 évig élt együtt boldog házasságban. H ázasságukat 
Isten  m egáldotta ké t gyerm ekkel: Györggyel és M agdolnával. György 
1922. évben született, építészm érnök lett, a ty jának  öregségében és özvegy
ségében le tt hűséges gondviselője. M agdolna 1924. évben született, de tíz
hónapos korában megelőzte szüleit a  halálban.

Id. M aczák Györgynét 1960. m ájus 5-én, 68 éves korában, magához 
h ív ta az Or.

Utolsó n ap ja it B udapesten kórházban töltötte. Az Ű r m agához hívta 
elfáradott szolgáját 1974. ja n u á r 15-én, 88 éves korában. Tem etése 1974. 
jan u ár 25-én volt a  rákoskeresztúri tem etőben. Dr. Kosa P ál rákoskeresz
tú ri lelkész h irde tte  Isten  igéjét koporsója m ellett. A gyászoló gyülekezet 
id. M aczák György lelkésztestvérünk koporsója fe le tt á  testnek feltám a
dásában és az örök életben hivő szívvel énekelte a húsvéti éneket:

„Jézus én bizodalm ám , örök élétre  vezérem !”
F est M iklós
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

Rtn 8,12—17

Ahol élet van, o tt mozgás van. Ahol mozgás van, ott valam ilyen erő 
működik. B árm ennyire hasonlít is az alvó em ber m ozdulatlansága a halo tt 
emberéhez, h a  m egfogjuk a  pulzusát, vagy tü k rö t ta rtu n k  az arca elé, 
észlelhetjük az é let jeleit. Ezzel szemben a legügyesebben elkészített 
báburól, a még mozogni és beszélni is tudó robotem berről könnyen meg
állapítható , hogy nem  term észetes erők m űködnek benne. A mozgása, 
tevékenysége gépies, m ert h iányzik belőle az élet.

A lelki élet terü letén  ugyanez a helyzet. Ahol nincsenek lá tható  jelei, 
o tt m egkérdőjelezendő, hogy egyáltalán van-e lelki élet. Ahol vannak 
kétségtelen jelek, o tt megvizsgálandó, hogy term észetes, vagy m estersé
ges erők m űködnek-e. M ert am iképpen nem  lehet egy gépezettel mozga
to tt báb tevékenységét életnek nevezni, úgy nem  lehet lelki életről be
szélni ott, ahol nem  a Szentlélek m ozgatja a  lelkeket. A Szentlélek jelen
léte nélkül nincs keresztyénség! A Szentlélek m unkája következtében 
azonban m eg kell lenni azoknak az ism ertető jeleknek is, am elyekről 
Isten gyerm ekei felism erhetők a földi életben.

A  keresztyén em ber harcol az erkölcsi élet tisztaságáért. Ezt a h a r
cot term észetesen a legbelső vonalon kell m ind járt felvenni, ön m ag u n k 
kal szemben kell elsősorban küzdeni, hogy az erkölcsi tisztaság követel
m ényével m ásokat is segítsünk, tám ogassunk az Isten  a k a ra ta  szerinti 
életre. Nem  öngyilkosságra buzdít az apostol (12—13. v.), hanem  a bűn 
elleni harcra. A m iképpen a  beteg testrészt meg kell gyógyítani, a gyó
g y ítha ta tlan t pedig k i kell operálni, m ielőtt még a  fertőzés továbbter
jedne a testben, úgy kell önm agunkon, környezetünkön és az egész tá r 
sadalm on is érzékelni a bűn nyilvánvaló tüne te it és fellépni azok ellen 
még idejében. A test a Szentlélek tem plom a legyen. Ezért küzdjünk  és 
m ásokat is, végső soron az egész tá rsadalm at a m agunk m ódján ebben a 
küzdelem ben segítsük, tám ogassuk (a családi élet tisztasága, anyagi tisz
taság, m unkatársi viszony, közösségi élet, stb.).

Ehhez a harchoz nélkülözhetetlen Isten  gyerm ekeinek az a tudata, 
hogy nem  m agunkra m aradva kell k ilá tástalan  harcot fo lytatni a bűn 
m indent elsöpörni akaró  erejével szem ben. Az a tudat, hogy a kereszt- 
ségben m ár m agáévá fogadott az Isten, felbátorít m inket arra , hogy ne a 
m agunk erejében bízzunk, hanem  Istentől várjuk  a harc boldog kim ene
te lét (Luther: bap tisa tus sum!). De ne té tlenül várjuk , hanem  Istennek 
engedelm eskedő élettel. Az ókori rabszolga élete örök rettegés volt, hogy 
m ikor vonja m agára valam ivel u ra  haragját, ak inek  teljesen kiszolgál
ta to tt volt. Az Istennek a keresztségben m agáévá fogadott gyerm eke bi
zalom m al megy az A tyához (Mi A ty á n k .. .) ,  m ert bizonyos abban, hogy 
m indenkor javunkát ak a rja  és m inden bajtó l megment.

Sőt Isten  gyerm ekei abban a rem énységben élnek, hogy m in t gyer
m ekek, örökösök is. K risztus örököstársai, az üdvösség részesei. A k i
rak a t elő tt bámészkodó gyerm ek tudja, hogy az üveg m ögött felhalm ozott 
értékek  boldoggá tehetnék, de a boltos fia tudja, hogy ő meg is k apha tja
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azt, am it a többiek csak sóvárogva néznek. A keresztyén reménység, 
am ely az üdvösségre irányul, m otiválja m ár a földi életünket. A keresz
tyén em ber egyik ism ertető jele. M ár itt, útközben, életünk öröm ének bő 
forrása lehet.

Mi a keresztyénségünk? R ánk aggatott ünnepi dísz, vagy az életünk - 
lényege, am elynek ism ertetőjelei m ár útközben felfedezhetők? Vezérel-e 
m inket a  bennünk m unkálkodó Szentlélek? Engedjük, hogy irányítson 
m inket a  bűn elleni harcba. Tudatosítsa bennünk, hogy Isten  gyermekei 
vagyunk. T artsa  ébren bennünk a keresztyén rem énységet, am íg rán k  nem 
v irrad  a színről színre lá tás napja. „Jövel Szentlélek, Ú risten!”

Jávor Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. v a s á r n a p

Km 8,12—17

P róféták  és apostolok Isten  igéjét szólva tük rö t ta rtan ak  az em ber 
elé. A tükörben azonban csak m agát lá tja  az ember. Á lljunk szembe, 
fo rdu ljunk  jobbra avagy balra, tegyünk egy lépést előre vagy hátra, a 
tükörből a m agunkén kívül egy m ásik arc nem  néz ránk.

Az ige m in t tükör önvizsgálatra szolgál. Az önvizsgálat még nem  a 
segítség. Tám adjon bár a nyom ában megelégedés, vagy kínzó önvád, ki
segítve nem  vagyunk, önm agunknál akadunk  el, fogságban m aradunk 
a tu la jdon  énünkek. Kétségbeesés vagy öncsalás akaszt el; m ásodrendű 
kérdés. Segítség innen nem  jön, még csak úgy se, ha a „jobbik eszünk”, 
a szellemi részünk bejelentkezik.

A Szentlélek, ak it a „Lélek” a la tt é rt az apostol, e szerin t nem  „mi” 
vagyunk. Szem élyében az isteni oldal jelentkezik. Ami odaátról hangzik 
az itt  nem  visszhang. Em berek elm ondják mi tö rtén t é rtünk  K risztusban 
közénkjötte halála  és feltám adása során. S ezzel m egszólíttatunk. A mi 
helyzetünkön se esett változás, tehá t érdekeltek  vagyunk.

Adva van a nagy lehetőség. Nemcsak arra  kiválaszto tt em berek van
nak  ott, hogy h ír t ad janak  a történtekről. Isten  m aga van ott, aki á t
nyúlva kétezer év távolán. Szentlelkével az „ott és akkor” voltat, „ itt és 
m ost” valóvá teheti szám unkra. így érkezik meg a segítség az életünkbe 
az ige felől. S ezzel ott is van az életünkben a  hatalm as és kegyelmes 
Másik, kapcsolat tám ad t tehát, vége önm agunkba kötözöttségünknek. Az 
első életjel a k iá ltás: „A bbá”, m agyarul Atya.

P ál apostol görögül írt, m ert olvasói ezen a nyelven értenek. Ezt a 
szót azonban m egőrizte azon a nyelven, ahogyan Jézus a tanítványai 
a jkára  adta. Ez jelzi, hogy m ilyen fontosnak ta rto tta . Ügy gondolta, hogy 
magához a hangképhez asszociálódik olyan tudattarta lom , am ely lefordí
tással megvékonyodna azok szám ára, akikben a hangképpel együtt él az 
eredeti élm ény frissesége, m in t ahogy ta lán  benne m agában is így lenne.

Ez azt jelzi, hogy az istenfiúság Jézustól éppúgy elválaszthatatlan, 
m in t ahogy elválaszthata tlan  tőle a Szentlélek m unkája. A m it a  Szentlé
lek  m unkál, azzal ő Jézus m egváltói m űvét aktualizálja. így tesz Isten 
Jézusért a Szentlélek m unkája során gyermekévé, ö  változtat a mi hely
zetünkön. Nem lá tnánk  cselekedetét teljes jelentőségében, ha annyit mon
danánk  ró la : tudatosodott bennünk, ami hisz m indig megvolt! Isten  úgy 
cselekszik, m in t am ikor a nem  tőle valót adoptálja az örökbefogadó. 
Ebben, ahogy Isten fiaiul elfogad, benne van a Fiú, aki az Egyetlen
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igazi. Végtelen perspektíva nyílik  meg itt. Jézus é rtünk  jö tt el közénk, 
Isten szereiét hozta. Isten  pedig még a Jézus dicsőségéből is részt szán 
nekünk: „Ha pedig gyerm ekek örökösek is, örökösei Istennek örökös
társai pedig K risz tu sn ak . . . ” Nem term észetes-e ha az é rtünk  keresztha
lált h a lt Jézus elvárja, hogy hűségesek legyünk, ha netalán  a szenvedés 
ú tjá t nerri, kerü lhe tjük  el, m íg hozzá elju tunk?

De ahelyett, hogy m esszire néznénk, lássuk meg a fe ladata inkat és 
lehetőségeinket közvetlen közelben. Sírigm enő harcot fo ly tat bennünk és 
é rtünk  a Szentlélek. Nem hagy m inket a  harcán  kívül, tétlennek, hanem  
belevon abba. Mi is lenne, h a  m indent készen kapnánk? Az em ber azért 
em ber, m ert célja van. A víz folyásában a lapályos te repe t keresi, de 
gátaka t em elnek ú tjába, m ederbe szorítják. Pusztításának  ú tjá t állják, 
így m ajd  használni fog. Az élet ú tja  a rend, a meder, a  gátak. Hasznos 
életet élni csak úgy találom ra nem  lehet. A szolgaság leikétől szabaduló- 
ban voltak  azok, ak ik  a  fiúság Lelkét kapták. K ötelm ek fűzték  őket vélt 
vagy valóságos istenhez s ezek előírások és tilalm ak végül fenyegetéssé 
le ttek  ellenük. H a az em ber te ljesíte tt, az igény csak nőtt, ha közeledett 
a célhoz, a cél elérhetetlen messzeségbe vonult. Az így agyonhajszoltak- 
nak  és rettegőknek szól az üzenet: „Nem a  szolgaságnak lelkét vettétek  
ism ét a félelem re, hanem  a fiúságnak L e lk é t. . . ” V ettük a Lelket, először 
ta lán  akkor, am ikor Jézus eljö tt hozzánk, hisz „ ra jta  m egnyugodott az 
Isten  Lelke”, vettük  aztán, m ikor Jézus elm ent és megígérte, hogy el
küldi. Ez pünkösdkor meg is történt. V ettük egyebek m ellett személy 
szerint akkor, am ikor megkereszteltek.

Ennek a folyománya, hogy nem  hajszolnak bennünket fenyegetve, 
hanem  vezérel bennünket a Lélek, m in t Isten  fiait. Ez azt jelenti, hogy 
sem erre se vagyunk elkötelezettek, csak Istennek, aki nem  te ljesítm é
nyünk alapján, hanem  m erő könyörületből fiaivá fogadott. A Szentlélek 
m aga mond igent a  mi le lkűnknek a bizodalm ára, de am ellett az Isten 
fiait az Isten  Szentlelke vezérli. Van am itől el fog szakadni az, aki a 
Szentlélek vezetésében megbízik, és van am ire odaszánja m agát. A Lélek 
á ltal nyert szabadságnak ellene van m inden, am iben az élet sötét m ély
ségei tö rnek fel. Őrizni kell a gátakat, hogy a hasznosan irány íto tt víz
tömeg ne régi u tak a t já r ja  ártva és rombolva. A nem esítés szándékával 
oltott farészecske elsatnyul, ha az elburjánzó vadhajtásokat kím élni ak a r
juk. „Ha test szerin t éltek, m eghaltok, ha pedig a test cselekedeteit a Lé
lekkel megöldö'klitek, éltek” — m ikor az apostol ezt írja , nem  önsanyar
gatásra biztat s nem  olyan filozófiát h irdet, am ely a szellemi részünk 
kibontakozásának akadályát lá tja  abban, hogy test is vagyunk. I tt egy
szerűen arró l van szó, hogy küzdve m arad junk  meg az Isten  fiainak 
Lélektől vezérelt szabadságában.

Ami P ál leveléből ezúttal sorra került, ugyan nem  szól a szerétéi
ről, de elejétől többesszám ban beszél, jelezve vele, hogy az istenfiúság 
nem  egyéni privilégium . Isten m inket fiaivá fogadó szeretete egybefog 
nem csak Jézussal, hanem  egymással is.

Példátlan , am ire m élta tja  az Isten  az em bert, am ikor kész fiává fo
gadni. U gyanakkor nincs, nem  lehet helye annak, hogy em ber a m ásik 
em bert lealacsonyítva, eszközzé tegye, miközben a sa já t haszna, hiúsága, 
vágyai teljesülte előtte az egyetlen érdek.

A szeretetet nem  lehet büntető szankciókkal kierőltetni. Ahhoz sze
rető  szív kell. Döntő lépés hozzá, m ikor életünk zártsága megszűnik, s 
m egnyílik Isten  felé, akiben A tyánkra lelünk és az em bertárs felé, akiben 
testvérünket ism erjük fel. Ez a kettő  elválaszthatatlan.

Szabó Lajos
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Laikus kérdések és szempontok Rm 8,12—17-hez

A szerzetesek úgy próbáltak  m egszabadulni a  test hatalm ából, hogy 
egészen kiléptek  a világból. A reform áció rá jö tt arra, hogy ez nem  m eg
oldás. — M it je len t „test szerint élni” ? Az em ber bűnös kívánságait? — 
Az em bernek nem  szabad csak az ösztönei szerin t élni. Tudni kell, hogy 
mi a hasznos és mi a  káros a testnek is. — A test cselekedeteinek a  Lé
lekkel való megöldöklése a  gondolkozásunk, a tu d a tu n k  u ra lm át jelenti 
az ösztöneink fele tt?  — Nekem  legkedvesebb ünnepem  a  pünkösd. A 
Szentlélek tám ogatja az em beri lelket, hogy ne a test ösztönei uralkod
janak  az életén. — A lelkünk sem  tiszta, hanem  bűnös. A te st és a  lélek 
együtt az énünk. Együtt tesz jó t vagy rosszat. — Nem a lelk iism eretünk
ről van it t  szó? Hogy annak  kell irány ítan ia  bennünket? — V annak bű
nöző em berek, akiknek nincs lelkiism erete. De a le lk iism eret egyébként 
is nagyon változó a különböző em bereknél. — A bűnöző nem  egyedül 
felelős. Azok az em berek, családtagok is, akik  között felnőtt. — Sokszor 
hátrányban  van az életben az az ember, aki nem  érvényesíti önérdekét. 
Gyengének tartják .

A nagybetűvel ír t Lélek: az em ber Istennel való kapcsolata. Amíg az 
em ber csak önmaga, test és lélek, addig  nem  tud Isten szerin t élni. De 
az Isten Leikétől meg tud  erősödni a jóra. — H a az em ber őszintén 
kim ondja a M iatyánk első szavát, ebben benne van az öröm : Isten gyer
m eke vagyok. — Igénk egyszer Léleknek nevezi Istent, m ásszor Atyának. 
Meg K risztus tá rsa inak  mond. A Szenthárom ság Isten  je len ik  meg itt 
is előttünk. — Aki hiszi k icsit is Isten létezését, abban  m á r a  Szent
lélek dolgozik. De hosszú m ég az ú t innen  a tudatos Isten-gyerm ekség 
hitéig és az örök élet reménységéig, am ire  az igénk vége utal. — A bűn 
m egítélésében is segít Isten Lelke. A körülm ények is la tba esnek. Ha 
valaki lopott, m ert nem  tudo tt gyerm ekének enni adni —, lehet ezt egy
szerűen bűnnek m ondani? (36/a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP

1 Kor 10,1—13

....... mint értelmes emberekhez . .

Az igehirdetésre készülésnél figyeljünk arra , hogy a Szenthárom ság 
utón 9. vasárnap egy gondolatsor, egy „értelm i szakasz” befejezése, csú
csa. A kiindulás az volt, hogy „Isten h ív  bennünket” (1—5 vasárnap), 
m elynek részletesebb és alaposabb kibontása következett „Isten sötétség
ből világosságra h ív” összefoglaló tém a a lap ján  (6—9, vasárnap). Ez utób
bi k ibontásában érdekes fokozást fedezhetünk fel a textusok üzenete 
a lap ján : „m egkereszteltként (6 . vasárnap), „Isten szolgájaként” (7. vasár
nap), „Isten gyerm ekeként” (8 . vasárnap), „értelm es em berként” (9. v a
sárnap).

Érdem es elgondolkodni azon is, hogy a 6—8 . vasárnapok tex tusai 
nem  részletezik a bűnt. Ehelyett a hangsúlyt a keresztyén élet stá tuszára 
teszik: m egkeresztelt, Isten szolgája, Isten  gyermeke. Eközben a  hang
súly az Isten  m unkájára  esik, am elyet Jézus K risztusban cselekedett é r
tünk! S a  mai, a 9. vasárnap  tex tusa arró l szól, hogy mi következik a
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keresztyén em bernek ebből a „státuszából”. Tehát a fe ladata inkat rész
letezd.

*

M inél közelebb állunk Jézushoz, annál élesebben je len tkeznek a hit 
próbái. Szem betaláljuk m agunkat azzal a gonddal, hogy nehéz helyére 
tenni életünk  egyes m egnyilvánulásait. A nnak ellenére nehéz, hogy tud
juk, Jézusnak csak úgy tudunk  jó  eszközeivé, követőivé válni, ha az éle
tünkben rend van. T ehát m inden a  m aga helyére kerül.

1. H elyén van az isten tiszteletünk.
P ál apostol ugyan a pusztai vándorlás tö rténetére u ta lva negatíve 

jelöli ezt így: „se bálványim ádók n e  legyetek”. Egyszerűbben is szabad 
fogalm aznunk: rendezett az Istennel való kapcsolat. Is ten t m indennél 
jobban féljük, szeretjük  és Benne bízunk — ahogyan az I. parancsolat 
m agyarázatából is tud juk . Nincs bizonytalanság: tudom, k inek  hiszek 
(2. Tim. 1,12). Ism erem  az Istent, ezért szeretem  te ljes szívemből, teljes 
lelkemből, teljes elm ém ből — a szeretet parancsolata szerint. — Ez az 
alapvető válasz arra , hogy meg vagyok keresztelve, Isten szolgája és 
gyerm eke vagyok!

2. H elyén van a szívünk.
A m ikor az em bertárs felé fordul a tekin tetünk, itt  azonnal Jézus 

szavai az  útbaigazítók: szeresd felebarátodat, m in t önm agadat. P ál apos
tol m egint negatíve fogalm az: ne k íván junk  gonosz dolgokat.

H angsúlyt kell tennünk  arra , hogy a keresztyén élet nem  b ír ja  el az 
ilyen kettősséget: szeretjük  Jézust és ugyanazzal a szívvel (érzülettel) 
gonoszt k ívánunk  em bertársainknak. Nem tudok elképzelni m élyebb sza
kadékot sehol — sem fizikailag, sem erkölcsileg —, m in t ami az így gon
dolkodó és viselkedő keresztyén szívben v a n !

3. H elyén van a hűségünk.
A paráznaság a hűség ellenpólusa. Fontosnak ta rtom  az igehirdetés

ben annak kihangsúlyozását, hogy am ikor P á l apostol visszautal a pusztai 
vándorlásra ezzel a felhívással: „se pedig ne paráználkodjunk”, a hűség
ről és annak  fontosságáról szól.

A paráznaság, a  hűtlenség nem  csupán a házasság és a család elleni 
vétkezés, hanem  ennek egyenes leszárm azottja a  m egbízhatatlanság! Így 
a hűtlenség (paráznaság) a közösségi élet m egrontója a valóságban.

S abban a pillanatban, m ihelyt Jézusra nézünk, lá tju k  meg, m ennyi
re eltávolodtunk úgy attól az életform ától, am elyben nem  puszta elemi 
követelm ény a hűség a családhoz, gyülekezethez, társadalom hoz, hazához 
és néphez, hanem  a szolgáló élet alapvető  m egnyilatkozásává válik  a 
hűség: a hűségem m el fáradozom  a családom, a gyülekezetem, a hazám, 
a népem, sőt az egész em beriség jobb életéért, boldogulásáért, békessé
géért, nyugalm áért!

4. H elyén van az elhatározásunk.
H ivatásként válla ljuk  Jézus követését. Az a  keresztyén, aki igazán 

Isten  gyermeke, nem  rin g atja  el m agát a  könnyű élet álm ával, illúziójá
val, hanem  tudja, am it vállal, az a m ásik em berért végzendő szolgálat!

Ez a h it igazi próbája. Hiszen ki ne tudná, az em berekért végzett 
szolgálat tele van kísértéssel — kudarcélm ény is akad. De ugyanakkor
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meg kell küzdeni önm agában kinek-k inek  azzal is, hogy nem én vagyok 
az első!

S ha ez a vállalás a helyén van, akkor nincs zúgolódás! Az a keresz
tyén válik  zúgolódóvá élete folyam án, aki elism erő szavak u tán  fut, d i
cséretre vágyik, vagy éppen Isten előtti előnyt rem él — s ezek nem 
következnek be. Akik Jézust ak a rják  követni, ezt az elhatározásukat a 
m aga helyére kell tenn i: aki Isten szeretetét viszi, az nem  elism erő sza
vak u tán  fut, nem  is dicsőségre vágyik vagy előnyt remél, hanem  szolgál, 
segít, boldoggá tesz.

5. S  ha m ég ezeken fe lü l helyén van az „értelm ünk” is,
akkor fedezzük fel boldogan: m indez an n ak  a következm énye az éle

tünkben, hogy hű az Isten! Hű hozzánk! De m indenkihez hű!
Ez a  hűség segít bennünket abban, hogy az életünk egyes megnyil

vánulásait jó l a helyére tehessük. S így a körü lö ttünk  élők is felism erjék 
Isten  hűségét a m últ értékelésében éppúgy, m in t a mi jelenben végzett 
hűséges és Istennek engedelmes életfolytatásunkban.

„Én Jézusom, adj hű  szívet, Hogy legyek mindvégig híved” (429. 
ének).

Detre János

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP

1 Kor 10,1—13

A perikópa bele van ágyazva a korin thusi gyülekezetei nyilván erő
sen érin tő  bálványáldozati-hús evésének, ill. nem evésének kérdésébe 
(8 . r.; 10, 14—33). Ez a kérdéskör azonban m ai gyülekezeteinktől távol 
áll. Ezért a perikópából a 11—13 versekre tesszük a hangsúlyt. Hogyan 
állhat hely t a keresztyén em ber az életben, a  próbatételek  és kísértések 
s a reá  váró feladatok között? — El ne bízzátok m agatokat — in t az apos
tol. Ne becsüljétek le  a reátok  váró m egpróbáltatásokat és feladatokat. 
Aki félvállról veszi az életet, azt ham ar kétvállra  fekteti — az élet. El 
se csüggedjetek azonban, hiszen Isten nem  ró elhordozhatatlan  te rh e t a 
vállatokra, sőt idejében véget is vet a próbatételnek. „Az, hogy m a álló
tok, nem  garancia a holnap szám ára. A kísértésben ne a m agatok ere
jére, hanem  Istenére tám aszkodjatok.” (M. Doerne, Die altén  Episteln, 
1967., 184-kk o.).

A fenti té tel szem léltetéséül szolgál az apostol szám ára néhány, Iz
rael sivatagi vándorlásának eseményeiből vett jelenet. Az Ü jtestam en- 
tom  népét az Ö testam entom  népének életéből vett példákkal tan ítja . 
Ezek az esem ények a korin thusi gyülekezet szám ára nyilván jól ism ertek 
voltak: Izael fiainak  a Vörös Tengeren való átkelése, a felhő és tűzoszlop 
vezette vándorlás a Sínai félszigeten, a m annával és sziklából fakasztott 
vízzel táp láltatás, az aranyborjú  vétkes im ádása, a m oábiták asszonyai
val való paráználkodás, az érckígyó története, stb. — Kérdés, hogy gyüle
kezeteinkben m ilyen fokú bib liaism eretet tételezhetünk fel e tekintetben. 
Ezt m inden egyes gyülekezetben külön kell az igehirdetőnek felm érni és 
a szerin t hivatkozni a felhozott példákra.

Bizonyos azonban, hogy általánosságban is rá  lehet m utatn i arra, 
hogy am in t Isten az Ö testam entom  népét annak  idején vezette és róluk 
gondot viselt, úgy szám íthatunk  vezetésére és gondoskodására ma is.
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Isten  hűsége nem  fogyatkozott meg! — Izrael népe a sivatagi vándor
lás során nem  becsülte meg Isten sokféle jótétem ényét. Lényegében m in
dig — m indig ú jra  — az I. parancsolat ellen vétkeztek: Nem Istenben 
bíztak egyedül, nem  őt szerették  és félték m indenek felett. És ennek a 
vétkezésnek a súlyos következm ényei nem  is m arad tak  el.

Isten m a is elhalm ozza gazdag ajándékaival egyházát. P á l apostol 
nyomán joggal u ta lhatunk  itt a r ra  a  kincsre, am it a keresztségben és az 
úrvacsorában nyertünk. M indegyik Isten hozzánk lehajtó  irgalm as szere- 
tetének, a velünk való közösség vállalásának  jele és valósága. És vajon 
mennyi személyes élménye, tapasztalata , em léke lehet m indannyiunknak
— elsősorban persze az idősebbeknek — Isten csodálatosan oltalmazó, 
megőrző, néha rem énytelennek tűnő helyzetekből is kivezető gondviselé
séről, jóságáról, hatalm áról. Ez a  prédikáció a nyári időszakban hangzik 
el, am ikor sokan szabadságidejüket töltik, pihennek, üdülnek. A hétköz
napok sokszor zak la to tt iram ából, teendőiből, a  h atáridőnap tár szorításá
ból kikapcsolódva, nem  kell-e a  pihenés napjait, legalább részben, igazán 
„csendes napokká” tenni: az eszmélődés, m agunkba tekintés nap jaivá? 
Amikor szám ot vetünk  többek között azzal is: M it kap tunk  Istentől — és 
mivel tartozunk  neki. M ert Isten  ajándékai elköteleznek, hűsége bizalom 
ra  és a kísértések, próbák  közötti m egállásra indíthat.

A kísértés annyi, ahányféle az em ber. M ert am i az egyiknek buk ta
tó, kelepce, a m ásikat hidegen hagyja — és fordítva. Az apostol azonban 
vallja, hogy akárm inő  is legyen a próbatétel, csak olyan, am it em ber el
hordozhat. Még akkor is, ha gyakran „em berfeletti” m egpróbáltatásokról 
beszélünk. Isten  bölcsessége és jósága senkire se ró erején  felüli terheket. 
Ezt nagyon nehéz belátni. M indenki úgy érzi, az ő te rhe  a legnehezebb. 
Talán csak akkor győződhetne meg az ellenkezőjéről, ha m ódjában volna 
a  m aga „ba tyu já t” a m ásik em berével elcserélni. így  ez a  perikópa fel
veti a m odern em ber központi, vagy legalábbis annak  tudo tt kérdését, 
életproblém áját, a sorskérdést. S ezzel együtt persze egész életszem léle
tünk  kérdését is. Többek között a megelégedés kérdését. Isten kezéből 
tud juk-e  elfogadni sorsunkat, k im ért életu tunkat, sikereinket, de k udar
cainkat is. Nagy ajándék  az istenfélelem  megelégedéssel.

L u ther a Zsoltárok könyvének fordításához íro tt előszavában azt írja , 
hogy „ha a keresztyén egyházat eleven színekkel ábrázolva és egy kis 
képben összefoglalva akarod látni, vedd elő a zsoltárt s benne m in t tü 
körben lá thatod az egész keresztyénséget. Sőt m egtalálod benne m agadat 
is s eljutsz az igaz önism eretre.” Valóban, a B ibliában — nem csak a zsol
tárokban  — m indig  ró lunk  van szó. É rtünk, javunkra , tanu lságunkra íra t
tak  meg a hajdan i idők történetei, hogy okuljunk belőlük, mi, akik  m ár
— mivel elérkezett „az idők teljessége” — Jézus K risztus életéből és m ű
véből teljesebben ism erhetjük  Isten m inden érte lm et felülm úló szerete- 
tét, m in t ahogyan ez azelőtt az Ó testam entum  népének m egadatott. A 
sorskérdésre Isten válasza Jézus K risztus. „Sorsod sötétlő árnya közt 
szent arca rejtezik.” Ez az arc a Jézus-arc. Isten gondviselő, megmentő, 
hordozó hűségének Ő az egyetlen, de bizonyos záloga.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 10,1—13-hoz

M it é rt ebből az egészből pl. egy olyan, aki nem  templomos, de ép
pen ezen a vasárnapon ott lesz az istentiszteleten. Én sem értem , pedig 
tem plom ba járok. Nem m indnyájan  felhő a la tt vagyunk ma is? AZ ÓT-
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bán nem  lelki, hanem  testi eledelről van szó. Vajon azok a korin thusiak  
érte tték  P ál Ö T-ra való u ta lását?  O tt nem csak zsidókból le tt keresztyé
nekből állo tt a gyülekezet! E ttek és ittak , végül mégis elpusztu ltak? Nem 
á llták  ki a próbát, azért pusztu ltak  el? A kőszikla K risztus volt? De ak 
kor még el sem jö tt a  világba?

M iért volt fontos P álnak  az ószövetségi dolgokra felhívni a figyel
m et? Ma m ár — azt hiszem  — m erőben más dolgokat kívánunk, m int 
2 vagy 4 ezer évvel ezelőtt. Vajon az gonosz kívánság, ha a korra l lépést 
ta rtv a  szab juk  meg k ívánságainkat? (Pl. rádió, tv, zene, egy-egy utazás 
stb.?) — Társadalm ilag és személy szerin t mi vonhatja  ki ránk  m a a ha
lálos íté le tet?  Szerintem  a 13. vers a m egnyugtató, ti. az, hogy nem  va
gyunk m agunkra hagyva a nehéz napokban, hanem  van, aki segít.

Nem gyenge h itünk  m ia tt esünk bele ú jra  meg ú jra  a testi elbizako
dottságba? Em berek, vagy egyég tá rgyak  felm agasztalása, a pénz bálvá
nyozása stb. Nem, e földi magasztos vágyakkal, tárgyakkal esünk ism é
telten kísértésbe és ezek következtében feledkezünk meg lelkünk táp lá 
lásáról, a  K risztussal való közösségről?

M indig borzasztó szám om ra, am ikor az ÓT -ban töm egm észárlásról 
van szó. M ivel a  p róbát nem  állo tták  ki, ezért Isten harag jában  elpusztí
to tta  őket?!! (8/a)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP

Lk 19,41—48

Jézus sír — és Jézus haragszik

A közkeletű Jézus-képbe kissé bajosan illenek bele az olyan em beri 
emóciók, m in t sírás és harag. A köztudatban gondosan árta lm atlan íto tt 
Jézus garan tá ltan  szelíd, k ivált, am ikor bevonul a szent városba — e je 
lenetnél a hangos színekkel nem  takarékoskodó pap ír falvédőn haja, ru 
hája, sőt egész a rca  kínosan rendezett, m in tha d irek t festő elé ügetne a 
szam áron, három  u jjá t intőleg fölem eli; ugyanez a  sorsa a vásznon, akár 
irom ba öltésekkel v a rrták  ki rá  a M egváltó népiesnek szánt változatát, 
ak á r ecset ügyeskedte ki ra jta  polgári m ását. M indegy — csak „szelíd” 
legyen Jézus, meg ne zavarjon m inket véletlenül.

De Jézus sír. Es Jézus haragszik! Ugyan kérdezzük meg tőle:
M IÉRT SÍRSZ, JÉZUS?  Férfi lé tedre — Istenfia létedre! Érzed, hogy 

nem  hihetsz a hozsánnáknak, hogy szentségedet nem  b írja  ki a „szent” 
város, és a főkegyesek fellélegeznek, ha végre kereszten tudhatnak? Nem, 
Jézus nem  önm agát siratja. Ha így lenne, inkább ta lán  visszafordulna az 
O lajfák hegyéről. Csakhogy őt egészen m ás rend íte tte  meg. Látja, előre 
látja , hogy Jeruzsálem , Isten városa, népének szeretett Sionja annyira  
belerögzült-belekábult a magaválasztotta vallásosságba, hogy e lelki to r
zulás ú tján  a biztos katasztrófába tám olyog  — am in t az Kr. u. 70-ben, a 
róm aiak ellen k irobbanto tt felkelés rendkívül véres leverésekor be is kö
vetkezett.

Ugyané nép p ár éve elhunyt E rasm us-díjas tudósa, M artin  Buber  a 
mi korunk legm élyebb ínségeként beszél istenvakságról (ahogyan van 
színvakság), de akkor és o tt ugyanaz lehete tt a baljós diagnózis: isten
vakság, mely nem  törődik azzal, hogy Isten m ilyennek je len ti ki önm a
gát, hanem  m egszállott rendíthetetlenséggel ragaszkodik az Istenről alko

428



tott rögeszméjéhez, pontosabban ahhoz, am elynek jegyében Isten  u ra l
mát és dicsőségét összecserélte a sa já tjáv a l s annak  révén  maga akart 
uralkodó pozícióba kerülni. Választottsága révén Jeruzsálem  nem  fo r
málódni ak art U ra kezében, szorgos eszközévé, áldás csatornájává, h a 
nem drámai fordulatra spekulált, mely a  világ te tejévé „dobja fe l” isteni 
csoda révén — akkor lesz csak rendben m inden!

És ra jtunk nincs sírnivalója Jézusnak?  A „jeruzsálem i kórképnek” 
csak két jellem ző vonását vizsgáljuk meg, de m agunkra: szem élyünkre és 
egyházunkra nézve. 1. Fontos az, am it én akarok  (mi akarunk), s abba 
segítsen bele az Ű risten hathatósan. Úgy legyen jó, ahogy azt én elkép
zelem , feleljen meg az igényeinknek, tegyen csodát kedvünkre, h a  lend í
teni akar az ügyén! 2. Változtassa meg azt, am i „k in t” van, kegyes szemé
lyünkön és közösségünkön kívül, de ra jtunk m agunkon ne próbáljon vá l
toztatni, m ert akkor nem  leszünk jóban!

Ez az ősi és folyton kiújuló, vallásosan dekorált önzés bárm it álm o
dik m agának, rom lását készíti elő. Retteg attól, hogy m egváltozzék vilá 
ga javára, s  a  változás szorongató szükségszerűségét kidobja önm agából 
és ráhúzza környezetére, a szőkébbre és tágabbra, m ondván: A nnak kell 
megváltoznia! Íme, Uram, a te  pácienseid: családom, m unkatársaim , h it
testvéreim , „az em berek”, az egész rossz világ — őket látogasd meg! R á
jukfér!

így vá lha tunk vakká  isteni m eglátogatásunk nagy alkalm ával szem
ben — am ikor az Á ldott Orvost a  szomszédba kü ld jük : o tt ossza ki in 
jekcióit, velünk pedig csak szelíden beszélgessen el kedélyállapotunkba 
illő tém ákról.

Csakhogy: JÉZU S H ARAG U D N I IS  TUD! Szent sírására meglepően 
ham ar jö tt a  szent harag. A tem plom  előcsarnokából szabályosan kiverte 
a nagyünnepi kon junk tú rá t busás haszonra fordító kalm árok  hadát. Ezek
nek s a m ögöttük álló főpapi érdekelteknek a tem plom  nyerészkedési 
bázis volt: azon a ponton verték  csapra a világot, am elyen — „imádság 
háza” lévén — az isteni világ erői beözönlésének kelle tt volna a legsza
badabb u ta t biztosítani. Félelmetes célzás süvít Jézus a jkáró l: Jerem iást 
idézi (7,11), aki még az első, a salam oni tem plom  pusztulását jósolta meg, 
m ivel az  abban  lebonyolított kultikus nyüzsgés inkább a bűnök fedezé
sére szolgált, sem m int felszám olására, igazi m egújulásra. H a pedig Isten 
népe fedezéknek használja  a tem plom ot U ra átform áló igényével, tisztító, 
szolgálatra megszentelő erejével szem ben s így rablóbarlanggá minősíti 
azt át, akkor az Isten rárogyasztja a  m egrontott tem plom ot m egrontóira. 
„Vajon la trok  barlang jává le tt ez a ház a szemetekben, am elyet az én 
nevem ről neveznek? íme, én is így látom  — így szól az Űr” !

Csak nem  haragszol ránk is, Uram Jézus?! A z t  ne higgyük, hogy 
nem! Szörnyű, de h á t m iért?

M ert tem plom ozásunkban is csak m agunk körül forgolódunk! A z  én 
tervem , az én vágyam, az én fiam , az én lányom, az én félelmem, az én 
keserűségem, az én m unkám , az én pénzem, esetleg még az én egyházam, 
de ezzel aztán le is húztuk a  redőnyt! K it érdekel a  többi? A harm adik  
szom szédban a k é t gyerekkel m agára hagyott asszony, a  m űhelyben az 
egyedül élő középkorú nő, ak ivel csak otrom ba viccek „törődnek”, a m eg
csúfolt szerelm ű lány, a férfi, ak it a felesége a gyerekek elő tt rikácsolva 
leszid, m ert érdek nélkü l törődni m ert valakivel és még egy kis kocká
zatot is válla lt érte, az öreg szülő, akiből k ifacsarták  az utolsó ezrest és 
m ost k iu tá lják  az életből — értük  ki tesz valam it? Vagy a „másik" kö
zösség, a  szem nek s ta lán  szívnek is távoli, a  nyom orban s börtön árnyé
kában  élő dél-afrikai fekete, a vérében fekvő chilei, az éhező, az írástu 
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datlan, a kisem m izett — értük  ki m ozdul te ttre?  H át te  nem  sírsz, te  nem 
haragszol, am ikor m agadon is akárhányszor észreveheted, hogy a  „m á
sik” ügye m ilyen könnyen elsikkad számodra, és m aradsz egyszál m agad 
kegyességed középpontjában?

„Aki az Isten  tem plom át m egrontja, m egrontja m ajd  azt az Isten” — 
m ondja P ál 1 K or 3,17-ben, s tőle azt is tudjuk, hogy testünk  (teljes em
berségünk) a  Szentlélek tem plom a! Ebből kell kiűzni a ku fár indulatokat 
s visszaadni rendeltetésének, a  szerete t á ltal m unkálkodó hitnek!

ÉRTED SIR , ÉRTED H A R A G SZ IK  JÉZUS. Nem ellened. Javadra! 
P uhány  szelídséget ne várj tőle; kem ény jóságát könyörögd ki m agadnak, 
hogy tud j idején sírni, üdvösen sírni: m egtisztítóan, te ttre  ébredőén, vak
ságot oszlatóan, levegőt frissítőén, szolgálatra szabadítóan. Érted meg Jé 
zus szent könnyeit, vállald  szent ostorát — nem  jársz vele rosszul. Bé
kességedre szolgál: mozgó egyensúlyra segít, d inam ikus életre. S aligha
nem  észreveszik m ajd körülötted, hogy tö rtén t veled valam i rendkívüli.

Dr. Bodrog Miklós

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP

Lk 19,41—44 

A templom küldetése

1. a) Egy m ásik  gyülekezet gondnoka is velünk volt azon az úton, 
am elyre egyik szórványtem plom unk ügyében indu ltunk  el. A m ikor 
autónk felé rt a dom btetőre, ahonnan szép k ilátás ny ílt az egész fa lu ra  és 
a kiem elkedő tem plom ra, ez a testvérünk, őszinte szeretettel a szívében, 
önkéntelenül m egjegyezte: „M ilyen üresek és furcsák  lennének a fal- 
vaink tem plom ok n é lk ü l!”. Nyilván nagyon sok testvérünk  érzi ezt 
ugyanígy szerte az országban. A tem plom  irán ti őszinte szeretetnek s a 
tem plom hoz való ragaszkodásnak sok-sok jele és bizonyítéka van evan
gélikus gyülekezeteinkben. Evangélikus egyházunk és gyülekezeteink 
megbecsülik és szeretik tem plom aikat.

b) Ezen a vasárnapon, am ikor Igénk a tem plom  sorsát és küldetését 
állítja  elénk, azzal a jóleső érzéssel szólhatunk erről a kérdésről, hogy 
olyan valam it érintünk, am ely testvéreinknek szívügye. Am ely közel áll 
m indnyájunk  érzés- és gondolatvilágához. Igénk tan ítása  és üzenete ezt 
a m ár meglevő szeretetet m élyíti el bennünk. Segít abban, hogy a  tem p
lom unkhoz fűződő érzéseink és gondolataink valóban Istennek tetsző é r
zések és rem énységek legyenek.

c) K étségtelen tény az, hogy valam ennyiünk szám ára, Igét h irdető  és 
hallgató em berek szám ára megdöbbentő, meglepő és fájdalm as ilyen d rá 
mai k ijelentéseket hallan i a tem plom ról, m in t am ilyen kijelentéseket 
Igénk tartalm az. A tem plom ról k ia laku lt kedves, szép, m egszokott érzé
sek v ilágába pörölyként zúdul az Ige kem ény szava: „Kő kövön nem  m a
rad.” Nyilván, fájdalm as és megdöbbentő volt ezt hallani a kegyes zsidó 
tem plom bajáróknak is. A kik tudták , hogy őseik m ilyen nagy szeretettel 
és áldozattal rak ták  a köveket egym ásra, hiszen lelkűkben ott égett a lá 
tom ás Isten házáról, az im ádságnak, irgalom nak és szeretetnek házáról.

d) Persze azok, ak ik  o tt és akkor ezt hallo tták , nem  h itték  el. Nem 
vették komolyan. Mégis: beteljesedett. Így pecsételődött meg a szomorú
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végzet pecsétjével egy egész város és benne a tem plom  sorsa. M ert a ke t
tő összetartozik. Kölcsönös az egymáshoz fűződő kötelék. De kölcsönös a 
felelősség is. A  nép felel a tem plom  sorsáért. De a „ tem plom ” is felel a 
nép, az egyház, fa lu  vagy város sorsáért, jövőjéért.

2. a) Jézus U runk világosan megm ondja, hogy m iért kellett ennek 
így történnie. Azért, m ert a nép : a  város és tem plom  népe nem  ism erte 
fel a békesség ú tjá t. A felk ínált és egyedül reális, igaz béke ú tjá t. S eb
ben elsősorban és kizárólag a tem plom  népe és vezetősége volt a hibás! 
M ert am i tö rtén ik  a tem plom  szentélyében, az folytatódik a világban is. 
A nnak kisugárzása, hatóereje  van tem plom on kívül is. A m it m ondanak, 
h irdetnek a szószéken, az nagyon m esszire elhallatszik. M inden szót, m in 
den m ondatot, annak  hangsúlyát, érzelm i és értelm i töltését sokan viszik 
tovább s lesz bennük erjesztő kovásszá. Sokakat m eghatároz. Ma is. Va
jon m it visznek m agukkal, a  tem plom i életnek, atm oszférának és tan í
tásnak m ilyen lecsapódásait, m ilyen tanulságait, és ú tm utatásait?  M ert a 
tem plom  hasonlítható  egy rádióleadó állomáshoz, ahonnan tanítás, ú t
m utatás sugárzik nagyon sok irányba. S nem  mindegy, hogy milyen 
„adás”. M ert am iért m ernek és tudnak  im ádkozni a tem plom ban, csak 
a rra  nézve van ígéret. S m indenegyes im ádság titokzatos alkotórésze, 
form álója, egyik tényezője a  mi m ai életünknek: a tem plom on kívül. 
Amiről elhallgatunk a  tem plom  csendjében, am iért nem  m erünk  vagy 
nem  ak arunk  imádkozni, annak  nyom a és hiánya a m indennapi életünk
ben jelentkezik.

b) Igen, sokszoros és bonyolult, de többféleképpen nyilvánvaló ösz- 
szefüggés van a  tem plom  világa, és a  nép világa között. A tem plom  sorsa 
és a  nép sorsa között. A  tem plom i magatartás és az egyház jövője között. 
Jeruzsálem  ezt tévesztette szem elől. A helyett, hogy a küldetés ú tjá t fel
ism erte volna a tem plom  népe, világias lelkületbe bonyolódott. A tem p
lom felépítését követő néhány évtized tiszta és erőteljes korszaka m ár 
csak a legidősebbek em lékeiben élt halványan. M egszürkülve, m egerőte- 
lenedve a tem plom  népe ugyanazt az életu tat já rta , m in t a  templomon 
kívüliek.

ej A kárcsak az egyház történetében sokszor és m a is sok helyütt. 
M indnyájunk szám ára elgondolkodtató és fájdalm as jelenség az, hogy 
gyülekezetekben milyen sokan m aradnak  el a tem plom  világától. M iért? 
Mai Igénk fényében csendesen el kell gondolkodnunk azon az egyszerű 
kérdésen, hogy vajon sokan nem  azért m aradnak  el, m ert valam iképp 
érzik, érzékelik, hogy a tem plom unk világa sem m ivel sem különb, nem 
jobb, nem  szebb, nem  békességesebb, m in t a m indennapi élet világa?! 
M ert itt  sem  több a béke, i t t  sem áradóbb a  szeretet, itt  sem  nyilván
valóbb a szolgálat, m in t a világban? Sokszor kifejezetten kevesebb is. 
És a népnek, és főleg a m unkában verejtékező m unkásem bernek csalha
ta tlan , kifinom ult érzéke van az irán t, hogy az egyház, a gyülekezet: 
imádság, szeretet, szolgálat népe-e s ennek otthona-e a templom, vagy 
pedig: az uralkodásnak, viszály kodásnak, önzésnek és békétlenségnek a 
népe-e?! S h a  az u tóbbiakból érzékel valam it, mindegy, hogy m ire h iv a t
kozik, a lényeg egy: nem  jön közénk. M ert nem  k ap ja  tőlünk, gyüleke
zettől azt, am ire a  m indennapi életben szüksége van.

3. a) Ezen a m ai vasárnapon, am ikor szomorú szívvel em lékezünk 
egy nép sorsára, fájdalm as tragédiájára, a  mi em lékezésünk központjá
ban ott áll a m indezekért felelős „tem plom ” és annak  népe. Jézus U runk 
szava nem csupán em lékeztető szám unkra, hanem  intő, előre figyelmez
tető szó is. Hogy a  békesség ú tjá t még időben felism erjük. G yülekezet
ben, családban, m unkahelyen. Legfájdalm asabb m ulasztásaink lesznek
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azok, am ikor a pillanatnyilag  kínálkozó és fe la ján lo tt békességre nem et 
m ondunk. A megbékélés alkalm ai nem  térnek  vissza többet. S az  elm u
lasztott alkalom ra — esetleg éppen lelkész és gyülekezet, vagy férj és 
feleség, szülő és gyerm ek közötti megbékélés — nincs elégséges m agya
rázat. Nem segít és nem  old fel a „Lélek sebeire” való hazug és olcsó h i
vatkozás. H a egy szülő vagy gyerm ek a  megbékélés je lét m u ta tja  egymás 
felé, aki abban  a p illanatban  kem ényszívű m arad, a kegyelmi időt já t
szotta él. Érvényes ez m a az egyház és állam  viszonylatában is. M a az 
állam  a m egbecsülésnek, a segítésnek őszinte érzésével bizalom m al néz 
az egyházra és h a  az egyház ezt (felkínált ó rának  érzi és fogadja, szó sze
rint) — a  b izalm at visszautasítja és nem  él vele bölcsen, megism étlődik 
m ajd  a  jeruzsálem i prófécia! A békesség ú tján ak  fel nem  ism erése első
sorban n ekü n k  veszteség!

b) Igaza van a  m ár em líte tt gondnoktestvérünknek, hogy „tem plom  
nélkül m ilyen furcsák és üresek lennének falvaink”. De éppen a mai va
sárnapon kell felfigyelnünk a rra  is, hogy b á r  egy falu tem plom  nélkül 
valóban furcsa és üres, de a tem plom  imádság, szeretet, béke és szolgálat 
nélkü l inem csupán furcsa és üres, hanem  végzetes és tragikus.

c) A tem plom  az im ádság háza. Ahol im ádkozunk sokakért és m in
denért, am i Isten a k a ra ta  szerint való. A m ai vasárnap Igéje szabadítson 
fel m inket arra , hogy i t t  a tem plom ban tu d ju n k  im ádkozni a  tem plom ért, 
gyülekezetben a  gyülekezetért. Hogy a tem plom  és gyülekezet valóban az 
legyen, am inek Isten  rendelte. Tem plom aikat féltő, szerető gyülekezete
ket kér és figyelm eztet erre  az Egyház Ura!

Győr Sándor

Laikus kérdések és szempontok Lk 19,41—48-hoz

Nekem olyan sokat mond Jézus sírása, am ely az ő irgalm át és sze- 
re te té t fejezi ki. De nem  jobb-e, ha nem  sírásra  kényszerül m iattunk, h a
nem  öröme van bennünk.

Jézus m indenkinek az t a k a r ja  adni, am ik  békességre valók lelkileg 
és külsőleg egyformán. Születésekor a  karácsonyi öröm üzenet is ezt h ir 
dette: „békesség a földön”. De m iért re jte ttek  el Jeruzsálem  elől a  békes
ségre valók? S ha elrejtettek , m iért vonható felelősségre?

M iért csak néhányan h ittek  Jézusban m in t Isten F iában? Sokan van
nak, akik  szeretnének h inn i és nem  tudnak  hinni. A Bibliában olvastam  
ezt a m ondatot: „nem  m indenkié a  h it” . M iért?

Jézus „látogatása” m a az igében és a szentségeken keresztü l történik.
Jézus kom olyan figyelm eztet a kegyelmi idő kihasználására, m ert az 

nem  a m i kezünkben van.
Ügy tudom , hogy az árusok az áldozathoz szükséges állatokat á ru l

ták. A pénzváltók a m áshonnan jö tt em berek pénzét válto tták  át, hogy 
befizethessék a  tem plom adót. A tem plom adót Jézus is megfizette. M iért 
válto tta  ki akkor m indez Jézus harag já t?

Ügy gondolom, hogy erre  a  kérdésre ez az ige ad  feleletet: „Irgal
m asságot akarok és nem  áldozatot”. Az áldozatokat elvégezték, de az ir 
galm asság cselekedetei hiányoztak életükből. (48)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP

Lk 18,9—14

A megigazulás háromszögében

M esteri p illanatkép! H a nem  a könyörületes szívű M ester szájából 
szárm azna ez a példázat, azt m ondhatnánk, hogy találó, vesékbelátó, le
leplező karik a tú ráv a l van dolgunk. A példázat éle a farizeus ellen fordul, 
de ez az él a  m entő szeretet operáló késének az éle. Jézus tex tusunkban 
a m egigazulás titk á t tá rja  elénk. Nem dogm atikus elvontsággal, hanem  
úgy, ahogy az életünkben találkozunk vele. Ez az életközelség m indenek
előtt abban m utatkozik meg, hogy a  m egigazulást nem  szűkíti le Isten és 
az egyes em ber kapcsolatára, hanem  belevonja abba a felebaráto t is. 
A m egigazulásról helyesen csak abban a három szögben beszélhetünk, 
am elynek három  sarkán  Isten, az egyén és a körülöttem  élő em berek á ll
nak. A három szögnek m indhárom  sarka ugyanis kölcsönösen m eghatá
rozzák egymást.

A z  önbecsülés könnyen átfordulhat önhittségbe és önelégültségbe. A z  
önbizalom észrevétlenül is elbizakodottsággá válhat. Az evangélista a ke
retversben (9 v.) a példázat m ondanivalóját általánosítja, s ezzel arró l 
tanúskodik, hogy jó l m egértette Jézus szándékát. A hitrő l beszél, de nem  
a h itvallás szavaiban, hanem  a bizalom ban kifejeződő hitről. A m ikor pe
dig ennek a bizalom nak tá rgyát önm agunkban nevezi meg, kiem eli a h i
tet a vallásos term inológiából, és általános em beri tartalom m al ruház
za fel.

B ár a példázat vallásos m iliőben m ozgatja szereplőit, á lta luk  Jézus 
mégis az em beri egzisztencia egyik legfontosabb és legkényesebb pon tjá
ra helyezi gyógyító kezét. A lé tfenn tartási ösztön erejével jelentkezik 
m inden em berben az önbecsülés igénye. E lviselhetetlen „senki”-nek  len
ni, s ezért sokszor hajm eresztő, sőt nevetséges m utatványokra kényszerít
jük  m agunkat, hogy „valakik” lehessünk m ások szemében, am i a legtöbb
ször egyet je len t azzal, hogy a m agunk szemében. Nem  mindig ko trunk  
m agunk a lá  nem es anyagokat. Sokszor jó  a  szemét is a rra , hogy egypár 
m illim éterrel m agasabbra kerü ljünk . Még a visszaeső tolvaj is „dicse
kedni” (páli term inológia!) ak a r  valam ivel. H a m ással nem  tud, akkor az
zal, hogy ő a többinél is ügyesebb tolvaj.

Az egészséges önbizalom  életszükséglet. Enélkül elássuk az Istentől 
kapott tá len tum ainkat. A h a tá r  azonban az önbecsülés önbizalom vala
m in t az önhittség, elbizakodottság és önelégültség között igen keskeny és 
elmosódott. Igen könnyen átb illenhetünk  egyikből a m ásikba, és így az, 
ami eddig ta rtá s t adott, m ost m ár m egszédít és megbénít. P éldaként em 
lékezzünk arra , hogy a nem zeti ön tudat — „egy nem zetnél sem vagyunk 
alábbvalók” — m iként csapott á t tespesztő nem zeti elfogultságba, am ikor 
fennen hangozta ttuk  a szállóigét: „Extra H ungárián  non est vita, si est 
vita, non est ita .” Pedig de sok m agyarnak volt keserű ettő l az élettől a 
szája íze! M ielőtt azonban m ás h ázatá ja  elő tt kezdenénk seperni, jusson 
eszünkbe, hogy Jézus templomos em berekről beszél, jelezve azt, hogy az 
elbizakodottság m indenek elő tt kegyes köntös mögé rejtőzik. A fenti la 
tin  szállóigét hízott gőggel nem egyszer így idézzük: E x tra  ecclesiam non 
est v ita !’”

Az önbizalom  elbizakodottságba csaphat át, az elbizakodottság v i
szont igen könnyen kishitűségbe. M ert m inden a m értéken múlik. Aki az 
egy m éterre em elt lécet büszke győztesként ugorja át, szégyenszemre le
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verheti a két m éterre em eltet. Jézus ebben a példázatban szeretettel hív 
bennünket, tántorgó önbizalm ú em bereket Isten  tárgyilagos m értéke alá.

Isten  előtt nem  m érhe tjük  m agunkat em berekhez. A  példázat két 
szereplője imádkozik, tehát Isten elé áll. A farizeus szavai ebben a szi
tuációban válnak  ham issá. E llaposítjuk Jézus szándékát, ha a példázatban 
a látszatkegyesség és az őszinte alázat ellen tété t véljük  felfedezni. A fa
rizeus valóban buzgó, derék  em ber. M a így m ondanánk: „ jóakaratú  em
b er”. (K ortörténeti adalékok bőven ta lá lhatók  P rőhle K. Lukács kom 
m entárjában.) M inden lelkész ilyen gyülekezeti tagokról álmodik. Jézus 
nem  ködösíti el azt a  tényt, hogy m agatartás és m egbízhatóság tek in te té
ben nagy különbség van em ber és em ber között. S nem csak istenfélők 
között. M indnyájan ism ételten á té ljük  Bonhoeffer meglepődését, aki az 
ellenállási mozgalom ban a  h ite tlenek  között is igazi erkölcsi nagyságokat 
fedezett fel. H ányszor kell m egszégyenülnünk m a is az egyházon kívül 
élők igazi em bersége és szolidaritása előtt.

A baj o tt kezdődik, am ikor Isten előtt állva em berekre vete tt oldal
pillantással építem  fel igazam at és önbizalm am at. Lehet, hogy em beri 
m értékkel m érve igyekeztünk és te ljesítm ényünk az átlag  fölé emel ben
nünket, de — ahogyan P ál is m ondja — „nem  ebben vagyok megigazul- 
va. Aki ugyanis engem megítél, az Ű r az.” (I K or 4,4) Isten  pedig nem 
em beri szem pontok szerin t ítél. Isten  egészen a  sa já tján ak  tekint, s m it 
számít, ha a m illiós nagyságrendű adósságból nem  ötezret, hanem  — 
m ondjuk — tízezret törlesztők! „De még ha m indent meg is te ttetek , ami 
nek tek  parancsolva volt, m ondjátok: H aszontalan szolgák vagyunk, csak 
azt te ttük, am ivel tartoztunk .” Mi mégis köröm szakadtig bizonyítgatjuk 
kiválóságunkat. Lelkészi lá togatásaim  során hányszor kellett szégyellnem 
magam, m ert olyan m akulátlan  házaspárokkal találkoztam , akik hosszú 
életük során soha egy rossz szót nem  m ondtak egym ásnak. Aki Isten ir 
galm ához m éri m agát, az m indig kevésnek találja, am it tett, s m inél mé
lyebben ism eri meg Isten irgalm át, anná l nagyobbnak ta lá lja  hiányossá
gait. M inél nagyobb a távcső, annál tágasabbnak tűn ik  a  világűr.

H a az Isten irgalm ába helyezett bizalom  helyett önm agunkba vetjük  
bizalm unkat, akkor az feltétlenü l m egrontja a háromszög harm ad ik  sar
kán álló em bertársunkkal való viszonyunkat is. Sőt, hogy mi lapul meg 
a  legkegyesebb szív rej tekén is, i t t  k erü l napvilágra. A farizeus korrek t 
hivő. Amivel különb m ásoknál, azt Istennek tu la jdonítja . A m ikor azon
ban a vám szedőt összehasonlítási a lapu l használja, ahelyett, hogy meges
ne a  szíve ra jta , akkor kiderül, hogy a m aga igazába és nem  Isten  irgal
m ába veti bizalm át. Így válik  logikusan a  kegyes kegyetlenné. Nem  hasz
náln i akar, hanem  felhasználni. O lyan „jól jön” egy k ipattanó  botrány, s 
m ilyen szívesen terjesztjük! M ert ezzel is h ízik az önigazságunk. Igen: 
A törvény vagy evangélium  soha el nem  avuló, életet m eghatározó a lte r
natíva.

Egyedül Isten  irgalmából leszünk igazak. Tévedés ne essék, a vám 
szedőt nem  a  bűne predestinálta  a  megigazulásra. B izonyára volt olyan 
vám szedő is, aki ta lá lt m entséget h itványságára. Ez az  em ber azonban 
m egadta m agát kegyelemre. A farizeus önigazsága még nem  m orzsolódott 
össze, s ezért nem  is kellett neki a  kegyelem. Ez nem  le tt igazzá — hozza 
m eg ítéletét Jézus —, am íg am az m egigazulva m en t haza. A vámszedő 
szélnek eresztette önigazságát, és így le tt belőle „valaki” : Isten gyermeke.

Dr. Cserháti Sándor
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP
Lk 18,9—14

K ét különböző vallási és társadalm i helyzetben élő em ber im ádsága 
ez. M ind a kettő  külön típust képvisel, am ely típusok a keresztyén gon
dolkodásban és életben különböző árnyalatokkal színeződve m a is létez
nek. Ezért izgalm as Jézus ítélete, am ely az  első h allásra  szinte é rth e te t
len. Hogyan és m iért ad  Jézus igazat annak, aki semmi jó t nem  tud  életé
ből felm utatn i, csak kegyelem ért könyörögni?

1. A  farizeus nem  pózol. ö  m indazt, am iért m ost h á lá t ad, m egtette. 
Eddigi életfolytatása nem csak hogy rokonszenves, hanem  m indannyian 
szívesen lá tn án k  gyülekezeteinkben sok ilyen életű férfit.

Elnőiesedő gyülekezeteink boldogok lennének, ha az aktív  gyüleke
zeti életben résztvevőknek legalább a  fele férfi lenne. — Im ádsága, am ely 
hálaadó im ádság, sokak szám ára ind ítás lehetne arra , hogy Isten  előtt 
nem csak kérve és nyafogva lehet m egállni, hanem  hálaadással is. — A m i
kor a  köz- és m agánvagyon ellen igen csak sokan vétkeznek, szükség van 
tisztakezű em berekre. — Jó olyan em berrel együtt élni és dolgozni, ak i
nek szavában bízni lehet, ígéreteire építeni. A kik nem  locsognak felelőt
lenül m indenfélét, és nem  hazudoznak összevissza. A böjt vállalásával a 
farizeus bizonyos értelem ben közösségi érzést áru l el, hiszen ezt az ön
m egtartóztatást népe bűneinek engeszteléséért teszi. Milyen sokan nem  
képesek egocentrikus ha tá ra ik a t átlépni. — Tizedet fizet. Egyetlenegy 
gyülekezetnek sem lenne anyagi gondja, ha a  gyülekezeti tagok ennek az 
összegnek csak tizedét, tehá t egy százalékot a ján lan án ak  föl egyhá
zuknak. Nem tudom, hány ilyen vagy ehhez hasonló életű férfi van gyü
lekezetünkben ?

A vám szedő életviteléhez hasonló sajnos elég sok található. A vám 
szedő nem csak általánosságban beszél bűnösségéről, bűnös voltáról, h a 
nem  éppen a farizeus életével ellenkező előjelű élete m ia tt kesereg. 
Becstelen, parázna, hazug, nem  közösségi érzelmű, egyházát nem  tám o
gatja, az egyházi, társadalm i, egyetemes em beri életform a rend je  és tö r
vényei nem  érdeklik. S ki tu d ja  felsorolni még az ilyen életű  em ber sok
sok h ibáját.

Éppen ezért h a t m egdöbbentő erővel Jézus szava: „ez megigazulva 
m en t alá házához, nem  úgy, m in t am az”. M agyarul: Jézus a vám szedő- 
nek  megbocsát. Öröm öt szerez. Nagy örömöt. A farizeus im ádságához 
nincs hozzáfűzni valója.

Nem tévedés ez? Nem érte tte  félre Jézus ennek a két em bernek 
im ádságát? Nem  tö rtén t igazságtalanság? S h a  m inden úgy van, ahogyan 
hallottuk, nem  érdem esebb-e akkor „vám szedőnek” lenni?

2. Jézus szavait akkor é r tjü k  meg, ha a példázatbeliek helyzetéből 
indu lunk  ki. A farizeusnak van szép m últja, de nincs jövője. A vám sze
dőnek a  m últjáró l beszélni is rossz — nincs — viszont van jövője. A fa 
rizeus foglya m últjának, sa já t énjének. A m ásik em ber felé m inden ny i
tottság  nélkü l való. Foglya annak, am it tanu lt, s  képtelen ny ito tt lenni az 
új szituáció felé, am elyet Jézus hozott szám unkra a törvénnyel szemben 
halálával és feltám adásával. K éptelen megérteni, hogy m inden Isten meg
előző szeretetéből fakad. S hogy legnagyszerűbb tette ink  sem alkalm asak 
az Isten elő tt való dicsekvésre. Óriási hibája, hogy az élő kegyesség lá t
ványosságba csap át. E rre  az im ádságra Istennek nincs m it válaszolnia.

A vám szedő érzékeli, hogy m agatartásával k ih ív ta m aga ellen az Is
ten ítéletét. Érzi, hogy nincs senki és sem m i, am ivel vagy akivel m ente-
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gethetné magát. Csak egyet tehet: bocsánatot kérni az Istentől. Ügy, aho
gyan a tékozló fiú  leborult az atya elő tt: „nem vagyok méltó, hogy fiad
nak  neveztessem ”. S a bocsánatot kérő  em ber előtt az Isten a bűnbocsá
n a t ajándékozásával k itá rja  az új, szebb, igazabb élet kapuját. Jövőt 
ad neki.

A farizeus körül bezáru lt a kör. Ö m indent m egtett, s  ta lán  m aga is 
úgy érzi, Istennek nincs m it hozzátennie művéhez. I tt  a  szép m últból nem  
fakad jövő. A vám szedő Isten kezébe teszi le egész eddigi életét s az Ö 
jóságából és szeretetéből m ost kezd igazán élni, hiszen eddig csak ve
getált.

3. Mi a teendőnk m a? Szeretni kell egyházunkat, gyülekezetünket. 
Szolgálni és becsülni kell a m ásik em bert színre, fa jra , nem re való tek in 
te t nélkül. Szolgálni kell társadalm unkat. H arcolni kell a  társadalm i 
igazságtalanságok ellen kis és nagy összefüggésekben, határainkon  innen 
és tú l egyaránt. Összefogni a  világ békeszerető erőivel, hogy a világon 
m indenütt megszűnjön az életet m egrontó háború és nyomorúság. Dia- 
kóniailag s tru k tu rá lt gyülekezeti élet kialakítása.

M indezt nem  azzal a céllal tesszük, hogy életvitelünkkel és erényeink
kel a farizeushoz hasonlóan dicsekedjünk s m ind egyéni, m ind gyüleke
zeti és társadalm i vonatkozásban lenézzük a tő lünk távolabb élőket.

M indezt azért tesszük, m ert sokszor m egtapasztaltuk  Istennek Jézus 
K risztusban ado tt felbecsülhetetlen szeretetét, am elyet előbb kaptunk, 
m in t hogy mi valam it is te ttü n k  volna. Ez a szeretet az, am ely szám unkra 
a jövő zálogát je len ti s ind ít hálás engedelmességre.

Kosa László

Laikus kérdések és szempontok Lk 18,9—14-hez

Itt elsősorban nem  két im ádságról van szó, hanem  két em beri m aga
tartásról. Ahogyan im ádkozik a példázatban szereplő kontrasztban szem
lélhető két em ber, az m egm utatja  az Istenhez és az em berhez való viszo
nyukat. — Ilyen szempontból érdem es elemezni, hogy m ilyen a farizeus 
szíve. H atárta lan  önteltség, m ások lenézése az alapállása. U tálatos dicse- 
kedés az egész „m onológja”. Nem  kapni ak a r  Istentől, hanem  adni Isten 
nek. — Olyan em ber, aki féltéglával döngeti a m ellét és fel ak a rja  hívni 
a figyelm et: „lássátok m ilyen klassz fiú  vagyok!” Nem  enged Istennek 
teret az életében teljesen egocentrikus beállítottságú. — Érdemedre h iva t
kozik és azt kívánja, hogy Isten „nyugtázza” az  ő jó  cselekedeteit. Ilyen 
beképzelten, önm aga nagyságától m egrészegülten nem  lehet Istennel iga
zi, bensőséges kapcsolatot találni. — Tulajdonképpen ennek az em bernek 
nincs is hely a szívében Isten szám ára, ö n im ád a ta  a tragédiája. E lvette 
ju talm át, nem  kapha t sem m it Istentől, m ert gőgös, em bertelen a  szíve és 
ezért válik  Istentelenné. A bűn felism erése nélkü l senki nem  lehet igaz 
ember. A kinek m indkét keze tele van sa já t érdem eivel, annak  „nem fér” 
kezébe a  kegyelem. — A lapjában véve m inden em ber „született” farizeus. 
Az első helyet, sa já t dicsőségét keresi, addig míg Isten össze nem  tö ri ezt 
a m entalitást.

A vám szedők lenézett foglalkozást űztek. A társadalom  által m egbe
csült farizeussal á llítja  szem be Jézus a lenézett em bert. Ez tudja, hogy 
nincs semmi érdem e. Nem tolakodik a  főhelyre. Isten előtti m agatartása 
alázat. Nem adni, hanem  kapni akar. Nem a  m ásik  em berrel hasonlítgat- 
ja  össze m agát, hanem  a kegyelm es Isten re  koncentrált. — Im ádsága rö
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vid, de a  lényeget ragad ja meg, bűnbocsánatért könyörög. Üres a keze, 
ezért tud  elfogadni. Van „önkritikája”. Ez az alapállás az egyetlen lehet
séges Isten előtt, ez kaphat kegyelmet. Isten az alázatosnak ad kegyel
met, a  büszkét megalázza. (58)

ARATÁSI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Lk 13,13—21

A hálaadás ünnepén tex tusunk  nem  éppen a hálaadás m intaképét 
ta rtja  elénk. A példázatbeli em ber „negatív példakép”. A hálaadás kont
rasztja. Jézus olyan erős vonásokkal rajzo lja  meg képét, hogy hallgató i
ban feltám ad azonnal a  válasz: így nem ! Ebből az em berből hiányzik te l
jesen a hálaadás, a  köszönet, csak az önm egnyugtatás és az önm aga be
biztosítása m utatkozik meg. Igaz — legalább nem  képm utató. Nem  h ála
szavak m orm olása közben gondolkodik és tesz ilyen esztelen módon, m in t 
sok „vallásos-keresztyén”, akik  áhítatosan m orm olják a hála szavait, de 
gondolkodásukban, az anyagiakhoz való viszonyulásukban messze felü l
m úlják  a  példázatbeli em bert.

Jézus példázata a hálaadás ünnepén alkalm at ad nekünk  arra, hogy 
végiggondoljuk hálaadásunk  közben: m iképpen viszonyulunk Isten  a ján 
dékához, am it a „m indennapi kenyér” címén kérünk  és kapunk  tőle?

A  hálaadásban az ju t kifejezésre, hogy elism erjük, Istentől kap tuk a 
föld term ését, m unkánk gyümölcsét. K ülönben m inek is  adnánk  hálát. 
M egköszönnénk azt, am i nem  Tőle való? Sőt, m egköszönjük azt is, hogy 
Isten akarja , hogy legyenek anyagi javaink, legyen kenyerünk, ruhánk, 
lakásunk, állásunk  és m indezekből olyan m egélhetésünk, hogy ne csak 
magunk, de a gondjainkra bízottak  is kaphassanak  belőle. Nem tiltja  el, 
nem  kicsinyli le  anyagi gondjainkat, törődik azokkal. Jézus sem azért 
m ondta el a példázatot, hogy követői m egundorodjanak az anyagiaktól, 
hanem , hogy m egtalálják  a helyes viszonyulást, a helyes felhasználás 
módját.

M ikor most e sorokat írom, még messze van tő lünk az  ara tás. Szá
raz ősz és tél u tán  ígéretes, „aranyat érő m ájusi esők” áz ta tják  a földet. 
Talán m ár tú l vagyunk a fagyveszélyen is, mégsem tudjuk, m ilyen lesz 
az ara tás. M a is buzgón a „m indennapi kenyérért” im ádkozunk, am ikor 
szépen kizöldült h a tá ru n k ra  nézünk. M ire a hálaadás vasárnapjához 
érünk, m ár többet tudunk  majd. De a m agatartás m arad : hálaadás és 
könyörgés Istenhez, aki betölti a földet eledellel. Egy azonban biztos, b ár
m ennyit is kapunk  az idei ara tásban , azt „bölcsen” kell beosztanunk, nem  
a példázatbeli em ber módján.

Tudni kell bánni a sokkal is, nem csak a kevéssel! A  bőség nem  arra  
való, hogy m agam at bebiztosítsam . Az „egyél, igyál, bővölködjél” m aga
ta rtás  m ia tt van a  gazdagság—szegénység ősi feszültsége, a szociális igaz
ságtalanság égbekiáltó bűne és — gondoljunk Jézus más, ezzel rokon pél
dázataira  is — az, hogy „nehéz a gazdagoknak Isten országába beju tn i”.

A napokban néztem  meg a  m oziban „Az im ádság m ár nem  elég” c. 
chilei film et. K itűnő illusztráció textusunkhoz. Az A llende-időszakot 
megelőző chilei állapotokat m u ta tja  be. Pezsgős lakomák, vég nélküli 
ételsorozatok, a lakom a közben a „zavargókról” elm élkedő és tő lük félő 
gazdagok egyik oldalon, és a m ásik oldalon a dühöngő tífuszjárvány  a ra 
tása a szegények nyomornegyedében, ahol hiányzik a legalapvetőbb éle-
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iem, higiénia, tiszta víz, egészséges lakás, em berhez m éltó életmód. A film  
főszereplője rk. lelkész, ak it ez a kettősség nem  hagy nyugodni, lépésről 
lépésre ju t ú jabb döntésekre, a m unkások és szegények oldalára áll, m in
den erejével segíti, hogy igazságukhoz jussanak. A film  valósággal k ih í
vás az egyház felé: nem csak könyörögni és há lá t adni kell, tenni kell va
lam it azzal, am it Isten adott, hogy igazságosan jusson m indenkinek és ne 
legyen egyiknek „egyél, igyál, gyönyörködjél” — a  m ásiknak tífusz és 
éhhalál. Egy igen jellem ző je lenet a  film ből: M iközben a főszereplő lé
pésről lépésre e lju t a rra  a meggyőződésre, hogy tenn i keli, aközben a szó
székről kénytelen vasárnap  egy pásztorlevelet felolvasni, m elyben a „hi
vatalos egyház” felszólítja híveit, hogy tilos a b ikini fü rdőruha keresz
tyének szám ára! Szép és helyes dolog az erkölcsösség védelme, meg is 
van annak  helye, hogy az egyházban is tegyünk érte, de ebben a  szituá
cióban csak elterelő m ozdulat, a kérdések teljes összekavarása. Az egy
háznak is tudnia kell, hogy a  föld term ésével, Isten  ajándékával nem csak 
a magam, de m ások jav á t is m unkálja  Isten. Abból ju tn ia  kell a föld 
m inden lakosának.

Mi csak hálásak lehetünk Istennek azért, hogy olyan országban 
élünk, ahol a javak elosztása a közösség ügye, ahol nem csak a betevő fa
lat, de attó l sokkal több ju t m inden dolgozó em bernek. És nem csak az 
élelem, de rriinden em beri szükséglet kielégítése is közügy: öltözködés és 
lakás, közlekedés és művelődés, az egész em berhez méltó élet közügy és 
társadalm i ügy, hogy ne csak keveseké legyen, hanem  m indenkié!

De m egelégedhetünk-e azzal, hogy nálunk  így van? H a csak a  m a
gunk házatájával törődünk, nem  kerü lünk-e m in t nép abba a helyzetbe, 
melytől az egyént óvjuk? A m ikor földrésznyi terü leteket sú jt évek óta a 
szárazság, a  föld lakóinak egyharm ada éhezik, alu ltáplált, vajon közöm
bös m aradhat-e  a m ásik kétharm ad? Ez m ár nem csak jóllakottság és 
éhezés, dúskálás vagy nyomorgás kérdése, hanem  egy igazságos világrend 
kia lak ításának  szüksége felé viszi az egyház népét is.

Mi nem  „raktározásra” tervezünk, hanem  a „mindennapi kenyérre”. 
A példázatbeli em bert a tragédia a halálban  éri. Eddig dúskáltál, mi lesz 
ezután? Ki az „Istenben gazdag em ber” ? Ez az em ber kihagyta szám ítá
sából Istent, aki m inden t ad, akinek m indenért hálás lehet. De kihagyta 
em bertársait is. Eszébe sem juto tt, hogy a többől többet lehetne adni a 
szomszédjának, bará tjának , az idegennek, az éhezőnek, a  m ásik em ber
nek. A nnyira önző, hogy a  m aga sorsán kívül eszébe sem  ju t a másé. 
A nnyira nem  hálás, hogy nem  tud gondolni a rra , ad jak  a m ásiknak is. 
Nem ju t el a „m i” m indennapi kenyerünkhöz! Nincs közössége sem  Is
tennel, sem em berrel. A halálban  s e m . . .  A halál u tán  sem . . .

Ez évben is a ra ttu n k  és betakaríto ttunk! Most összegyülekeztünk, 
hogy há lá t ad junk  érte  Istennek. B árcsak Isten  szerin t valók, reálisak 
lennének terveink, m elyek az anyagi bázisokon nyugszanak. Bárcsak 
eszünkbe ju tna, hogy nem  elég a szűk körben gondolkodás és gondosko
dás és az  egyház egész népével együtt m ozdulnánk em bertársaink  felé, 
együttm űködni a világ békés életéért, az éhezők megelégítéséért, a szo
ciális igazság diadaláért, a világ igazságos rendjéért. K itágult a kenyér 
fogalma, átöleli egész v ilágunk m inden égető problém áját. A bölcs em ber 
úgy tervez, hogy em bertársát is lá tja . Az Istenben gazdag em ber úgy te l
jesíti hálájá t, hogy am ije  van, azt em bertársának  is odaadja. Az idei a ra 
tásban kapott jókért ad juk  cserébe ilyen hálaadásunkat, önm agunk és 
javaink  odaadását az em bertársak, a társadalom  szolgálatára.

Tóth-Szöllős Mihály
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Az a baj, hogy nekünk  prédikálják , hogy ne ak a rju n k  gazdagok len
ni, akik  itt  vagyunk a tem plom ban. Sokan most is azért n incsenek itt, 
m ért vagy gazdagok, és élvezik a  nyaraló jukat, a  k irándu lást stb.; vagy 
még csak most ak a rn ak  meggazdagodni, s ezért vasárnap  is dolgoznak, 
sokszor többet, m in t hétköznap. H ozzájuk hogyan ju t el az ige üzenete: 
„Bolond, még az éjjel elkérik  a  le lkedet?”

Hol a h a tá r  a szorgalm as m unka, igyekezet, valam in t a telhetetlen- 
ség, a meggazdagodási vágy között? M inden em ber szeretne gazdag lenni. 
Az nyilvánvaló, hogy a  becstelen úton, m ások kizsákm ányolása á ltal szer
zett vagyon, Isten és em ber ellen való vétek. De ha valaki dolgozik érte, 
s ezenközben nem  ér rá  tem plom ba m enni, m ert annyira leköti a  m un
kája, m ég nem  biztos, hogy istentagadó em ber.

M iért rossz az, ha valaki m ár sokat dolgozott, esetleg nem  is herdá l
ta el m unkája gyümölcsét, s „kényelem be” ak a rja  tenni magát, mai szó
val: nyugdíjba a k a r  vonulni? Nem  hiszem, hogy a példázatbeli gazdag 
m agatartásában ezt kifogásolta Jézus. Inkább azt, hogy „nem  Istenben 
gazdag”. De m it je len t az, hogy valaki „Istenben gazdag” ?

Az elm úlás gondolata sok em bert bénít: m unkában, törekvésben, ta 
nulásban stb. A m ikor a példázat az t m ondja: „Am iket pedig készítettél, 
kiéi lesznek?” — nyilván nem  a kedvünket ak a rja  elvenni a m unkától, 
igyekezettől stb. Inkább azt ak a rja  m egm utatni, hogy csak az  önző em ber 
tétlenkedik el az elm úlás gondolatára. Aki tú llá t önmagán, azt nem  bé
n ítják  a tétlenség bilincsei. (48)

Laikus kérdések és szempontok Lk 12,13—21-hez

  GYÜLEKEZETI SEGÉLY VASÁRNAPJA

Mt 5,13—16

Keresztyén szolgálatunk

Meleg nyári napon három  vándor találkozott a forrásnál. K ristály- 
tisztán bugyogott belőle a víz. M indhárm an ittak , m ajd  lepihentek. Egyi
kük a forrás m elle tt elhelyezett fe lira tra  le tt figyelm es: „Ehhez a fo rrás
hoz hasonlíts!”

Jó  tanács, szólalt meg. A forrás ú tnak  indul, csatlakoznak hozzá p a
takok, folyóvá növekedik. így kell gyarapodnia az em bernek is.

Nem  úgy! — szólalt meg a másik. Ez az írás a rra  figyelmeztet, hogy 
őrizzük meg le lkünket a  gonosztól. M aradjon tiszta, m in t ez a forrás.

Helyes — szólott a harm ad ik  vándor. De m ég valam ire figyelm eztet 
ez a  fo rrás: tegyünk jót, válogatás nélkül, m indenkivel, önzetlenül, vi
szonzást nem  várva.

Ez a m i keresztyén szolgálatunk is. De vajon ilyen-e életünk?

*

Ezen a vasárnapon a Gyülekezeti Segély m unka kerül gyülekezeteink 
figyelm ének előterébe. A m unka, m elyet a Gyülekezeti Segély az „Egy
más te rh é t hordozzátok” ige figyelm eztetésének m egvalósításában igyek
szik végezni. Textusunk m egrajzolja a szolgálat igazi lényegét, s így se
gít bennünket. H árom  irányban jelöli u tunkat. A só szolgálata — ízesí
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tés, mely á tjá r ja  az egész ételt. A fény szolgálata — világítás, m ely u ta t 
m utat. S a hegyen ép ített város szolgálata — hogy ak ik  lá tják , feltek in t
ve rá, erőre kapjanak. K érdésünk teh á t legyen ez önm agunk felé: ke
resztyén életünk  ilyen szolgálat-e?

1. Ti vagytok a fö ld  sója.
Jézus i t t  nem  kérlel, hanem  kijelent. Ti vagytok! A só, mely nem  él

vezeti cikk, hanem  létszükséglet. Nem  esetenként jóleső édes csemege, 
hanem  rom lástól megóvó, az ételnek ízt adó, életet jelentő, nélkülözhe
tetlen.

A bűn m egrontotta a világot. Az em beriség életében annyi m inden 
rom bol: önzés, a m ásik gondja-baja irán ti érzéketlenség és közöny. Csa
ládi, közösségi vagy éppen gyülekezeti téren  egyaránt. Éppen ezért hang
zik U runk figyelm eztetése, a  „Ti vagytok’"! A m agunk hitével, keresz
tyén, szolgáló szeretetével ízesítsük-óvjuk környezetünket, Világunkat.

A vastag  jégréteg megolvad, h a  sót szórunk rá. Sok hideg, kem ényre 
fagyott szív van. U runk  ezt a feladato t is reánk  bízta. Szeretetünkkel 
olvasszuk fel a  körü lö ttünk  levő jeges szíveket. Hogy a szolgálat ne 
pusztán jelszava legyen életünknek, de igazi és egyetlen célja, feladata, 
értelm e.

2. T i vagytok a világ világossága.
M ásutt Jézus ezt önm agáról m ondja — most mi rólunk. Súlyos felelős

séget jelent, óriási feladatot: szolgálata nyomán, em berek között világí
tani!

A fény m indig m ásokat-m ásoknak szolgál. Sohasem önm agának vilá
gít. É letet ad, u ta t m utat, ahogyan a  viharos tengeren is a  hányódó ha
jó szám ára a  világító-torony fénye ezt jelenti. K eresztyén életünk  fényét 
Isten  gyújto tta meg.

V ilágítunk-e teljes erővel? Igaz a gyertya távolró l nézve gyenge pislá
koló fényt n yú jt csupán. V alójában azonban legjobb tudása szerin t teszi 
azt, am i tőle telik : ég, világít, m iközben fogy. De m ásoknak szolgál!

Annyi bennem  a világosság, am ennyi bennem  K risztus! Annyi bennem  
az irgalom, am ennyit Belőle m egtapasztaltam . Annyi a  szerete t is, am eny- 
ny it Tőle elfogadtam .

3. Hegyen ép ített város.
Erős, biztos alapokon nyugszik. Messziről látható. Biztonságos védel

m et jelent. Lehet hozzá m enekülni és benne védelm et találni. Nem h i
valkodik, nem  m utogatja m agát. Van. Látszik, s nem  lehet nem  észre
venni.

M ennyi ismerős m egállapítás. De ilyen-e szeretetszolgálatunk, diakónia- 
gyakorlásunk és Gyülekezeti Segély m unkánk? Szeretetünket, segítsé
günket m egérzik-e a bajban  levők? A gondokkal küszködök, hitükben 
ta lán  éppen a gondok sokasága m ia tt meggyengültek, — erőre kaphat
nak-e  szolgálatunk nyom án? Látszik-e életünkön az, hogy szám unkra az 
alapot a Diakonos jelenti?

Je len t-e  életünk tám aszt, áldozatunk segítséget, U runktól kapott erőnk 
b iz tatást?  A ,diakónia” szerves része-e keresztyén létünknek, vagy pe
dig csak k irakat, reprezentálás? A hegyen ép ített város léte nem  titkol
ható! Látszik.

A m indennapi élet szinte percenként ad ja  fel nekünk  a leckét. M eny
nyi lehetőség kínálkozik szám unkra, hogy legyünk valóban só-fény-he- 
gyen ép ített város. Mennyi lehetőség szavaink és cselekedeteink szinkron
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ba hozására. Igehallgatásunk gyakorlati eredm ényének bizonyítására úgy, 
hogy ezzel ugyanakkor Isten nevének dicséretére ind ítsunk  másokat!

Ne legyen h á t erő ltete tt ezen a vasárnapon a  kérdésfeltevés: gyüleke
zetem tagjaként, így éltek-e, m int az t Jézus tex tusunkban  világosan meg
határozza? B árm ilyen kis m értékben, de osztozom-e azoknak terheiben, 
akik a  m iénknél erőtlenebb gyülekezetek tagjaiként, — segítő szeretetet 
kém ek és várnak  tőlünk? M erünk-e és akarunk -e  áldozatot, igazi áldo
zatot hozni m ásokért? — A Gyülekezeti Segély m unka is így válik  igénk 
fényében életet jelentő szolgálattá.

Az em beriség élete során, különféle helyzetekben, gyakran próbálták  
megfogalmazni a választ a rra  a kérdésre: m iért is él az em ber a világon. 
Mi az élete célja, mi a feladata? Ezt a  kérdést fe lte tte  nem  egyszer az 
egyház is önm agának. A választ ú jra  meg ú jra  m eg kell fogalm aznunk 
magunkban, s tudatosítanunk  a m agunk szám ára. K eresztyén é le tü n k
nek van értelme, feladata és célja. Van szolgálatunk, m elyet nagyon ko
molyan kell vennünk. Hiszen felelősséggel jár. A kiindulópont Jézus 
Krisztus, aki tan ítványainak  m ondja: „P éldát ad tam  nektek .” Élete, pél
dája a  lendítőerő szám unkra az igénkben m egrajzolt szolgálat hűséges 
betöltésére.

ifj. Dedinszky Gyula

GYÜLEKEZETI SEGÉLY VASÁRNAP

Mt 5,13—16

A m ikor a  Gyülekezeti Segély vasárnap ján  szólal meg ez az ige gyüle
kezeteinkben, akkor a széles horizontú tan ítványi életnek egy kis szelete 
kerül figyelm ünk fókuszába, a Gyülekezeti Segély szolgálata, am in t az 
híveink és gyülekezeteink életében megvalósul. Ezzel nem  megszegényí- 
teni vélem  igénk gazdagságát, hanem  éppen egy kisebb vetületében fel
erősíteni és konkretizálni. Ne féljünk  tehát helyi vagy országos adatokat 
is elm ondani a  Gyülekezeti Segély m unkájáró l a szószéken, m ert éppen 
ezekben lesz valóságos mérce, ahol konkrét adatokon m érhető fel híveink 
egyéni életében éppen úgy, m in t az  egyes gyülekezetek összességében, 
m ennyi a m érhető, a  kézzelfogható szolgáló szeretet és m ennyi az el
röppenő szólam, am ely m ögött sem m i sincsen.

Egyházunk fontos intézm énye a Gyülekezeti Segély m inket is cselek
vésre hív. M inden gyűjtés az erők összesítését, egy célra irány ításá t je 
lenti. Széles tá rsadalm i bázis képzése egy-egy jó ügy mögé. M indezt az 
emberiség régen felism erte és gyakorolja. Szép és jelentős eredm ényei 
vannak ennek, am iket csak tisztelettel lehet em legetni. A mi gyűjtésünk 
ettől abban különbözik, hogy benne m inket Jézus K risztus igéje, szere- 
tete, követése határoz meg, ad benne ú tbaigazítást és m uta tja , hogy m i
lyen lelkülettel végezzük ezt a szolgálatot. E rre u ta l m ai igénk, am ikor 
a tanítványok hivatásához kapcsolja mindezt.

1. Végezzük m in t „só” életű tanítványok.
Lehet ízetlenül odavetni néhány forintot, azzal a  belső megjegyzéssel, 

há t adjunk, m ár m egint kém ek. Lehet a  keresztyén szeretet lelkületével, 
am ely először h á lá t ad  m indenért, am it kapott a  m ennyei Gazdától. (A 
m indennapi kenyér, étel, ital, ruházat, lábbeli, ház u d v a r . . .  ahogyan 
L u ther K is K áté ja  megfogalmazza.) A zután m eglátja az em bert, akinek
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hiánya van, a h ittestvért, aki kér. A m ásik  gyülekezet tem plom át, paró- 
ch iáját, gondját. Készek vagyunk m ások gondjaiból részt vállalni. Így 
nyer sajátos jó  íz t a  szeretetünk és hálaadásunk.

Egy illusztráció kívánkozik ide. Egyik idős asszonyhívem nek egy fia 
és egy leánya volt. A fia  egy-két havonta m eglátogatta autójával, meg
sim ogatta a  „m am ikát”, hozta a 10 deka pralinét, áradozott fiúi szerete- 
téről és egy szűk óra m úlva elrobogott. A leány pedig m unkája után 
ápolta, gondozta az édesanyát, m osott reá, tisztába tette, v irrasz tó it mel
lette, ha álm atlan  volt a nyűgös beteg. Az édesanya is az ő kedves fiát 
em legette, aki úgy tudja, hogy néki mi a  kedves csokoládéja. Ez az  ízes 
szolgálat, am ely nem  látványos, de valóságos segítés, am ely nem  intézi 
el 10 dekával egy élet adósságát, am ely nem  csak szavakat tud  mondani, 
hanem  szekánt beteg m elle tt v irrasztan i is. Á ldozatot tud  hozni nem  a  fe
leslegből valam it odavetni. Valódi gondot, szükséget, cselekvő szeretet-; 
tel m agára venni.

Az „ízetlen” odavetett adom ányon, nincsen áldás. A hitből fakadó ado
m ányokból viszont jó  gyümölcs terem . Az adás öröme és az elfogadás 
öröme. Én lá ttam  könnyező kis létszám ú gyülekezetei, am elynek am ikor 
á tad tam  a  Gyülekezeti Segély adom ányát, azt m ondották: h á t gondoltak 
reánk  m ások is. E K risztus szeretetéből fakadó örvendező adakozás nél
kül elfolyik m inden segélyezés, m in t az ízetlen só.

2. M int világosság, am ely világít a házbelieknek. H add m ondjam  el itt 
nagy öröm m el és hálaadással, hogy ez igaz a  Gyülekezeti Segély m un
kájában  is. 10 év a la tt m egkétszerezte eredm ényeit és 200 ezerről 500 
ezer fölé em elkedett az országos eredm ényünk, pedig a  10 év előtti ösz- 
szegről az t véltük, hogy ta lán  a  csúcspont lesz. Az egy főre eső átlag- 
eredm ény néhány gyülekezetben elérte  a 5—6 forin to t is. Igaz akadtak  
gyülekezetek ahol csak 50 fillért, vagy még anny it sem. (Itt kellene he
lyi értékelést adni, hol áll a gyülekezetünk. Egy ilyen rangsorolás gyak
ran  kijózanító önkielégült gyülekezetekre, m áskor biztatás lehet, így to
vább).

Még m ilyen sok lehetőségünk volna, hogy világítsunk a „házbeliek
nek” ha jobban tudatossá válna h íveinkben és a gyülekezetekben az 
egym ásért való felelősség és annak  igazi vállalása. H a a tem plom i ál
landó persely (am elyet különben az egyházi törvény előír) valóban m in
den tem plom unkban o tt lenne és em lékeztetne a rra : összetartozunk, fe
lelősek egym ásért, a közegyházért. H a m indez csak kicsiny kapu t ny it
na, am elyen á tlá tunk  a  m agunk gondjain, szűk portáján  az egész egyhá
zunk közös gondjaira, hiszen e rre  a kapo tt világosságunk figyelmeztet.

3. Ilyen gyülekezetekre jellemző, am it igénk végül m ond: úgy tündö
kö ljék a ti világosságotok az em berek előtt, hogy lássák a ti jó cseleke
deteiteket és dicsőítsék a ti m ennyi A tyátokat.

A m egújult egyházi gondolkodás, am ely közös terheinket, m in t a sa
já tu n k a t veszi m agára, kilép a szűk önm agával való törődésből. Azok a 
jó  cselekedetek, am elyek nyom án segítséget tudunk  nyújtani, ahol való
di szükség van. Az az egyházi köztudat, am ely tudatosítja, hogy testvérek 
vagyunk és egymás te rhé t hordozzuk, az teszi a Gyülekezeti Segély szol
gálatának  anyagi eredm ényei m ellett a lelki eredm ényeit.

Ez teheti egyházunkat hálaadó egyházzá. A hálaadásnak eszközévé le
het a tem plom i persely is, am ely állandóan em lékezteti felira tával h í
veinket. K aptál valam i nem  v á rt ju ta lm at, jö tt valam i nem  rem élt be
vétel, legyen o tt a lehetőség (am elyre h ív juk  is fel a figyelmet), hogy a 
neked ju to ttbó l másokon is segíts.

Sokan félnek (még lelkészek is nem csak gondnokok), hogy akkor mi
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m arad nékünk, ha m ásoknak adakozunk. Ez a kishitűség szemlélete. 
Ahol egy gyülekezet szeme megnyílt, h ite  megerősödött, áldozatkészsége 
megmozdult, m ert észrevette a  közösséget, am it Jézus K risztus terem t, 
ott m egism erte az  adás nagy öröm ét és á té lte  a  hálaadás boldogságát és 
éppen ez a  kettő  ind ítja  arra , hogy nem  időlegesen, kam pányszerűen, h a
nem hűségesen, állandóan, és jó  szívvel tudjon részt venni az egym ást 
terhét hordozás testvéri közösségében.

K észüljünk e rre  a  szolgálatra imádságos szívvel, hogy miközben egy
házunk anyagi kérdéseiről szólunk, ne az anyagiasság, a pénz szelleme, 
hanem  a háttérbő l m indig előragyogó Jézus K risztus áldozatos szeretete, 
értünk való keresztje, új életet terem tő hata lm a m otiválja bizonyság- 
tevésünket, m ert csak K risztusban m egújult szívvel tu d ju k  Öt anyagi 
javainkkal is dicsőíteni és áldani.

Sólyom Károly

Laikus kérdések és szempontok Mt 5,13—16-hoz

Ha az egész tex tu st választották, akkor nem  lenne jó Gy. S. vasárnap
ján csak a 16. versről szólni. Ez az ige így többet is mond.

Meg kellene m agyarázni a  só m egízetlenülésének fogalm át. A mai em 
ber ugyanis a  sót a  N aCl-val azonosítja és értelm etlennek, lehetetlennek 
ta r t ja  a  NaCl megízetlenüléséit. Sőt, az a  tapasztalata , hogy az anorga
nikus vegyület nagyon is stabil. Ezzel stabilizálunk, ez ízesít. Jézus ko
rában  azonban nem  ezt a sót használták, hanem  a tengerből párolták. 
Jócskán lehete tt benne organikus kom ponens is, am ikor az akkori só bi
zony „m egízetlenedhetett.” A Hegyibeszéd hallgatói elő tt tehát akkor ez 
nem  volt értelm etlen és üres szókép.

Ki a világ világossága? Jézus? (Jn 8,12) A hallgatói? N etán m indketten? 
Ezt a „tükrözött világosságot kellene a prédikáció gerincének tekinteni. 
Jó  lenne konkréten  hallani erről az azonosságról.

A vékát a mai fiatalok m ár nem  ism erik. Jézus korában naponként 
használt kereskedelm i eszköz volt. A zt naponta használni kell a „vilá
gossággal” kapcsolatban is! A világosságot nem  lehet elrejteni a hétköz
napi m erkantilizm us mögé.

„Ti v ag y to k . . . ” most, itt, kócosán és gyülevész-m ódra. Nem arró l van 
SZ9 , hogy lesztek m ajd  valam ikor, am ikor m ár tucatnyi csodát láttatok, 
m egettétek a potya kenyeret és halat, u jjongtatok  a megdicsőülésben, 
m egtapasztaltátok a feltám adást, a  m ennybem enetelt, m egteltetek Szent
lélekkel és tanu lta tok  töm énytelen dogm atikát. Nemigen válla ljuk  most 
m a a feladatokat. A tevékeny, m unkás, szeretetben és áldozatban telő 
keresztyén életform át. A m elyik nem csak egyszer, de állandóan kész szí
ve szeretetéből a  bőkezű adakozásra.

A tan ítvány  világossága a m indennapi m unkában fénylik. A zt m ondja 
itt  Jézus: Ügy kapáljatok, esztergáljatok, tanítsatok, beszéljetek, m unkál
já tok  a családok és az em berek között a  békét, adakozzatok a  „szentek 
szükségeire”, hogy ezen a felelős m unkán és szolgálaton hökkenjenek 
meg az emberek.

A gyertyának el kell égni! Égés nélkül nincs világosság. Égnünk a szol
gáló szeretetben m ásokért tudatosan kell! Lehet, hogy nagyon, nagyon 
pislákolva, korm osán égtem, de tudom, látom, égtem m ásokért. (18)
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TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP

Lk 19 1—10

A  templom mindenkiért

Tem plomszentelési em lékünnepünkön olyan ige szólal meg, melyben 
nincs szó kifejezetten a tem plom ról. U runk, az egész v ilág Üdvözítője, 
a tem plom nak is u ra  egy omladozó em beri életet ú jít meg, tesz Isten 
tem plom ává.

1. Tem plom aink beszélnek arról, hogy m ikor, milyen korban épültek. 
S tílusukban, építészeti form ájukban századok ízlése fejeződik ki. Be
szélnek arró l a nagy áldozatról, am it az ősök hoztak a tem plom  iránti 
szeretetükben. Beszélnek nagyszerű m unkáskezekről, m elyek hatalm asat, 
rem eket, m aradandót alkottak.

Tem plom ainknak m últjuk  van. Történetük. A tegnap hitének  m ai jel
képei. A m ikor építették  dolgozott, áldozott m indenki a tem plom ért.

Jó  dolog erre  emlékezni. Felem elő érzés, tudat. De szép ünnepünk nem 
lehet csak merengés. Nem lehet csak hálaadás sem az ősök hitéért, ál
dozatáért. A m últból tovább kell lépni.

Ma külsőleg sok a nagy templom. Hidegek. Fűtéssel kevesen próbál
kozhatnak. Im aterm i ajtók  nyílnak meg telenként. Nagy gond a ta ta ro 
zás. Állványozás, meszelés, festés, mázolás.

Ma más a  tem plom ok elhelyezkedése. V alam ikor kim agasló épületek 
voltak még városokban is. M a m ár a nagyközségek em eletes házai, víz
tornyai em elkednek m elléjük, vagy föléjük.

De valam i változatlan a  tem plom ban. Pontosabban valaki. A tem plo
mok Ura. Ö a  mi kedves U runk szolgált őseinknek és szolgál m a nekünk  
a régi fa lak között a m ai igében.

2. Jézus egy omladozó tem plom ot ú jít meg. Zákeusról van szó. Egy bű
nös ember. M indenki annak ta rtja . Ö m aga is így ítél magáról. Szíve 
vágya (lelkiism eret, bűnbánat, Jézus híre) errő l beszél. És Jézus lá tja  a 
szívbéli vágyat. Ism eri Zákeust és — még több — szereti, m in t m inden 
bűnös em bert. Nemcsak a sam áriai asszonyt, a tékozló fiút, hanem  soka
kat, m ásokat. A m a gyülekezetét, a m a em berét is.

É rtük  jött. É rtük rom bolta le sa já t testének tem plom át. A ztán a  fel
tám adásban felépítve azt, m indenki szám ára drága lehetőséget terem te tt 
arra, hogy életünk omladozó tem plom a m egújuljon, megszentelődjék.

Erről beszél az evangélikus tem plom  főhelyén, központjában álló ol
tá r  m inden időben : tegnap, m a és a földön m indvégig!

A tem plom  Ura, az élet Ura, a M egváltó közeledik. Szolgál a gond, 
bánat, betegség, problém ák em berének. Jó h ír t hallha t az em ber. Nem 
csak a karácsonyi evangélium ból: m a szü letett néktek  a M egtartó, nem 
csak a  zsinagógában elhangzottat: m a te ljesedett be az Írás a ti hallás
tokra, itt  az Ü r kedves esztendeje, hanem  a m ai ünnepi igét is: m a lett 
üdvössége ennek a háznak!

3. Üj életet hoz a m i kedves U runk! Zákeus élete és mindazoké, 
akik Jézussal ta lálkoztak  m erőben, gyökeresen m ás lett. Bűneiket nem csak 
m egbánták, hanem  jóvá tenni is igyekeztek. Ü j életet kezdtek.

a) Evangélikus egyházunk új életet él. A  régitől m indig nehéz meg
válni. Visszahúz, fékez, kísért. A kimagasló, nagy tem plom , mely falvak, 
házak fölé em elkedett: uralkodó volt. Voltak, ak ik  szim bólum ot lá ttak  
benne. Mégsem le tt a m últ bálványa, nem  záródott bele a tegnap leve-
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gőjének dohszaga. Nem le tt egy nap  em léképület, mely m ellett elrobo
gott az idő, az élet.

A tem plom  nem  le tt más, m in t a  világ. Nem  le tt a Robinsonok szigete 
sem és nem  le tt az önféltés bálványim ádó helye. K inyíltak  az ajtók, ab 
lakok. F riss levegő já r  a  régi fa lak  között. Az egyház új életet kezdett, 
új utakon já r. És ez nem csak püspökeink és a lelkészek útja , ez ma m ár 
sok hivő evangélikus ú tja  és holnap még többeké kell legyen, ak ik  az 
új élet jó h íré t viszik: Jézus m indenkié, m inden  emberé.

b) Jézus szerette a tem plom ot. Az A tya házát, az im ádság házát, az 
Istennel való találkozás kiváltképpen helyét De Jézus já r t  a  jerikói 
úton. Jézus já r  a  világ országútjain. Ott, ahol oroszlánarcú em berekre 
világít az autó reflek tora (India, leprások), ott, aho l csont és bőr gyer
mekek v árják  az  élelm et (Közép-Afrika), ott, ahol a  béke erői küzdenek 
a háború, kizsákm ányolás, m inden em bertelenség ellen.

Ö Üdvözítő! Nem a  betegség, ínség, éhség, hanem  a  szeretet, az építés, 
a békesség Ura. Nem a falak  közé bezárt bálvány, hanem  az igazi isten- 
tisztelet á ldása it adni akaró  Üdvözítő. Hogy beteljesedjék  a prófécia: 
m egépítik fiaid  a  régi rom okat, az em beröltők a lapzata it felrakod és ne- 
veztetel rom lás építőjének, ösvények m egújítójának, hogy ott lakhassa
nak (Ésaiás 58:6—12).

A  tem plom os em berek  ebben kell, hogy legyenek az Üdvözítő kész
séges szolgái, hű  követei, engedelmes eszközei.

c) Sok ú j ház épült hazánkban az elm últ években. Most is soha nem 
lá to tt építkezések folynak. Jó  dolog. És a  felnövő új házak és lakások 
rengetegében egy ház (nem nagyságával és régiségével) szolgálni akar 
U ra és az Úr szolgái á ltal sok házban, sok lakásban.

Micsoda m unka folyik! M ennyi tégla, mész, sóder épül bele a falakba? 
És mi van a  falakon belül? Emberek. F iata l házasok, tipegő gyermekek, 
dolgozó férfiak, asszonyok, gyengülő öregek. V annak közöttük omladozók: 
betegek, gonddal terheltek, válni akarók, szenvedélyek rabjai, békétele- 
nek. Sok lakás — legyen sok otthon. Új, boldog otthon.

Ma. Az örök je len  istentiszteletén, tem plom szentelési em lékünnepen 
szolgál nekünk  a  m i kedves U runk. Ú jjá akar építeni. M inket, m ásokat, 
m indenkit. Omladozó életek helyett ú jjáépülő  életeket akar.

Volt idő — a  tem plom  építésekor —, am ikor m indenki a tem plom ért 
volt, m a ta n ít bennünket a  tem plom  Ura, hogy a tem plom  van  m in
denkiért.
 Fábry István

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP

Lk 19,1—10

. . .  hogy új ember jöjjön e l ő . . .

Sok rendkívüli dolog tö rténhet az  em berrel élete során. Mégis az a 
legm egrendítőbb esemény, am ikor egy em ber e lju t a  Jézus K risztusban 
való hitre . Méghozzá egy olyan em ber, akinek a körülm ényei ezt nem  
indokolják.

Ami Zakeussal történt, semmivel sem kisebb esemény, m in t am i Sau- 
lus-szal, vagy A ugustinus-szal történt. E lm ent hazulról egy förtelm es k a l
m ár, akinek a  pénz volt az istene és hazatért egy bőkezűen adakozó em -
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ber, ak i ú rrá  le tt a  pénze felett. Hogyan tö rtén t e z ? . . .  titok! Ahogy Jé- 
zus m ondta N ikodém usnak a s z é lrő l . . .  Mi csak anny it tudunk : Zakeus 
találkozott Jézussal, Jézus m egszólította és elkezdődött egy em ber életé
nek m egújulása.

1. Jézus igéje ú ja t terem tő erő. Az evangélium ok arró l tájékoztatnak, 
hogy Jézus sokat já r t  faluról falura, városról városra és ahol já r t  és ahoí 
megszólalt, o tt m indig tö rtén t valam i éspedig valam i rendkívüli. Nem 
csinált semmi különöset, csak szólt és . . .  a sán ta  ta lp ra  állt, a vaknak 
m egnyíltak a  szemei, a betegnek eltisz tu lt a poklossága, a  halo tt felült 
ra v a ta lá n . . .  Csak szólt és meglett. M int a terem tés hajnalán . A m i tör
tén t m indig az em ber javá t szolgálta. Zákeusnak is csak m o n d ta : . . .  gyor
san szállj l e . . .  és az m egnyitotta szívét és o tthonát Jézus előtt, sőt a 
pénztárcájá t is.

Jézus igéje ma is ú ja t terem tő hatalom . M a a  Feltám adott az igében 
já r  faluról falura, városról városra, já r  szerte a nagyvilágban. Jelen 
van m indenütt, ahol igéjét hirdetik , ak á r tem plom ban, ak á r im aterem 
ben, ak á r családi otthonokban, vagy akár egy eredi tisztáson. Tem plom
m á magasztosul m inden hely, ahol megszólal a  Feltám adott az igében, 
m ert ahol ö  jelen  van, ott van a tem plom .

Az igehirdetés m ögött m indig o tt van az a reménység, hogy az ige ma 
sem  té r vissza üresen, megcselekszi, am it Isten akar. Az egyház tö rté
nelm e során a Feltám adott igéje élőnek, hatónak bizonyult még gyarló 
em beri beszédben h irdetve is és mi hisszük; m a is ú ja t terem tő erő.

2. Jézus igéje m egszállottságból szabadít. Sokféle megkötözöttségben 
raboskodhatunk mi, em berek. I t t  most kettőről van szó. A m am m onról 
és a bigottságról.

Egyik legfélelm etesebb rab ta rtónk  a földi kincs, az anyagi javak, ösz- 
szefoglaló néven: a  pénz. Mi m indenre képes az em ber a  pénzért! Nem
csak Zákeus áldozta fel gazdagságáért a becsületét, vállalta  ére tte  a k i
közösítést a gyülekezetből és a társadalom ból, hanem  m a is él ez a m en
ta litás sok em berben. Bőséges példát tá rn ak  elénk a  hírközlő eszközök . . .  
Jó, hogy igényes a m ai em ber, de az igényeknek h a tá r t is kell szabni. 
A túlzott igények visznek tisztességtelen pénzszerzés ú tja ira . Szégyen, 
megbélyegzettség, társadalm i kiközösítés já r  érte. — Jézus igéje azért is 
hangzik a  mai világunkban, hogy felszabadítson a m am m onim ádat alól. 
Becsületes, lelkiism eretes m unkára  serkentsen. Így szerezzük meg, am i
re  szükségünk van. A mi társadalm unkban  erre  m indenkinek m inden 
lehetőség m egadatik.

Félelm etes rab ta rtó  lehet az elvakult vallásosság. Jézus sokszor m eg
botránkoztatta ko rtársa i közül főleg a vallási vezetőket, m ert nem  úgy 
ta rto tta  meg a törvényt, ahogyan ők értelm ezték. Jézus szerint a  törvény 
betöltése a  szeretet. És Ö szeretettel közeledett a  bűnösökhöz is. Zákeus- 
sal is válla lta  a  közösséget. Ezen botránkoztak  meg és em iatt zúgolódtak. 
Bűnösökkel, — m ár ak iket ők bűnösöknek ta rto ttak  —, nem  válla lhat
nak közösséget a  kegyesek. A bűnösök csak m egvetést érdem elnek, el
veszett em berek. Jézus az elveszetteket is szerette és rem énységgel fog
lalkozott velük. Bűnösök b a r á t ja ! . . .  — hangzott róla. V alóban az. De ki 
nem  bűnös?

Aki Jézus nyom án jár, nem  tehet különbséget bűnös és nem  bűnös 
között így: az egyiket szeretem , a m ásikat megvetem. Jézust követve fel 
kell szabadulni sok régi, idejétm últ és rosszul értelm ezett vallási szem
léletből, hiedelem ből is. Többek között abból is, ha úgy gondoljuk; akkor 
cselekszünk Isten  tetszése szerint, ha h á ta t ford ítunk  az álta lunk  bűnösnek 
vélt felebarátnak  és k izárjuk  szeretetünkből.
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J ézus igéje ezért a felszabadulásért is hirdettetik .
3. Jézus igéje arra a felism erésre segít, hogy vé tkeztem  és beállít a 

jó v á té te l  szolgálatába. Jézusnak a  bűnösökhöz odahajló szeretete, a  b ű 
nösökért hozott áldozata, m egkönnyíti szám unkra ennek a vallom ásnak 
a kim ondását: vétkeztem . Pedig m ilyen nehéz ezt beism erni és kim on
dani. Inkább azt hajtogatnánk : nem  én vagyok a h ib á s ! . . .  M egrom lott 
a kapcsolatunk em bertársa ikkal; ő az oka. E lhidegült a házastársak  szíve 
egymás irán t; a  m ásik a  hibás. N em  ta lá lja  valaki a  helyét a tá rsad a
lomban; a társadalom  a hibás. Nem tudok kijönni a m unkatársakkal; 
ők az okai.

M egromlott kapcsolatok csak úgy rendeződhetnek, ha nem  a m ásikban 
látom a  hibát, hanem  ki m erem  m ondani: én vétkeztem ! Én vétkeztem , 
én vagyok az oka. De akkor nekem  kell a rendezést is elkezdeni, jóvá
tenni, am it vétettem .

Terhelhetnek olyan vétkek, am elyeket m ár nem  lehet jóvátenni, vagy 
soha nem  lehet jóvátenni. A bűnök jóvátétele azonban a gyakorlati ke- 
resztyénségben nem  teológiai problém a. A m it jóvá lehet tenni, azt nem 
szabad elm ulasztani. E lhagyott és öregségükre o tthonba dugott szülőknek 
nem haláluk  u tán  kell szép és hivalkodó sírem léket állítani, hanem  még 
az életük őszét kell m egszépíteni. V annak olyan m ulasztásaink, m elyeket 
jóvá lehet és kell tenni.

Jézus igéje azért is h irdettetik , hogy ebbe a szolgálatba is beleállítson 
és előre küldjön.

Tem plomszentelési em lékünnepen rendszerin t a gyülekezet m ú ltjá t 
szoktuk felidézni. M egérdem lik azok az ősök, akik  a  tem plom építés ide
jén 24—25 napi társadalm i m unkát is végeztek egy-egy évben, hogy gon
doljunk reá juk  és hálá t ad junk  ére ttük  Istennek. Ma ez az  ige mégis 
inkább azt a kérdést teszi fel nekünk: M it ak a r  Isten  a tem plom m al? 
M iért épültek  és épülnek tem plom ok? Az i t t  kapo tt válasz ugyan nem  
teljes, de lényeges. A zért vannak  a templomok, hogy ott is a F eltám a
dott igéje hirdettessék. A kkor becsüljük  meg a tem plom ot, ha annak 
kapuin m indig m egújult szívű em berek jönnek ki, ak ik  m egélik m ind
azt, am it az ige el akar végezni bennük és általuk. Ügy élnek, dolgoz
nak, szeretnek, hogy aki lá tja  az t m ondja: érdem es volt m egépíteni a 
templomot, h a  onnan ilyen em berek jönnek elő.

Szakáts László

Laikus kérdések és szempontok Lk 19,1—10-hez

Zákeusnak az volt a nagy bűne, hogy m ások vagyonából ak a rt m eggaz
dagodni. Nem  gondolt arra , hogy m ajd  valaki megsínyli az ő gazdago
dását. M a is vannak  „Zákeusok”. M a is van sok olyan em ber, akinek úgy 
kellene élnie és cselekednie, hogy necsak m aga felé húzzon a  keze.

Ma sok olyan em ber él, ak i ta lán  nem  lop úgy, m in t Zakeus tette, de 
úgy lop, hogy ellopja a  m ásoknak já ró  szeretetet, nem  ad ja  m ásoknak 
úgy a  szeretetet, ahogyan kellene és ahogyan tehetné.

Különös, hogy Jézus egy vám aszedőt szólít meg és nem  egy főfarizeust.
M ikor Jézus Zákeust megszólította, döntő fordu la t következett életé

ben. A m ikor valak it megszólít Jézus, akkor m indig döntő fordulatnak  
kell lennie az életében, a  m ienkében is.

Zákeus csak lá tn i ak a rta  Jézust, de Jézus bem ent hozzá és sokkal töb
bet kapott, m in t am it v á r t vagy rem élt. A tem plom  is erre  em lékeztet, 
hogy o tt többet ad Jézus, m in t am it m i várunk  Tőle.
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Az igében Jézus a „m a” fontosságát kétszer is kiemeli.
Zákeus Jézus szavára m egtért, m egtérésének a  lá tható  következménye 

volt az, hogy az em berek ellen elkövetett bűneit igyekezett jóvá is tenni. 
— M ivel Zákeus jó  ú tra  tért, azért le tt üdvössége házának.

Én arró l beszélnék — m ondotta egy férfi —, hogy m inél inkább és 
minél többen éljünk  Jézus közelségében, m inél többen használjuk  a 
templomot, hogy m inél több legyen közöttünk a  szeretet. N ekünk is kell 
keresnünk Jézust, figyelni kell, hogy m it m ond és azért drága kincs ne
künk  a  templom, m ert o tt halljuk , hogy m it m ond nekünk  és hogyan él
jünk  (45)
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Egyháztörténeti évfordulók

A Kossuth-párti Nagyveleg 1849-ben
Érdekes feljegyzéseket ta rta lm az a  Fejér megyei Nagyveleg  evangélikus 

gyülekezetének halotti anyakönyve a 125 év előtti történelm i napokról, 
1849 júliusáról. Rajcsányi János lelkész bejegyzései 1849. június 27-én 
h irte len  m egszakadnak, és jú liustó l kezdve egész oldalon á t a következő 
sorok olvashatók a halo ttak  eltem etéséről: „A lelkész és tanító a hon
ban hontalan bujdosván, többnyire Bodó P ál helybeli földmívelő á lta l k í
sérte ttek  k i”. M ajd a  következő oldalon ez olvasható: „A lelkész bujdos
ván, a tanító csatában agyonlövetvén, Bodó P ál földm íves á ltal k ísé rte t
tek  k i”.

Mi volt a hátte re  ezeknek a tragikus esem ényeket sejtető bejegyzések
nek? H itelesnek tekinthető  helybeli szájhagyom ány  fe jti meg szám unkra 
a rejtély t. Borsos István nagy vei égi egyháztag a következőket hallo tta  és 
ad ta tovább néhai nagyanyjától, aki a parókia tőszomszédságában lakott.

Veleg község 1848-ban a  Lam berg  grófok tu la jdona volt. (Itt, a szom
szédos Móron született a h írhed t császári biztos, az ország katonai fő
parancsnoka, ak it a  forradalm i tömeg a pesti hajóhídon felkoncolt). Az 
egész falu egységesen K ossuth-párti volt, húsz férfia esett el a szabad
ságharc védelmében.

Perczei tábornok Veleg és M ór között lefolyt vesztes ütközete u tán  
(1848. decem ber 30.) egy bizonyos M iiller nevű tim ári erdész ny íltan  k i
m uta tta  m agyarellenes érzelm eit. A császári m egszállás a la tt többször 
m egjelent Velegen, lakosait „ K ossuth-kutyáknak” bélyegezte és eldicse
kedett azzal, hogy három , az erdőbe tévedt honvédet le is lőtt.

Az osztrákok visszaszorításakor azután F ehérvár felől egy hadnagy jö tt 
12 honvéddel és k iha llga tta  a falubelieket. Nagy Sám uel bíró  és az es
küdtek  m ind az erdész ellen vallottak. A honvédek M üllert elfogták, Fe
hérvárra  v itték  és ott s ta tá riá lis  eljárással h a lá lra  íté lték  és kivégezték.

Am ikor a császáriak ism ét a  környék u rai lettek, M üller kivégzésén 
ak a rtak  bosszút állni. A K isbér felől jövő dragonyosaik közeledtének h í
rére m enekülésre készen álltak  a férfiak : nyergeivé volt lovuk, kezük 
ügyében volt a puskájuk. Kettős őrség vigyázta a m agaslatokról az u ta 
kat. R iasztásukra a völgyben fekvő falu férfiai e ltűn tek  az erdőkben.

Egy júliusi napon a császári lovasok ra jtaü tése  jobban sikerült, a vész
jel csak az utolsó p illanatban  hangzott fel. Rajcsányi János lelkész — 
h :rtelen m egzavarodva — nem  a kerteken keresztül szaladt a közeli e r
dőbe, hanem  egy ideig az u tcán fu to tt lefelé. A felvégen feltűnő császá
riak  észrevették, puskáztak is rá, de nem  ta lá lták  el. Rajcsányi a P a 
gony-völgy nevű, közeli részig futott, o tt h irte len  felm ászott egy dús lom 
bú fára  és elrejtőzött ágai között. Egész nap keresték, já rta k  alatta, de 
nem  ta lá lták  meg.

Ezért nem  m ert azután  a lelkész jó ideig visszatérni falu jába. Neve 
ism ét csak 1850. augusztus 11-én kerül ú jra  elő az anyakönyvben, ahol 
szeptem ber 3-án szerepel u to ljára. E ttől kezdve nem  ta lálható  a  nyoma.

A nagyvelegi tem plom ban m árványtáb la hirdeti az elesett hősöknek 
és lelkészüknek az emlékét.

Dr. Fabiny Tibor


