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Egyházunk útján

Utunk tegnaptól a holnap felé
(ESPERESI JELENTÉS)

A történelemben az új mindig akkor jön, amikor a régi, mint el
öregedett haldoklóvá válik. A közeljövőben népünkkel együtt egyhá
zunk is visszatekint majd a mögöttünk levő 30 esztendőre. Arra az 
útra, amit megtettünk felszabadulásunk óta. Visszatekint egyházunk 
majd arra az útra, ahol új történelmi helyzetben, új gazdasági és poli
tikai viszonyok között kellett megtalálni helyét, hogy a történelem 
Urától kapott küldetésének eleget tehessen. Meg kellett keresnie a 
lehetőséget, hogy a krízisbe jutott tradicionális igehirdetések helyett 
hogyan tudja megszólaltatni a ma emberét elérőén Isten örök üzenetét.

Fel kellett ismernie, hogy az egyház Isten népe a történelemben. 
Mivel a gyülekezet a lutheri meghatározás szerint „societas evangelii 
et spiritus sancti” , azért a gyülekezet mint közösség beleépül a körü
lötte élő társadalom közösségébe, s sokoldalú vonatkozásban van az 
egész emberiséggel. Ahogyan Jézus Krisztus sem csupán Isten népé
hez, hanem az egész világhoz jött, ugyanúgy az egyház sem tagad
hatja meg a világért való szolgálatot. Az egyház népekből tevődik 
össze és a népekért él. Isten akarata az, hoy az egyház a történelem
ben élő embernek szolgáljon. Az egyház szolgálatát mindig az ember 
konkrét helyzetében, annak exisztenciális kérdései között végzi.

Jelentésemben — az egyházközségekben végzett látogatásaim, ott 
tartott presbiteri ülések, valamint a lelkészi jelentések alapján —, 
visszatekintek a megtett útra. Igyekszem rámutatni arra, hogy hol kell 
nekünk ma Jézus Krisztus után járni, hol töltöttük be szolgálatunkat, 
hol kell még hűségesebben Urunk akaratára figyelni és neki engedel
meskedni.

7. Utunk tegnapból a mába

Az eltelt harminc esztendő távlatából tekintsünk vissza a felszaba
dulás előtti Magyarországra, annak egyházi életére.

A félfeudális, iparilag fejletlen, mezőgazdaságilag elmaradott or
szág volt hazánk. Külföldi érdekeltségek kezében gyarmati függőség
ben élt. Az „úri Magyarország” igazában azoknak a néhányaknak úri 
kedvtelését volt hivatva szolgálni, akiknek magyarságát éppen úgy 
meg lehetett kérdőjelezni, mint hazaszeretetét. Ez az „úri Magyar- 
ország” ; ha a mulatság zaja nem verte fel, a „Csend hona” volt — 
ahogyan Ady írta. Ez a csend azonban még jobban hallhatóvá tette 
„hogy ömlik a könny nádas kunyhó ereszből” . Ebben a csöndben még 
csak jobban hallható volt az éhező, beteg, kenyér után sóvárgó prole
tárgyerekek görcsös sírása. Ennek a csöndnek dombtetején ült „mint a 
páva, nemtelen bitorló, úri társasága” . (Ady)

1919 mutatott rá arra, hogy a csend alatt forr a holnap! Mutatta: 
„Hunniában valami készül, roppant hadak sereglenek vígan vitézül.”
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Építette — igaz, akkor még csak a föld alatt —, a holnapját az a 
nép, az a munkásosztály, amelyik eddig csak álmodni mert „tiszta 
ágyat, kicsit több bért, tisztességet s emberibb életet, s szavakat.” 
(József A.) Mi volt abban a „régi jó világban” ? József Attila szavai 
ecsetelik ezt megragadóan: „Ezernyi fajta népbetegség, a szapora cse
csemő halál, árvaság, korai öregség, elmebaj, egyke és sivár bűn, lelki 
restség, mely hitetlen csodára vár. . . ” A hárommillió koldus országa, 
ahonnan „kivándorolt Amerikába másfél millió emberünk.”

Elmaradt volt mezőgazdaságunk is. Éhező aratók és zsellérek soka
sága tengette életét a zsúpfedeles zsellérházakban a kastélyok úri 
fényének és csillogásának árnyékában.

Elviselhetetlen volt a munkanélküliség. Diplomások nem jutottak 
álláshoz.

Az ország vezetőinek bűnös politikája az országot egyre mélyebbre 
vitte, s végül hazánk belesodródott a hitleri fasizmus oldalán a Szov
jetunió elleni háborúba. A fasizmus viharos felhői hazánkban is villá
mokat szórtak, s megperzselték egész Európát, hazánkat is. 1939. szep
tember 1-én megindított második világháború következménye az lett, 
hogy hatvanmillió arcon nyitott sárga rózsákat a halál. Örökbecsű 
értékek és emlékek semmisültek meg a barbár pusztítás következtében. 
Koncentrációs táborok százait építették fel Európában. A keresztyén 
Európában! A hitleri fasizmus embertelen dühe végigsepert a keresz
tyén Magyarországon is.

De milyen keresztyének éltek ebben a magát keresztyénnek nevező 
országban? Az egyház az uralkodóosztály kiszolgálója és szócsöve 
volt. A nyomort és éhséget hajlandó volt az isteni bélyeggel hitelesí
teni. Nyomort enyhítő akciók alkalmával gyermekekkel szavaltatták: 
„Ne csak karácsonyfát hozz a kicsinyeknek, hanem tüzelőt is, sokan 
dideregnek.” De csak nagyon kevesen voltak keresztyének, akik meg
mondták, hogy nem isteni rend az, hogy egyesek dőzsölnek, másoknak, 
millióknak nincs betevő falatja, meleg takarója sem! Nem volt, aki 
meghirdette volna, hogy nem igaz az, hogy Jézus azt hirdette, azoké 
Isten országa, akik nyomorognak és éheznek! A keresztyének ezzel a 
hamis és hazug bibliaellenes tanítással a kapitalista ideológia kiszol
gálói és támogatói lettek. A földet minden javával együtt, mint a „go
nosz világot” átengedték a gazdagoknak, míg a mennyet az éhezőknek 
és a szenvedőknek, a proletároknak és kizsákmányoltaknak rezervál
ták.

Kik voltak az egyház vezető tisztségeinek betöltői. Általában bá
rók, földbirtokosok, nagybirtokosok. Soha nem felejtem el, amit első 
szolgálati helyemen hallottam. A faluban mindig kihelyezett segéd
lelkész volt. A „kastélyban” lakott az evangélikus földbirtokosnál. 
Egy ma is élő lelkésztestvér, amikor odakerült, látogatni kezdte a gyü
lekezet minden tagját. A következő napon a gyülekezet „mecénása” és 
„istápolója” azt mondotta a segédlelkésznek: „Tisztelendő úr, az én 
lakásomba senki nem hordhatja be a büdös parasztok istálló szagát. 
Ha újra látogatja őket, egy hét múlva nem lesz ebben a faluban,” 
A segédlelkészt néhány nap múlva elhelyezték onnan!

1945. április negyedikével felszabadulásunk után hazánkban új tör
ténelem kezdődött! A szovjet hadsereg f elszabadította hazánkat a 
fasizmus alól. Szovjet katonák ezrei pihennek magyar földben. Em
berek, akiket hiába vártak haza édesanyák és gyermekek. Haláluk egy 
új világ csíráit hordta magában. Annak az új világnak csíráit, amit 
szocializmusnak nevezünk.
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Az egyház is nehéz harcok és küzdelmek, buktatók és megpróbál
tatások között új úton indult. Néhány évvel ezelőtt valamennyi gyüle
kezet jelentést küldött arról, hogyan indult meg a gyülekezeti élet 
városokban és falvakban a felszabadulás után. Hogyan szólították fel 
a félő lelkészeket katonai parancsnokok arra, hogy zúgjanak újra a 
harangok a templomokban, hangozzék az élet Istenének igéje egy sok 
gyászt, megpróbáltatást, szenvedést átélt nép között. Nemegyszer 
könnyes szemmel olvastam ezekben a jelentésekben azt a megható 
szeretetet, reménységet, ami az első istentisztelet után lelkészek és 
gyülekezeti tagok szívében volt. Nem csoda, hiszen éveken keresztül 
az egyházi propagandagépezet is ezt süvítette a fülünkbe: „Jön a vörös 
rém, hitet és oltárt lerombol. Agyonlövi a papokat. . . ” Ma már csak 
mosolygunk ezen . . .

Egyházunk felismerte: Nem lehet a világ feletti magasságban az 
uralkodó egyház trónján ülni, keresztyén meseországban teológiai já
tékot űzni és privátkegyességet élni. Az egyház Urát kell követni, aki 
szereti ezt a világot és munkálkodott és munkálkodik a világ ja
váért. „Istennek köszönjük a békés fejlődést népünk életében. Isten
nek köszönjük vezetőinket, bölcsességüket, hogy gyülekezeteink a dia- 
kónia útján végezhetik az Isten dicsőségét és embertársaink megelége
dett, békés életét szolgáló munkájukat.” (Milán János)

Időileg a mában, területileg a szocializmust építő Magyarországon, 
ahol egyházunk végzi a szolgálatát, nyitva kell lenni szemünknek a 
feladatok meglátására. Egyházunk népének, itt és szerte az országban 
társadalmunk hasznos, építő tagjaivá kell lenni.

II. Szolgálatunkat a 25 évvel ezelőtt megkötött Egyezmény biztosí
totta és teszi lehetővé a jövőben is.

Az Egyezményt folyamatos tárgyalások után 1948. december 14-én 
írták .alá ünnepélyes keretek között. Egyházi sajtónk részletesen is
mertette az Egyezmény jelentőségét. Közgyűlésünkön ma azt emelem 
ki, amire kötelez minket a 25 évvel ezelőtt megkötött Egyezmény.

Az értette meg igazán ennek a jelentőségét, aki így tesz bizonysá
got arról a gyülekezeti közgyűlés előtt: „Az Egyezmény 25. évforduló
járól is megemlékeztünk. Ebben sóikat jelentett az Evangélikus Élet 
cikkeinek szolgálata. Sokan olvassák, és így együtt igyekeztünk ér
teni annak jelentőségét. Nem olyan „papiros pápát” láttunk benne, ha
nem ott éreztük az Egyezmény szavai mögött a gyülekezet életét. Nem 
olyan törvényt láttunk benne, amire úgy kellene szinte félve figyelni: 
mit szabad és mit nem szabad tenni — hanem örömmel gondoltunk 
arra, hogy gyülekezeti életünk természetes békessége, a szolgálatok 
nyugalma, mind az Egyezmény szellemének a .kifejezője. Az, hogy kö
zöttünk is „mindenek jó rendben és ékesen történhetnek” , azt a meg
hitt és békességes együttműködést és megértést tanúsítják, melyek 
nemcsak az egyház vezetői és állam vezetői közötti megértésben van
nak meg, hanem itt közöttünk is a faluban. Ezért is hálás szívvel em
lékezünk!” (Varga György)

Az Egyezményben az az állam nyújtott kezet az egyháznak, ame
lyikben minden hatalom a dolgozó népé. A népi állam kötötté meg 
egyházunkkal az Egyezményt. Az a dolgozó nép, az a munkáshatalom, 
amelyiket — s ezt újra meg újra bűnbánattal kell megváltanunk —, 
századokon keresztül nem vett észre a privilégiumokat élvező egyház.
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Egyházunknak a szocializmus útján elindult társadalmunk bizto
sította a szabad vallásgyakorlatot, s anyagi hozzájárulásával biztosí
totta az egyház szolgálatát hazánkban. Ezúton is csak hálás köszönetét 
mondhatunk államunk mindennemű támogatásáért. Egyházmegyénk
ben munkálkodó Lázár András és Lovrek Károly igazságügyi taná
csos uraknak, akik az Egyezmény szellemében segítségünkre voltak 
ügyes-bajos dolgaink intézésénél.

Isten népét mindig meghatározott helyre, történelmi események 
közé küldi el. Számunkra a szolgálat helye a folyamatos forradalmi 
változás közben szocializmust építő hazánk. „Az Egyezmény új feje
zetet nyitott az állam és egyház között. Kölcsönös támogatáson túl a 
hazaszeretet és egyházszeretet útját is kikövezte az Egyezmény. Biz
tosította egyházunk fejlődését az Egyezmény, s egyházunk őszintén se
gíti és támogatja szocializmust építő társadalmunkat.” (Danhauser L.)

Egyházunk népének ebben a társadalomban naponként kell Isten 
akarata után kérdezni. Az Egyezmény biztosította légkörben, hazánk 
megváltozott társadalmi struktúrájában kidolgozott diakóniai teológia 
van ebben nagy segítségül. „A diakóniai teológia minden irányú kö
vetkezményeit tudatosan igyekszem érvényesíteni minden szolgálatom
ban. Azt szeretném elérni, hogy gyülekezetünk tagjai tudatosan legye
nek meggyőződéses tagjai a szocialista társadalomnak. Ne úgy tekint
senek az egyházra, mint amely konzerválni akarja a régmúltat, ha
nem éljenek benne a mai gyülekezetben, mint akik örömmel és meg
győződéssel végzik gazdasági, társadalmi és politikai feladataikat, vagy 
örömmel élik itt, ebben a társadalmi rendben nyugdíjas éveiket úgy, 
hogy nem veszítik el hitüket, istenfélelmüket.” (Szakáts L.) Egyházunk 
útján járni csak örvendezve, prófétai bátorsággal és hűséggel lehet.

Amikor a 25 esztendővel ezelőtt megkötött Egyezményre tekintünk, 
bűnbánattal azt is meg kell vallanunk, hogy nem jártunk mindig tö
retlenül ezen az úton. Voltunk olyan történelmi szakasznál, mint az 
Egyiptomból való kiszabadulás után Izrael népe: visszapislogtunk az 
Isten által megítélt időre, amikor egyházunk privilégiumok birtokosa 
volt. 1956 ellenforradalmi eseményei emlékeztetnek minket: egyházunk 
útján csak hűségesen lehet előre menni, ímert ellenkező esetben az 
egyház restauratív erők befolyása alá kerülhet. Erre való emlékezé
sünk még hűségesebb szolgálatra indít minket szocializmust építő tár
sadalmunkban. Soha nem téveszthetjük szem elől, hogy mi abban az 
egyházban vagyunk lelkészek, felügyelők, presbiterek, gyülekezeti ta
gok, amelyik Isten történelmi ítélete után ebben az új társadalomban 
hivatott el küldetésének betöltésére. Isten a történelemben végzett 
munkáján keresztül is igazi elhivatásához akarja visszavezetni népét.

Isten történelmi ítélete kényszerítette egyházunkat annak felisme
résére, hogy a szolgáló Jézust csak a szolgálat útján követheti egyháza, 
népe.

111. Mi a feladata az új történelmi helyzetben egyházunknak?

Vannak, akik erre azt válaszolják: Egyetlen feladata az egyháznak 
az embereket az örökkévalóságba elvezetni.

Őrködjön a világ erkölcsi élete felett — mondják mások. Moti
válja a keresztyén tanítással a világ életét. Az ilyen emberek mindig 
keresztyén gőgjük magas trónján ülve kérdezik fennhéjázva: Mi lenne 
a világgal keresztyén erkölcs nélkül. — S mindig a kispolgári, feudal-
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kapitalista társadalmi renddel összeszövődött egyház által kidolgozott 
és erősítgetett egyházi morálra gondolnak. Arra a morálra, amelyik 
megengedte a kizsákmányolást, az emberek fajak szerinti osztályozá
sát, megáldotta a fegyvereket, s nem tud különbséget tenni kizsákmá
nyolt és kizsákmányoló, agresszor és agressziót szenvedő között.

Vezesse el az embert a rohanó hétköznapok világából a vasárnap 
csendes szférájába, ahol találkozhat Istennel. Hangzik mások meghatá
rozása.

Az egyháznak egyetlen feladata van: hirdetni az evangéliumot. 
Ugye lám, az a régi meghatározás — mondja most talán valaki közü
lünk. Igen, de az egyháznak minden korban, minden társadalomban 
tudnia kell, mi az az egész embert, annak egész életét átfogó „örven
detes hír”, amit közel kell vinni a mindenkori mai emberhez. Az 
Evangélium feleletet ad az egész emberiséget, a társadalmat, otthont, 
közösséget és egyént érintő életkérdésekre.

Az Evangélium tükrében lesz világos, hogy a keresztyén, az egyház 
nem önmaga, az egyház magatartásával van elfoglalva, miközben végzi 
a szolgálatát, hanem a világ, az ember, az emberiség megtartásával. Így 
tanultuk ezt a Krisztustól, aki nem magára hagyta, hanem megmen
teni jött szeretetével ezt a világot. Az evangéliumnak az embereket a 
mindennapi élet forgatagában, az adott életkörülmények között kell 
megszólítani. Az evangélium útmutatása nyomán az adott élethelyze
tekre kell bátran Isten feleletét meghirdetni. Nem felülről lefelé, mint
egy kioktatóan, nem általánosságban és örökérvényűen, hanem konkré
ten szolidaritást vállalóan. Éppen ezért esetről esetre döntést hozóan 
és időszerűen.

Kérdezhetné valaki: Ezzel nem veszti el az evangélium örök ér
vényű igazságát és valóságát? Kérdezem én: Van szándék és cél nél
küli igazság? Az igazság kérdése egy emberrel kapcsolatban mindig 
egy adott helyzetben vetődik fel. Az evangéliumokban meghirdetett 
isteni, igazságnák is van „célja” . Mindig az ember üdvösségét, életét 
célozza! Ahol a keresztyén gyülekezet valami örök érvényű igazságot 
akar képviselni, ott a keresztyének a kor kérdéseivel, az embertársak
kal és kortársakkal szemben közömbösekké és érzéstelenekké lesznek

Keresztyén életünknek, igehirdetéseinknek, bibliaolvasásunknak 
mindig azt kell célozni, hogy felismerjük Isten akaratát a m.i élethely
zetünkben, és cselekedjük azt. „Ha az egyház hivatását, diakóniai 
szolgálatát hűségesen be akarja tölteni, feltétlenül jövőt teremtő té
nyezőként kell állnia mindig az idő és helyzet adta lehetőségek kö
zött. Egy passzív egyház, halott egyház. Hogy az egyház élő-e vagy 
halott, attól függ, hogy tagjai a krisztusi lelkűiét megtestesítői-e vagy 
sem, s szolgálatuk valóban diakóniai szolgálat-e?” (Nagy T.) Időtől és 
konkrét helyzettől elvonatkoztatott keresztyén igazság nincs és nem 
is volt.

IV. A felszabadulás által létrejött történelmi helyzet tette lehetővé 
korhű teológiánk kidolgozását.

A világ nélkül Isten nem a Jézus Krisztusban kijelentett Isten. 
Olyan gyülekezet, presbitérium, keresztyén, amelyik a világtól, tár
sadalmunktól magát elzárva, kivonva vagy elkülönítve akarja a ke
resztyén életét megélni, az nem keresztyén ember. Az nem jár a vi-
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lágban folyamatosan munkálkodó Isten és a feltámadott Jézus nyo
mában.

A világgal, annaik kérdéseivel való foglalkozás, azzal szolidaritást 
vállalás, társadalmunkkal való együtt fáradozás nem veszélyezteti az 
egyház jellegzetes voltát, a keresztyének keresztyén jellegét? Nem kell 
Jézus renoméját félteni, ha az egyház népe a világ minden kérdésénél 
a hit és szeretet mértéke szerint hallatja szavát és munkálkodik? — 
Vetődött fel a kérdés egy beszélgetésünknél.

Isten, aki Jézus Krisztusban egészen és teljesen „lakozott közöt
tünk” egészen és teljesen sorsközösséget vállalt a valóságos emberrel. 
Az az isten, akit nem érdekel a mindenkori ember élete, hanem örök
kévalóság távolából hideg szemlélője annak, az lehet valamiféle emberi 
agy szülte isten, de nem a Jézus Krisztusban emberré lett, magát ki
jelentő Űr. Az evangélium üzenete Isten akaratának a mindenkori mo
dern ember életére való aktualizálása.

Ez az aktualizálás és konkretizálás jelenti azt, hogy Istent enged
jük valóban Istennek lenni életünkben, a világban. A világ Isten vi
lága. Létrehozásában és fenntartásában szeretefe tükröződik. Az Al
kotó nem valami aranytrónon ül a mennyben, hanem szüntelenül mun
kálkodik. „Ha Isten nem adna növekedést a kalásznak, nem lenne 
senki, aki kenyeret tudna adni asztalunkra.” (M. Luther) Isten min
denható hatálma szeretetében domborodik ki, amelyik életet és meg
tartást, üdvösséget munkál. „Isten uralma alatt élni nem azt jelenti, 
hogy állandóan kacsintgatunk az örök boldogság felé, hanem a nagy 
emberi közösségekben az életfolytatásunkra újra, meg újra rá kell ve- 
títődni annak a közösségnek a fényének, amit Jézus Krisztus hozott 
létre igéjével és a szentségekkel.” (P. Brunner)

Gyermekkoromban rácsodálkoztak mindenre, ami egy-egy csillogó 
kirakatban volt. Ma a kirakat előtt azt kerestem, amit megvásárolni 
szándékozom, amit igazi értéknek tartok.

A gyermekies — nem gyermeki —, hit rácsodálkozik a hitélet 
sokféle színes tarkaságára. Bűvöletbe ejti az élet és félelemmel bámul 
a halálra. Figyeli a történelem színpadán lejátszódó eseményeket, s 
kínzó drámáknál azt kérdezgeti: hogyan engedheti ezt meg Isten.

A felnőtt hitnek, a nagykorúvá érett hitnek egyetlen tárgya van: 
Az élő Isten, aki Jézus Krisztusban emberközellé lett. „A keresztyén 
hit régen sok vallásos és babonás motívumot hordott. Ma egyre nyil
vánvalóbbá lesz, hogy a hit egyetlen dolgot jelent: ráhagyatkozni az 
élő Isten világot átfogó valóságára. Minden más hitéletünkben csak 
valószínűség lehet, de Ö a szilárd és megingathatatlan valóság”. 
(Charles Hartshorne)

Mit jelent erre az Istenre hagyatkozás? Erre a kérdésre egyház
megyénk minden lelkészének, felügyelőjének, gyülekezeti tagnak fele
letet kell adni. Nem lehet a gyülekezetek tagjait valami vallásos álom
világba ringatni, s altatóul szép esti dalként dudorászni: „Azért van 
szükség Istenre, hogy az életben könnyebben éljünk és a haláltól való 
félelemtől megszabaduljunk.”

Isten nem „probléma-megoldó” automata vagy a legjobb tanácso
kat adó kompjuter.

Gyakran a keresztyének, igehirdetők és igehallgatók így tekinte
nek Istenre. Aki az örök boldogság adója. Aki emberi nyomorúságok 
megoldója. Amikor a világ felett borús felhők tornyosulnak — talán 
éppen egy félelmetes atomháború felhői —, amikor emberi felelőtlen
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ség, gonoszság miatt félelmetes a helyzet, akkor igehirdetők az Istenit 
úgy hirdetik meg, mint aki az embernek saját maga által kátyúba 
juttatott életének kimentését garantálja és szavatolja.

Ebben az esetben nem arra az Istenre hagyatkozó folyamatos hit
ről van szó, amelyik a Zsoltáros ajkán szólal meg: „Hívj segítségül 
engem a nyomorúságban és én meghallgatlak téged.” Ebben az esetben 
nem folyamatos hitről van szó, hanem arról az emberi, számító ma
nipulációról, amelyik Istent probléma-megoldó automatává alacsonyí- 
tani merészkedett.

A keresztyén -ember nem azért hisz Istenben, hogy Általa elérje 
azt, ami neki kedves és hasznos. Nem is azért tesz bizonyságot erről 
a hitéről, hogy másokat „rábeszéljen” a hitre. Rátámaszkodik hitével 
Istenre, mert megtapasztalta Isten hozzáhajló szeretetét, s az ebből fa
kadó örömében másokat is részeltetni szeretne. Hinni tehát nem tra
dícióból kell. Nem a haláltól való félelem miatt kell. Nem azért, 
mert azt remélem, hogy ezzel magamon és másbkon is segítek. Nem 
azért hiszünk, mert mi olyan „eredeti emberek” akarunk lenni. Nem 
is konzervativizmusunk jut abban kifejezésre. A hit soha nem szület
het „csak azért is” , „én mégis” magatartásból.

A hit abból az egyszerű tényből születik: az élő, értem és ember
társaimért ma is munkálkodó Jézus Krisztus közel jött hozzám. Meg
ajándékozott hittel és szeretettel. S most nem tudunk mást tenni, mint 
szeretetéért szeretni, s szeretőiével szolgálni.

Miért szükséges Isten állandó jelenléte keresztyén életünkben? 
Mert ő az, aki állandóan és folyamatosan kiment .szükségünkből és 
nyomorúságunkból. Az írás nem arról beszél, hogy életünk egy bizo
nyos helyzetében „féllábbal” a nyomorúságban, ínségben és szükség
ben vagyunk. Az írás ezzel a meghatározással emberi egzisztenciánkat 
jelöli meg. Ez a „nyomorúság” szembetűnően ábrázolódik ki abban, 
hogy elfordultunk Istentől és a felebaráttól.

Isten Lelke viszont mindig arról tesz tanúságot, hogy Isten ennek 
ellenére Jézus Krisztusban emberközelbe maradt. Ő mindig közelebb 
akarja vonni egyik embert a másikhoz.

Istennel való találkozás mindig abban konkretizálódik, hogy a má
sik emberben felismerem a testvért, akiért felelős vagyok. Az ember 
Istennel nem csodák, rendkívüli események között találkozik. Istennel 
a „kicsinyeiben” , a megszokott, szürke hétköznapi életben. mellettem 
lépkedő embertárson keresztül találkozhatom.

Ne várj nagy dolgokat életedben,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló halk sziromcsodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.” (Reményi S.)

Valaki megkérdezett egy istenfélő embert: Régen voltak emberek, 
akik szemtől szembe találkoztak Istennel. Ma miért nem lehet Vele 
így találkozni? A válasz így hangzott: Azért, mert ma senki nem akar 
olyan mélyre hajolni, hogy azután így találkozhasson Istennel.

Ha a világot, a társadalmat, a másik embert nem felülről nézzük, 
hanem magunkra kötjük a szolgáló szeretet kötényét, akkor a fele
baráton keresztül találkozunk Vele. Az éhező arcában ma keresztyé
nek felismerjük azt a Jézust, aki azt mondja: „Éheztem és ennem ad
tatok?...”
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Nem vettétek észre Krisztus arcát, amikor gyermekeitek szeme 
egy kis szeretetet, az örökké többet gyűjteni akaró szorgoskodásotok 
helyett egy mesét várt tőletek?

Láttátok a Krisztus arcát abban a sárga csillagot hordó zsidóban, 
a koncentrációs lágerek lakóiban, a bomba hasította arcú vietnami 
gyermek arcában. Észrevettétek a Krisztus arcát a chilei megkínzott 
felebarát tekintetében, aki emberibb életet és kenyeret akart magá
nak kiharcolni. Találkoztok ezzel a Krisztus arccal az elfelejtett édes
anya tekintetekor, a kizsákmányolt és emberi méltóságából kivetkőz
tetek, csupán munkaeszközként használt felebarátban? Istent meglátni 
és Istennel találkozni ebben a földi életben csak a felebaráton keresz
tül lehet. — Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ezzel nem mond
tam azt, hogy az embertárs azonos az Istennel! — De igenis ezzel azt 
mondtam, hogy a transzcendens világban valóságosan élő Istennel az 
ember találkozhat ia jelenvalóságban a Krisztus által szeretett és meg
váltott embertárson keresztül. A hit valósága ebben a háromszögben 
konkretizálódik: Egyes ember — embertárs — társadalom és világ. 
„A Feltámadott valóságát abban tapasztaljuk meg, ha munkálkodunk 
felebarátainkért, akikkel össze vagyunk kapcsolva. Ha a feltámadott 
Krisztus erejét nem változtathatjuk át tetté, akikor képzelt világban 
élünk.” (K. Heim)

Hol az ember helye és mi a szerepe ebben a világban?
Isten uralma alatt és a világ feletti kormányzásban. Az ember az, 

amivé a hatalmas Isten szeretete alkotta: az Atya gyermeke és a vi
lág ura. Isten az embert nemcsak léttel ajándékozza meg, hanem part
nerévé formálja.

Az ember csak a felelős embertársi viszonyban tud valóban em
berré lenni. Ezért minden rágalmazó ajakra Isten tapasztja oda az uj
ját. Minden életet pusztító erő megfékezésére felhasználja az emberi 
ésszel és tudással megajándékozott embert.

Isten megkérdezi tőlünk, hogy az utolsó közgyűlés óta eltelt há
rom év alatt presbiterek és lelkészek, gyülekezeti tagok: hányszor locs- 
csantották le embertársaikat nyelvük vedrével szívük mély pocsolyájá
ból felhozott rágalommal, „tücsköt, békét kiáltó” váddal? Amikor az 
embertársban felismerem az Isten által mellém adott felebarátot, ak
kor nyilvánvaló lesz előttem, nem élhetek önzőn önmagamért, felelős 
vagyok a másik emberért és a világért.

Ady az öreg Alma mater-ről írja:

„Tápláld bennem az erőt
Szeretni embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten és ember előtt.”

Akik hallgatják igehirdetéseinket, így tekintenek vissza a temp
lomban hallottakra?

Soha nem lehet elfelejteni: az ember ugyan saját életét éli az ott
honban, munkahelyen, társadalomban, s mégis mint a társadalom egy 
tagja szoros szálakkal hozzászövődik a társadalomhoz. Nem lehet ma
gányos remete keresztyénséget élni sem az egyénnek, sem a gyüleke
zetnek. Nem lehet az egyháznak, a gyülekezetnek úgy élni, hogy csak 
önös önző érdekeit tartja szeme előtt és figyelmen kívül hagyja az 
egész emberiség, a társadalom és világ szempontjait. Mindenkinek ma 
a gyülekezeten belül is ki kell magában alakítani azt az embert, aki
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tud és akar másokért, a felebarátért, a környező társadalomért az 
egész emberiségért is élni. „A megértés önmagunk és mások iránt, a 
közösségi szellem, képesség mások meggyőzésére és megértésére, mások 
javának munkálására, jellemzi a humánumot az emberben.” (Selye J.)

Hitével meghatározott józan esze alapján vegyen részt a keresz
tyén ember a társadalom munkájában.

„Hamis dichotomia az, amelyik egyház és világ között, vallás és 
világ között, lelkészek és laikusok között, keresztyének és pogányok 
-A u b j i  ze op e j e uapjruo} p p  t3?11a  v  (sqesiq iqeiqsBA) „•qeuenB 
neje euqepq b  > p u j n  uozBueXgn Aga ap ‘lapxnja^ ozoquojnq p p  
ueA3n qaza 'saAuaAja uiau euqe.m iAiB-iiq uapi ajqiÁga Agoq ‘spúzsaj 
pgasquoinq ueAp qgzgq ap^nua; unq ' sa apjnjaj uiapAgaq ‘ngzoq 
adó. Hogy valamilyen cselekedetet jónak mondhassunk, akkor annak a 
közjót kell szolgálnia, az emberek többségének méltányosnak és előbb- 
revivőnek kell lenni.

A világ jelentős részén kialakult a szocialista társadalom rendje, 
ahol a széles néprétegek uralmának és társadalmat formáló jogainak 
gyakorlásához tág tér és lehetőség nyílott. Ugyanakkor nem kerülheti 
el figyelmünket az a gigantikus küzdelem, amelyet emberek folytat
nak a fehér kisebbség ellen, a faji megkülönböztetés ellen. A keresz
tyén ember is felelős azért, hogy minden fajú, nemű és műveltségű 
ember társadalmat formáló felelősségét kifejthesse. A keresztyén em
bernek józan esze alapján, a Krisztusban megmutatott isteni szeretetre 
figyelve kell részt venni a társadalom életében, hozzájárulva mind
annak építéséhez és munkálásához, ami jó és az embertárs javát mun
kálja.

Igehirdetéseinknek az „élet kenyerét” kell adni.
„Számolni kell azzal, hogy az elvilágiasodás az eddiginél nagyobb 

mértékben jelentkezik falun és városon, fiatalok és idősebbek között 
egyaránt. Tudom, hogy az ilyen helyzetben nem a gyülekezet korho- 
lására, hanem a helyes tartalommal rendelkező igehirdetésekre van 
szükség” — írja Magyar László szendi lelkész.

Isten igéjét ma konkrétan kell megszólaltatni gyülekezeteinkben. 
Igehirdetéseink azért mondanak csütörtököt, mert általánosságokban 
beszélnek és semmire nem köteleznek. Nem találnak azok figyelemre, 
nem indítanak szolgáló szeretetre, hanem tovább árasztják az önelé
gült, egoista, individualista keresztyénség halotti nyugalmát. Álmos 
tekintetek tanúskodnak arról, hogy igehirdetésünk csak általánosságok 
pufogtatásából állott. Az ige csak az emberek „belső énjét” szólította 
meg. Pedig az élő Istenről tanúskodó igehirdetés nem kerüli ki azt a 
konkrét helyet, ahol azt hirdetik, s hatalmas erejével az az adott hely
zetben ad iránymutatást nevén nevezve a dolgokat.

„Világias beszéd Istenről azt jelenti, konkrét beszéd Istenről. Ezt 
azonban úgy is mondhatom: Világias beszéd Istenről, istenes beszéd a 
világról.” (E. Ebeling) Ebben az esetben a semmit nem mondó „ke
gyes jargon” nem kerül fel a szószékre, s az élet aktuális kérdései elől 
az igehirdető nem menekül kegyes frázisok álszent bokrai mögé. Már 
az igehirdetés tónusa elárulja, kinek a beszéde szól természetes tiszta
sággal az élet Istenéről. Az ige az élet kenyere. Száraz kenyérrel eteti 
a gyülekezetei — s ki is csorbul a foga tőle —, az, akinek az igehir
detését 50—100 esztendővel ezelőtt is nyugodtan el lehetett volna mon
dani, s száz év múlva is használhatja majd egy szuplikációra nem ké
szült teológus. „Elviselhetetlen és istentelen igehirdetés, ha az igehir
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dető az igazság és valóság elől hazugul a tegnapba rejtőzködik el, s 
ami a világ előtt konkrét valóság, Isten igéjére nézve balga veszély
nek mondja és tartja.” (R. Bohrén.)

Nekünk a történelemben — s nem valami absztrakt mennyben — 
élő és munkálkodó Istent kell meghirdetni. Mivel az igehirdetés, az 
evangélium által Isten és a világ összekapcsolódnak, azért ez az össze
kapcsolódás maga is történés: Isten történése és a világ történése. 
Csak ott hirdetik tisztán és igazán az evangéliumot, ahol a világban 
ma is cselekvő élő Istent hirdetik meg. Azt az Istent, aki mindig Is
ten marad, és engedi a világot és az embert világnak és embernek 
lenni, de olyan világnak és embernek, amelyik teljesen Hozzá tarto
zik, hiszen teremtménye az.

V. A felszabadulás által létrejött történelmi helyzetben újra kellett 
és kell presbiteri, felügyelői tisztünket is értelmezni. Egyházmegyénk
ben ezt a következő évben folyamatos munkának tekintem, és minden 
erőmmel azon leszek, hogy egyházmegyénk valamennyi tisztségviselője 
diakónia teológiánk alapján állva végezze szolgálatát szocializmust 
építő hazánkban élő gyülekezeteinkben.

Ez azt jelenti: „Fejbólintó János” presbiterekből, gyülekezeti ta
gokból, „egymás terhét” felelős szeretettel hordozó testvérek közösségét 
kell kiépíteni egyházmegyénkben.

A mi társadalmunkban minden a széles néprétegek érdekeit, az 
emberiség jövőjét van hivatva szolgálni. Ilyen társadalomban tudja 
csak a diakóniailag strukturált gyülekezet elvégezni szolgálatát. Ebben 
a diakóniailag strukturált gyülekezetben mindenki vallja: az „egyes 
népek és emberek, az emberiség nagy családjának egyenlő értékű és 
egyenrangú tagjai.”

A diakóniailag strukturált gyülekezeteinkben a felügyelőség, pres- 
biterség nem valami méltóság. Ennek viselői nem rang, előkelőség 
szerint kapják megbízatásukat. Hazánk olyan dolgozói ők, akik a gyár
ban a munkapad mellett, a szántóföldön a holnap kenyerét biztosító 
munkában, a műtőasztal vagy tervezőtábla mellett állva végzik min
dennapi munkájukat. S hitükből fakadó szeretetből vállalják egyházunk 
egészével a szolgálatot.

A felügyelő, presbiter olyan ember, aki az Egyezmény szellemét 
figyelembe véve munkálkodik Isten akarata szerint a gyülekezetben. 
Feltámadott, élő Jézus Krisztushoz kapcsolódó hitével „részt vesz né
pünk építő munkájában a jobb és emberibb életért” .

Aki vállalja a szolgálat terhét a gyülekezetben. Rendszeresen részt 
vesz annak életében. Igét olvasó, imádkozó életű ember. Nem a visz- 
szahúzó erők támasza. Nem tartozik a naplopók táborához. Nem tar
tozhat azok közé a kevesek közé, akik hétköznap megdézsmálják a 
közös tulajdont, és vasárnap ott ülnek a templomban. Nem tartozhat 
azok közé sem. akik a gyárban munkaidő alatt „fusizzék” vagy fusiz- 
tatják épülő házukhoz a zárat, vagy ablakot. Olyan ember, aki a 
munkahelyén, a mindennapi életben is példát mutat. Családi élete tük
rözi hitét és szeretetét.

Benne él a közegyházi gondolkodásban.
Ma mindenki részt vesz a közügyökben. A rádió, televízió, újságok 

a köz ügyeivel kapcsolatban állásfoglalásra késztetik.
Nem lehet felügyelőnek, presbiternek lenni olyan embernek, aki 

nem tájékozott egyházunk életéről. Közegyházunk örömeiről és gond
jairól. Hol szerezhet legegyszerűbben ezekről a kérdésekről, örömök
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ről és tervekről tudomást? Egyházunk sajtószolgálatán, az Evangélikus 
Életen keresztül. Nem tüdja jól betölteni egyházi tisztét az, aki rend
szeresen nem tájékozódik egyházunk életéről. Vak vezetők az ilyenek, 
akik a vezetettekkel együtt zsákutcába — vagy éppen verembe jutnak.

Presbitereknek, felügyelőknek nemcsak ismerni kell, hanem kép
viselni is a közegyházi gondolkodást.

Egyházunk tisztségviselőinek hitükkel és szeretetükkel támogatni 
kell minden olyan törekvést, „amely a népek egyenlőségét és felemel
kedését, együttműködését és békés életét célozza” .

Anyagi felelősségünk a gyülekezetünkért és a közegyházért.
Isten igéje mindig olyan embereket teremt, akiknek a pénztárcája 

is megnyílik, hogy az egyház szolgálatát betölthesse.
Gyülekezeteink áldozatos szeretetének tovább kell növekedni. Volt 

gyülekezet, amelyik abban spekulált, hogy külföldi segélyekkel majd 
megépül a gyülekezet anyagi hozzájárulása nélkül is a lelkészlakás. 
Tudatosítanunk kell, hogy egyházunk fenntartása a gyülekezetektől 
anyagi áldozatvállalást követel!

Van gyülekezet, ahol a gyülekezet tagjai 240—250 Ft-os önkéntes 
hozzájárulással tartják fenn a gyülekezetét. Másutt ez nem haladja 
meg a 80,— Ft-t sem. Áldozat ez? Ügy gondolom, itt nem lehet áldo
zatról beszélni. Tudom, sokszor szokták ilyenkor a szegény asszony 
két fillérjét emlegetni. Az az asszony azonban mindenét betette a per
selybe, amije csak volt. Senki nem kér gyülekezeteinktől olyan áldo
zatot, amelyik a család egzisztenciáját rendítené meg. Legnagyobb ösz- 
szegnél is 15—25 Ft-ról van szó havonta. Biztos vagyok abban, ma 
hazánknak nincs egyetlen olyan állampolgára, akinél ez az összeg 
anyagi megrázkódtatást jelentene. Pár üveg sör, néhány doboz ciga
retta ára ez!

Ahogyan individuális, önzőn önmagunk körüli forgásunkból meg 
kellett szabadulnunk, hogy közösségi szellemben élő emberek lehes
sünk, ugyanúgy meg kell szabadulnunk a „magunk gyülekezete a fon
tos” , „mi eltartjuk magunkat” hamis, önző felfogásából.

Minden gyülekezet a Magyarországi Evangélikus Egyház nagy csa
ládjának közösségében él. Ebben a közösségben jogai és kötelességei 
vannak. A jogaival csak az a gyülekezet élhet, aki eleget tesz kötele
zettségeinek is! Ebben a családi közösségben a gyülekezetek hordoz- 
tatnak a közösség által, s az egyes gyülekezetek felelős szeretettel hor
dozzák imádságaikban és áldozatos szeretetükben az egész közösség ter
heit.

Vannak gyülekezeteink, ahol ezt nagyon jól megértették, mások
nak még nagyon sokat kell a hitben, a megértésben és áldozatválla
lásban növekedni.

Egyházunk közös ügye teológiánk építésének befejezése. Teológiai 
Akadémiánkon folyik a lelkészképzés. „A lelkészképzés mindennél fon
tosabb és minden áldozatot megérdemel. Ehhez kell nekünk is hozzá
járulnunk. Nem úgy, mint aki kegyes adományt ad hanem: mint aki 
saját jövőjét építi ezzel. Abban az épületben fog tanulni valaki, aki 
majd a nagyvelegi gyülekezet lelkésze lesz” — írja Kajos János 
lelkész.

A lajoskomáromi gyülekezet felelős szeretetéről így szólt jelenté
sében Szakáts László lelkész: „Gyülekezetünk nem magányosan és el
szigetelten él, hanem benne él a magyarországi ev. gyülekezetek kö
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zösségében. Közösek az örömeink és gondjaink. Osztozunk egymás ter
hének hordozásában is. Nem kétséges, hogy Országos Egyházunk leg
nagyobb arányú kezdeményezése az új Teológiai Akadémia és Otthon 
felépítésének beindítása volt. Gyülekezetünk is ott áll azoknak sorában, 
akik hordozzák a felelősséget ezekért az intézményeinkért.”

Hogy egyházunkban az evangélium folyamatos hirdetése biztosítva 
legyen, szükségünk volt új Teológiai Akadémia építésére.

Kiknek épül ez az új Teológiai Akadémia? A mi fiainknak és leá
nyainknak, akik a gyülekezetekből jönnek és a gyülekezetekbe térnek 
majd vissza újra szolgálni. A jövendő hallgatók azokból az otthonok
ból jönnek majd, ahol az édesanyai szeretet és édesapai gondoskodás 
szívükbe oltotta Isten szeretetét s szocializmust építő hazánkért való 
fáradozás szent elkötelezettségét.

Azok, akik a tanulmányaik alatt is állandó kapcsolatban maradnak 
a gyülékezettel. Felejthetetlen marad, hogy amikor a celldömölki gyü
lekezetbe hazatértem, kicsi falukban vagy a nagy gyülekezetben hal
lottam „fél füllel” , amikor örömtől sugárzó szeretettel mondogatták: 
„Ma a mi fiunk prédikál.” A foszlós kalács és gőzölgő tea is mindig 
arról beszélt kemény téli időben: teológus, de közülünk ment el, és 
mindig közénk jön vissza.

A holnap gyülekezetét is szeme előtt tartva küldi el minden gyü
lekezet adományát a teológiára.

VI. Békéért munkálkodunk, hogy békében élhessünk és szolgál
hassunk.

Az elmúlt esztendőben a csábdi gyülekezetünk templomán is be
hegedtek a szorgos renováló munka nyomán a bombák ütötte sebek. 
Sárszentmiklósi gyülekezetünk megújított, újjávarázsolt templomában 
zendült fel az Istent magasztaló ének. A bokodi templomban a háború 
alatt elnémúlt orgona újra megszólalt. Üj lelkészlakás ad otthont a 
bakonycsernyei gyülekezet lelkészének. Bakonyszombathelyen emelked
nek az új paróchia falai. Az ezeréves városban, Esztergomban új ru
hába öltözött a ‘kis evangélikus templom. Akik ma imaházunkba jöt
tek, látták az itt folyó munkát. A pusztavámi gyülekezet modernizálta 
— igaz csak részlegesen — lelkészlakását. A hántai gyülekezet fürdő
szobával várná új lelkészét. A komáromi gyülekezetben is nagyobb 
mérvű fenntartó munkálatokat végeztek, és átalakítást hajtottak végre.

Hirdettük az igét, kiszolgáltattuk a szentségeket, végeztük a taní
tás szolgálatát.

S mindez azért volt számunkra lehetséges, mert békében éltünk. 
Hitünk és józan eszünk a békéért való munka szolgálatába állít min
ket.

Gyülekezeteink nem távolról szemlélik a béke megőrzéséért és 
megszilárdításáért végzett munkát, hanem aktív együttmunkálkodással 
vesznek abban részt.

Világosan áll előttünk, hogy korunk központi kérdése a béke kér
dése. Korunkban egzisztenciális kérdéssé lett a béke kérdése. A z  atom
fegyverek elterjedése és felhalmozása következtében a tervezett és kö
vetkezetesen megvalósított világbéke életfeltétellé vált.
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A békének ma már nemcsak helyi, vagy kontinentális jellege van, 
hanem univerzális jellege. Ahogyan minden lokális háború is méhében 
hordja világháborús katasztrófa veszélyét.

A béke minden építő társadalom életfeltétele, amely minden em
bert egy közös cél szolgálatában egyesít, összeköt és mozgósít.

Az erők egyensúlya a béke. A  huszonöt évvel ezelőtt megindult 
békemozgalommal kapcsolatban Joliot-Curie mondotta: „Nem kérünk 
békét a háború híveitől, hanem kényszerítjük őket elfogadására.”

A békeerők erejének növekedése hozta létre a fordulat folyamatát.
Ma Isten iránti hálával állapíthatjuk meg, hogy csökkent a világ

háború veszélye. „Legyen áldott Isten, hogy most már arról beszélhe
tünk, Vietnamban elnémultak a fegyverek, megindult az újjáépítő 
munka. Népünk és kormányunk fáradozásai a baráti szocialista népek 
és kormányok erőfeszítéseivel együtt meghozta eredményét.” (Mol
nár Gy.)

Nem a kapitalizmus kegye a béke és enyhülés korszaka, amelyben 
élünk. Annak tárgyi feltételei vannak.

A béke záloga és biztosítéka a Szovjetunió gazdasági és katonai 
erejének erősödése. A szocialista országok egységes fellépése a hábo
rút tervezőkkel szemben. A szocialista társadalom rendjéből, ideoló
giájából, humánus világnézetéből következik, hogy a háborúról, mint 
a vitás kérdések rendezési eszközéről lemond. A szocialista társadalom 
építő társadalom. Építeni pedig csak békében lehet. Háborúban csak 
ölni és pusztítani.

A béke megőrzésében nagy szerepe van a szocialista világrendszer 
nemzetközi pozíciója növekedésének.

Ezt munkálja a tőkés világban folyó egyre öntudatosabb és hatá
rozottabb osztályharc. Azok, akik mások verejtékes munkája árán nö
velik gazdagságukat, igyekeznek a munkásmozgalmakat a reformizmus 
keretei közé szorítani. A kapitalista országokat a „bőség társadalmá
nak” feltüntetni, azt bizonygatva, hogy a tőkés államok úgyis munkás- 
kapitalizmusba formálódnak át. S nincs más feladata a munkásosz
tálynak, mint „egy kicsit megreformálni” a meglevő társadalmat. A mun
kásmozgalmak fellazítása és béklyóba kötése ilyen módszerekkel nem 
sikerül, és kudarcra van ítélve. A nemzetközi kapitalista összefogás
sal szemben ma már nemzetközi, világméretű osztályharc, munkás- 
mozgalom bontakozik ki.

Világméretű összefogás a békés egymás mellett élésre. A békés 
holnap megteremtéséért a világ közvéleménye is kiállt. A társadalmi 
erőknek pedig olyan ereje van, amelyik kényszerzubbonyt tud húzni 
minden őrültre, aki hajlandó lenne a háború vérzivatarát zúdítani ott
honainkra, gyermekeinkre, templomainkra s mindarra, amit szorgos 
munkával építettünk fel.

A társadalmi harc a két világrendszer között azonban természet
szerűleg tovább folytatódik. Ez a harc azonban nem ágyúikkal és atom
bombákkal vívott harc. A tárgyalásos módszer harca. A nemzetközi 
osztályharc harci mezejének kell tekintenünk a tárgyalásokat is.

A békét tervezni kell.

A háború nem Isten átka, hanem az emberi bűn következménye. 
A háborút emberek csinálják.

A béke sem a mennyből száll alá, hanem olyan állapot, amit a 
népeknek, nemzeteknek tervezni és megvalósítani kell.
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A békés egymás mellett élés többfázisú kapcsolatrendszer.
Kezdeti szakasza a háború nélküliség állapota, amelynek fő jelleg

zetessége, hogy a két világrendszer harcában minden eszközt felhasz
nálnak, kivéve az „ultima ratio regum”-ot, a termonukleáris háborút.

Második szakasz, az enyhülés szakasza. A jelenlegi kapcsolatokat 
a szocialista és tőkés világ között az átmenet jellemzi. Átmenet a má
sodik szakaszból a harmadik szakaszba, amit már a békés együttmű
ködés fázisának nevezhetünk. Még a harmadik szakaszhoz nem ér
tünk el, de az tény, hogy gyakorlati előrelépések történtek a második 
szakasztól a harmadik felé.

Az együttműködés viszonyai között kell visszaszorítani az enyhü
lés ellenes törekvéseket. Nem lehet azonban elfelejteni azt sem, hogy a 
koegzisztencia, az együttmunkálkodás időszakában is kibékíthetetlen a 
két világrendszer szembenállása.

A nyugati országók ideológusai a nacionalizmus eszméit szeretnék 
elhullatni a szocialista országokban, hogy ezzel lazítsák a szocialista 
országok egységét. A szocialista országok ma már olyan gazdasági és 
erkölcsi fölénnyel rendelkeznek, hogy nemcsak kivédeni képesek eze
ket a szándékokat, hanem a szocializmus magasabb rendűségének fo
lyamatos bizonyításával meggyorsítják a haladás, a humanizmus és 
béke terjedését.

„Ahol háború van, ott kisebb a kenyér, ahol fegyverek ropognak, 
ott nincs a hajlékokban nyugalom, ahol bombák hullanak, ott sok a 
könny és gyász, ahol lövészárkokat ásnak, ott növekszik a szegénység.

Mindez késztessen minket, Krisztus népét arra, hogy szívünk tel
jes szeretetével és támogatásával forduljunk a viharokat szenvedő és 
átélt embertársaink felé. Teljes erővel támogassuk azokat, akik a bé
kéért küzdenek és érte mindent vállalnak. Álljunk azok mellé, akik 
teljes odaadással küzdenek azért, hogy minden embernek békéje, nyu
galma, csendes otthona és munkája legyen.

Adjunk hálát Istennek azért, hogy a megkezdett úton tovább me
hetünk, és építhetjük a magunk és az utánunk jövő nemzedékek jövő
jét.” (Pálffy Mihály)

VII. Hálás köszönetét mondok egyházunk püspökeinek, egyházunk
ban végzett szolgálataiért. Megköszönöm D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
úrnak nagy szeretettel és türelemmel végzett püspöki szolgálatát, gyü
lekezeteinkben végzett mindennemű szolgálatát. Hálás vagyok Istennek 
azért, hogy a szolgálat lelkét adta egyházmegyénk felügyelőjének. Is
ten áldása legyen lelkésztestvéreim munkáján. Mulasztásaink indítsa
nak minket még hűségesebb szolgálatra. Lelkipásztori látogatásokra. 
Köszönöm a felügyelő, presbiter testvérek segítő szeretetét. Azokét, 
akik a lelkész mellett hűségesen állottak a szolgálatban. Buzdítom 
azokat, akiik csak „szükséges rossznak” és nem szolgálatnak tekintik a 
presbiteri tisztüket.

Kegyelettel emlékezünk meg azokról a Testvéreinkről, akiket az 
egyház Ura hazahívott. Kérjük Urunkat, hogy helyükre állítson újakat, 
akik megújult hittel és erővel végzik szolgálatukat.

Isten kegyelme őrizze gyülekezeteinket, áldja meg magyar népün
ket, és fogja körül szeretetével ezt a világot.

Dr. Nagy István
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Teológiai doktorunk

Bodrog Miklós rákospalotai lelkész
Bodrog Miklós 1929. december 7-én, Nyíregyházán született. Elemi 

iskolai tanulmányait Nyíregyházán, középiskolai tanulmányait pedig a 
nyíregyházi Kossuth Gimnáziumban végezte, ahol 1948-ban érettségi 
vizsgát tett. Teológiai tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Evan
gélikus Hittudományi Karán Sopronban kezdte el 1948-ban, s a közben 
megalakult Evangélikus Teológiai Akadémián fejezte be Budapesten, 
ahol 1953-ban végszigorlatot tett. Az 1954—55-ös tanévben belföldi ösz
töndíjasként, az 1958—59-es tanévben előadóként, az 1972—73-as tanév 
második félévétől tanszékhelyettesként, majd előadóként — másodállás
ban — működött, illetve működik Akadémiánkon. Az 1970—71-es tan
évben ösztöndíjasként Svájcban folytatott tanulmányokat. Segédlelkészi 
szolgálatot Gyenesdiáson, Budafokon, Miskolcon, Budapest-Józsefváros- 
ban, Kecskeméten és Orosháza-Rákóczitelepen végzett. 1960-tól 1962-ig 
az Orosháza-Rákóczitelepi, 1962-től 1974-ig a gyulai, 1974. január 27-től 
pedig a Budapest-Rákospalotai gyülekezet lelkésze. Tanulmányai jelen
tek meg a Lelkipásztorban és a Teológiai Szemlében, és cikkei az Evan
gélikus Életben.

1969-ben jelentkezett doktorálásra a gyakorlati teológiai szakból. 
1969. október 19-én tanári karunk előtt az előzetes konzultációt sike
resen megállotta. Doktori értekezését 1973. december 20-án nyújtotta 
be „Lélektani ismeretek érvényesítése az igehirdetésben” címen. Dok
tori szigorlatának szóbeli részét 1974. április 29-én sikeresen megállotta. 
Doktori értekezését nyilvános vitában megvédelmezte. A vitát követő 
zárt ülésen a Tanári Kar a doktori szigorlat három részét (értekezés, 
doktori szigorlat és az értekezés megvédése) „ R I T E ” minősítéssel el
fogadta.

Dr. Selmeczi János

A prédikátor emberi kapcsolatai, 
mint igehirdetés-alkotó tényezők
A „Lélektani ismeretek érvényesítése az igehirdetésben” 

című disszertációból

Korányi professzor élt azzal a nem csupán kór-, de emberszemlé
leti képpel, hogy az ember úgy reagál az őt ért hatásokra, mint a háló: 
ha egy helyen hozzányúlnak, mindenütt megrezzen kisebb-nagyobb mér
tékben. Így aztán — fűzzük tovább a gondolatot — ami jó, vagy rossz 
történik bennünk (s nem egyszerűen velünk, mert rosszra is lehet jól 
reagálni és megfordítva), az továbbhullámzik s végső soron mindenre
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hatással van, attól függő mértékben, hogy a szóban forgó életszféra, 
vagy momentum milyen távolságra van a lelki rengés epicentrumától. A 
kölcsönösségnek ezt a mikor honnan eredő hullámzását nevezhetnénk 
heterocentrikus reciprocitásnak is, bár nem szándékozunk tagadni ezzel 
a személyiségközpont koordináló és vezérlő impulzusait.

Nyilván nem egy tényező alkotja az igehirdetést, ám hogy közöttük 
a prédikátor önismerete s azzal kapcsolatban személyiségstruktúrája 
kulcsfontosságú, azt korábban igyekeztünk kimutatni. Most pedig annak 
jelentőségét hangsúlyozzuk: milyen nagymértékben hat az igehirdetésre 
a prédikátor kapcsolatképessége s annak megélése, megvalósítása. Első
sorban azt vizsgáljuk: mennyire bizonyulnak igehirdetési faktornak azok 
a relációk, amelyek a lelkészt szőkébb és tágabb környezetéhez fűzik, 
de annak is szentelünk figyelmet, hogy önismeretére, személyiségére 
hogyan hatnak az emberi kapcsolatok.

A prédikátor kapcsolatképessége

Egyrészt adottság kérdése ez, mert lényegében már születésünkkor 
eldőlt, hogy extraverzióra, vagy introverzióra (L 1974, 295k) vagyunk-e 
hajlamosak döntő mértékben, még ha ez csak idővel válik is felis
merhetővé (1,109). Az alaphajlamot viszont színezik gyermek- és if
júkori élményeink, mindenekelőtt az a mód, ahogyan átéltük gyermek
korunkban a bennünket körülvevő világot, mert pl. szüléinkhez fűződő 
kapcsolatunk alapvetően befolyásolja kapcsolatmegvalósításunk módját- 
minőségét. Ebből a legkevésbé sem vehetjük ki életünk legelső éveit, 
még ha azokra egyáltalán nem is emlékszünk. Hogy az „anya-átélés” 
mennyire — szinte sorsszerűén — befolyásolja egész életlátásunkat, élet
érzésünket, arra nézve csupán utalunk E. Neumann (2,81k) és Schma- 
lohr (3) vizsgálódásaira s az utóbbi által idézett szakirodalomra. Nem is 
egyszerűen a gyermek- és ifjúkori történések tárgyisága, puszta tény 
mivolta hat ránk formálóan, (kedvezően, vagy kedvezőtlenül), hanem 
az, ahogyan átéljük azt, ami „ér” benünket. „Igaza volt Claude Ber- 
nard-nak, hogy a kórokozó semmi, de a talaj, amibe belehullott, az 
minden” — sóhajtotta Pasteur halálos ágyán, s az őt idéző dr. Németh 
ennek lelki vetületét így fogalmazza meg: „Sohasem az a lényeg, hogy 
mit élünk át, hanem az, hogy milyen módon.” (4,138.143.) Jobb esetben 
a nagyobbrészt kedvező környezeti hatások segítenek a gyermeknek, il
letve ifjúnak olyan reagálási módok alapjainak lerakásában, amelyek 
segítségével kevésbé lesz kitéve típusos egyoldalúságainak. A környezeti 
hatásokat lényegében még adottságnak tekinthetjük, bár felnövekedvén 
a saját felelősségünket is föl kell ismernünk, nehogy beidegződésként 
„átmentsük” felnőtt korunkba azt az oly sokszor tapasztalt felelőtlen
séget, amely a „körülményekben” látja minden kudarcának, vagy egy
általán: élete elrontottságának okát.

Természetesen adottságainkhoz tartozik az is, hogy melyik pszichi
kai funkciónk elsődleges, (gondolkozó, érző, intuitív, vagy érzékelő), ez 
viszont nem annyira a kapcsolatképességet befolyásolja, mint inkább 
a kapcsolatmegvalósítás módját, tartalmának jellegét. Az extra vertált 
érző típus például hasonlíthatatlanul hamarabb teremt kapcsolatot gyü
lekezetének tagjaival (elsősorban a típusához közel állókkal), mint az 
introvertált gondolkozó típus, aki hajlamos arra, hogy az emberek he
lyett inkább róluk alkotott magasztos, vagy lesújtó ideáit próbálja meg-
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Közelíteni. Ha viszont utóbbi mégis kapcsolatra talált, akkor annak in
tenzitása és színvonala jóval meghaladhatja előbbi kapcsolatainak át
lagát. Ám, hogy mindezt mennyire nem szabad sémaszerűen képzel
nünk el, annak jelzéséül csak azt említjük meg, hogy bármilyen tí
pushoz tartozzék is valaki, hatalmasan befolyásolja gyermekkori kör
nyezetének mentalitása, továbbá a tágabb környezet reagálási és érték- 
rendszere, de az egész társadalom struktúrája s főleg életérzése is, 
vagyis a korszellem, ami természetesen erősen hat a kisebb közössé
gekre. A szociálpszichológiai összefüggések tehát — többek között — 
már kapcsolatképességünk alapjainak kialakulását befolyásolják.

Minőségi különbséget nem tehetünk a típusok között, mert azok 
különbözősége a természet általános gazdaságához, változatosságához ha
sonlóan — és a teremtői akaratnak megfelelően! — szükséges és szép. 
A rengeteg variáció rendeltetése nyilván nem a rivalizálás és ütközés, 
hanem a harmónia. Mindig fennáll ugyan az a kísértés, hogy egyesek, 
közösségek, vagy egész korok eleve értékesebbnek minősítik valamelyik 
típust, beállítottságot, funkciót, ám azok egyikének előtérbe kerülése 
mindig csak időlegesen lehet indokolt, szükségszerű, de aztán minél túl
zóbb az egyoldalúság, annál nagyobb „átbillenés” fenyeget.

Bármilyen típusú legyen is valaki pszichológiailag, döntó az em
bersége, hogy a maga és mások javára él-e adott lehetőségeivel (a lé
lektaniakkal is) és másokat ilyen kibontakozáshoz segít-e. A prédikátor 
kapcsolatképességében is a diakóniai faktor a leglényegesebb. Ha en
nek érvényesítéséért naponta megvívja „ama nemes harcot” , akkor jó 
esélye van arra, hogy speciális adottságaival áldására lesz a közösség
nek, anélkül, hogy azokat eleve értékesebbeknek akarná kikiáltani s 
különösen az ellentétes típusúakat lenézné. A lélektani típus kérdése 
nem erkölcsi s általában nem értékkategória, viszont alapvető etikai 
kérdés, hogy adott típusunk lehetőségeivel hogyan élünk.

Mint korábban mondottuk, a prédikátor kapcsolatképessége egy
részt adottság kérdése; most ezt azzal folytatjuk, hogy másrészt vi
szont önfejlesztés kérdése is. Ez először is azt jelenti: típusos adott
ságainkat el kell tudnunk fogadni s birtokba kell vennünk. Ha ugyan
is más típúsúakat irigylünk — talán nem is tudatosan — „divatosabb” 
adottságaik, vagy simábbnak látszó életük miatt, akkor öngátló módon 
visszatartjuk magunkat saját — nem alacsonyabbrendű — lélektani le
hetőségeink használatbavételétől s begyakorlásától, erőltetni próbáljuk 
viszont azokat, amelyek éppen „nem fekszenek” nekünk. Ilyenkor jár 
úgy az ember, mint az a balkezes, aki jobb kézzel igyekszik elérni a 
jobbkezesek teljesítményét — és így lesz „kétbalkezes” . A prédikátornak 
nemcsak kapcsolatképessége, de általában szolgálatképessége alapvetően 
függ saját típusos jellegzetességeinek hálás elfogadásától, ami része a 
sorsfeldolgozásnak, anélkül pedig nincs személyiségfejlődés és diakóniai 
alapállás.

A jó emberi kapcsolatok az önmagunkkal való jó kapcsolatnál kez
dődik, vagyis az önismeretnél — valahogy úgy, ahogy egy járműnek a 
többi járműhöz való jó viszonya ott kezdődik, hogy fékjei, világítása, 
meghajtása stb. funkcióképesek legyenek és a vezető értsen bizton
ságos kezelésükhöz, természetesen a közösségi közlekedés szabályainak 
is ismeretében. Az önmagunkkal ápolt jó kapcsolat nemcsak elvi-elmé
leti önismeretet jelent, hanem rendeltetés-ismeretet is, aminek alap
vető ténye, hogy az ember „zóon politikon”, s mivel társaslény, kap
csolatigényes, olyannyira, hogy létfeltétele a kapcsolat. A prédikátor
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emberi kapcsolatai egész személyiségét jellemzik — hogy is lehetne ez 
alól pont az igehirdetés kivétel!

A prédikátor kontaktképessége részben tehát adottság, részben pe
dig fejlesztés (kapcsolatmegvalósítás) kérdése. Ki kell azonban tér
nünk arra is: emberi kapcsolatai kikhez fűzik az igehirdetőt.

A prédikátor közvetlen környezete

A lelkész kapcsolatképességének és -megvalósításának állandó és 
elsőrendű vizsgaterepe a közvetlen környezete, vagyis általában a csa
lád. Önismereti és személyiségfejlődési kvalitását ez a kör teszi a leg
gyakrabban próbára s egyben adja neki a legintenzívebb lehetőséget, 
hogy szemberüljön saját „árnyék-személyiségével”, saját emocionalitá- 
sával és eközben lelkisége-tettkészsége diakóniailag strukturálódjék. 
Ha megpróbálná kihagyni ezt az első lépcsőfokot, akkor „magasabb” 
szinteken is kudarcokra lehet elkészülve, mint az a kőműves, aki el
nagyolt alapozásra akar emeleteket felhúzni. Hiszen tudjuk — e tekin
tetben is nyilván érvényes —, hogy „aki a kevesen hamis, a sokon is 
hamis az” (Lk 16,10). Voltaképpen azt mondhatnánk: mindig az alap
szint a legmagasabb, folyamatos vizsgaszituációnak és diakóniai érlelő- 
désnek egyaránt. Ahogyan a családban aszociálisan viselkedő fiatal 
szájából nem hangzanék hitelesen az az ígéret, hogy majd „kinn az 
életben” viszont annál szociálisabb lesz a magatartása, ugyanúgy bi
zonytalan értékű minden olyan „magasabb” aktivitás, amelybe házas
társi és szülői feladatai elől menekül a prédikátor. (1 Tim 5,8!) Ilyen
kor ugyanis az, aki alapszinten megbukott, akar pótvizsga helyett ma
gasabb osztályba lépni, de magával viszi azt a mentalitást, ami ga
rantálja az újabb bukást, melyet persze éppúgy lehet palástolni, mint 
a legbelsőbb körben átélt csődöt, illetve amelyért a felelősséget ugyan
úgy át lehet hárítani a többiekre. (Ebben lehet is több-kevesebb igaz
ság, a hamisság viszont az az álszent hév, amely a negatívumokat 
sommásan mások számlájára utalja át.) Dr. Németh a nővel kapcso
latban hangsúlyozza, azonban mutatis mutandis a mi esetünkre is ér
vényes, hogy az ember „ne legyen olyan öntudatos dolgozó sem, aki 
azt sem tudja, hol kószál a gyereke” . (4,104.) E magatartási modell 
mögött felismerhető az álkollektivizmus veszélye, amely habozás nélkül 
„átöleli az emberiséget” — minél magasztosabb szerepben, annál hőb
ben — de otthon rideg, rosszkedvű zsarnok, mindent kritizál s állandó 
„robbanásveszélyt” jelent (más lehetséges tünetekről nem beszélve) — 
s mindez nem csekély mértékben azért, mert azonosult fennkölt sze
repével; „kivételes ember” lett — mielőtt ember tudott volna lenni. 
Ezért mindig legmagasabb az alapszint, mert csak ezen lehet elsajá
títani a szolidáris szellemet, az áldozatvállalást, a küzdenitudást má
sokért, az egészséges kiábrándulást önmagunkból és a valóságosan 
adott társak elfogadását — miközben saját korlátáinkat is „elfogadjuk” 
abban az értelemben, hogy tökéletlenségünk ódiumával nem tetézzük 
közvetlen környezetünk tökéletlenségét.

Kapcsolatképességi iskola az igehirdető számára közvetlen környe
zete, s amit itt nem akar megtanulni, azt sokszorosítva „hibázza bele” 
gyülekezeti és gyülekezeten kívüli kapcsolataiba, mert lehetetlen nagy
ban jól csinálni azt, amit kicsiben rosszul csinálunk. A prédikátor em
beri személyisége jelen van minden igehirdetésében, erényeivel és hi-
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báival együtt — ha bonyolult s nem egykönnyen „dekódolható” mó
don is — és ezzel együtt átszűremlenek a prédikációba azok a szemé
lyiségérlelő, vagy személyiségtorzító reagálási módok is, amelyeket 
közvetlen környezetével érintkezve fejlesztett ki magában. Ez nyilván
valóan nagy mértékben befolyásolja egész szolgálatának s így igehir
detésének is hitelességét és hatékonyságát. (Természetesen nem függet
lenül a hallgatók fogékonyságától s egyéni és szociálpszichológiai tu
lajdonságaitól.) Hozzá kell azonban még fűznünk mindezekhez, hogy 
általában a lelkészi szolgálat szempontjából ígéretesnek nem egyszerűen 
valami idilli családi életet tartunk (ha ugyan van ilyen), hanem az 
adott körülmények közötti becsületes küzdést a rendeltetés-megvalósí
tásáért személyes és közösségi összehangoltságban. Ahogyan közvetlen 
környezetéhez viszonyul a prédikátor, az a „hozzállás” jelentős mérték
ben jellemzi igehirdetését is.

A prédikátor gyülekezet-ismerete

Az emberismeret — általában — nemcsak azért nehezebb a tárgyi 
világ ismereténél, mert az emberi léleknél nincs komplikáltabb a vi
lágon, s ez a „lélek” a testtel elválaszthatatlan egységben képezi az 
embert, aki az anyagi és emberi külvilággal hallatlanul sokrétű köl
csönhatásban szüntelen változik, hanem azért is, mert az ember megis
merésének eszköze az ember, aki mint megismerő önmagát ismertnek 
feltételezi, vagyis megbízható megfigyelő „műszernek” — a megisme
rendő ember vizsgálatában. Hogy ez a feltételezés mennyire illuzórikus 
(mikor milyen mértékben), azt a sokszoros köznapi tapasztalat is mu
tatja: két embernek, vagy csoportnak egymásról és sajátmagáról alko
tott véleménye milyen szöges ellentétben állhat egymással. Nagy ál
talánosságban azt szűrhetjük le szabályként, hogy minél kevésbé ismeri 
valaki önmagát, annál nagyobbat tévedhet mások megítélésében — és
pedig igen könnyen anélkül, hogy akár sejtelme is lenne róla. Mivel 
pedig önismeretünk megközelítőleg sem lehet tökéletes, még aránylag 
jó esetben is számolnunk kell azzal, hogy önismeretünk fogyatékossága 
torzítja emberismeretünket, mégpedig elsősorban azokon a pontokon, 
amelyeken önismeretünk hézagos, vagy egyszerűen nincs. Ha például a 
lelkész tudattalanul anyához kötött maradt, akkor ugyanezt a „lelki 
lenövést” képtelen felismerni másoknál, sőt annak jeleit pozitíve ér
tékeli, vagyis nem veszi észre a meglevő torzulást, mert benne ugyan
az van meg, (olyan ez, mint amikor pl. vörös fényben eltűnik a fehér 
papiról a vörös írás), sőt ha a felnőtt fiát pszichológiailag fogva tartó 
anya jön hozzá panaszkodni, akkor elmarasztalja a végre önállósulni 
akaró fiút, vagyis nemlétező torzulást konstatál, azaz tulajdonképpen 
hiányolja a hibát; eszerint olykor „nagy hiba az, ha másban nincs meg 
ugyanaz a hiányosság, mint bennem”. Tévmegismerés elsősorban azok
ban a vonatkozásokban történhet, amelyekben önismeretünk elégtelen, 
mégpedig hiányosságunknak megfelelő mértékben.

Ezen túlmenően azonban természetesen az is szerepet játszik a pré
dikátor ember- és gyülekezetismeretében, hogy pszichikai főfunkciójá
nak megfelelően milyen elsőrendű szempontokat tart értékmérőnek.

Mindezek alapján számolnunk kell gyülekezetismeretünk viszony
lagosságával. A megismerés lehetőségére nézve álláspontunk nem ag
nosztikus, tehát nem beszélünk az ember elvszerű és általános mégis-
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merhetetlenségéről, csupán e megismerés lehetőségeinek korlátáiról, me
lyeket azonban emberi és lelkipásztori feladatunk minél kijebb tolni 
— ennek viszont mindenkori alapfeltétele önismereti és személyiség
fejlődési előrehaladásunk. Senki sem láthatja jobban embertársait, mint 
amennyire önmagát látja! Ennek értelmében a lelkipásztornak eleve 
számolnia kell azzal, hogy őt is félreismerhetik, mikor is az ítélet jel
lemzőbb alkotójára, mint a megítéltre. Ez azonban csak egyik oldala 
az éremnek. Sokkal nehezebb azzal számolni a prédikátornak, hogy rá 
vonatkozó s neki igaztalannak tűnő ítéletekben lehet annyi igazság, 
amennyit igen jó lenne megvizsgálnia: nem árnyék-személyiségének, 
önnön ismeretlen oldalának részét képezi-e, még ha megfogalmazása 
szeretetlen, vagy túlzó is.

A legelkeseredettebb összeütközésekre általában akkor kerül sor, 
amikor két személynek ugyanaz az ismeretlen gyengéje, s az egyik ezt 
vádként — vagy akár csak célzásként — szóvá teszi. Erre a válasz igen 
heves szokott lenni: kemény visszavágás, vagy nagyon sértődött és 
megvető visszahúzódás, amit hosszú neheztelés követ. (Egybeestek a ne
gatívumok, melyek együttes ódiumának hordozója persze, hogy a másik 
fél!) Szabó Lőrinc „Házasság” c. versében pl.: „Két önzés vádol s két 
önzés a bíró.” Az efféle torzsalkodások egyik fő jellemzője, hogy a 
„harcoló felek” igen érzékeny fájdalmat okozó fegyverekkel rendelkez
nek, de hatékonyan védekezni nem tudnak, éspedig azért, mert saját 
ismeretlen gyengéjük ugyanazon a ponton támadja őket belülről, mint 
ellenfelük kívülről — s eközben azt hiszik: csak „kifelé” kell védekez
niük. Ennek megfelelően aránytalan módon, görcsös erőfeszítéssel, pá
nikszerűen, vagy ádáz elszántsággal támadnak (ami lehet ördöngösen 
találékony is) — holott vennék csak fel az érintkezést a „belső ellen
séggel” , igen egészségesnek bizonyulna az a morális kín, amelyet elad
dig letagadott személyiség-részük felfedezése okozna: kevésbé érzékeny- 
nyé és türelmesebbé válnának. Aki nem vállalja az egészséges fájdal
mat, az egészségtelen fájdalmakra ítéli magát!

Ha nincsenek is napirenden a prédikátor körül konfliktusok, (re
mélhetőleg), feldolgozásuk, „kihordásuk” mégis kulcsfontosságú. Enél- 
kül könnyen megeshet, hogy az igehirdető az ige helyett rosszul lep
lezetten a saját sérelmeit hirdeti, azokat kellően megdicsőítve —, de a 
hatás inkább bomlasztó. Viszont a megemésztett konfliktusok jobb pré
dikátori alapálláshoz segítenek (a személyes érlelődésen kívül) — meg
tanítanak például arra, hogy csak a megértett embert lehet a hirdetett 
igével célba venni. A „megértés” magától értetődően még nem azonos 
az igazolással, jelenti azonban a szeretettel vizsgálódó elfogulatlanságot, 
amely az adott embert az ő világában próbálja megérteni, helyzetét be
mérni, átérezni, hogy tudja: miként lehet diakóniai módon melléállnia. 
így alakulhat ki igehirdetői párbeszédképesség: ahol tisztelik a partnert 
és akkor is figyelnek rá, ha nem értenek egyet vele, s nem akarnak 
megsemmisítőén lecsapni rá; ahol kommunikáció történik, s nem az lesz 
a hallgató érzése, hogy itt „nem velem beszélnek” (5, 31).

Legyen emberi a prédikátornak a gyülekezetéhez fűződő kapcso
lata: nem anakronisztikusán klerikális-atyáskodó, hanem testvéri, s ha 
kell, megértő atyai és iránymutató atyai, ám ekkor sem „hivatalos”, te
kintélyére támaszkodva (tekintélye különben sem annak van, aki azt 
igényli); nem leereszkedő-kioktató, hanem „vízszintes”, póz nélküli, 
szerény, de útkereső társként segíteni tudó; nem mindenben illetékes 
és mindent jobban tudó, hanem konfrontálódó, odafigyelő, világosságot
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a másikkal együtt kereső — akkor olyan impulzusok lüktetnek át ige
hirdetésébe, melyek közösséget alkotnak, látást tisztítanak, tettkészsé
get és felelősséget ébresztenek s így szükségképpen széthullámzanak az 
emberi közösségek tágabb köreibe.

A prédikátor kapcsolata kollégáival
Már a Szentírásban számos nyoma van annak, hogy Isten népén 

belül nincs bizony kizárva a közösségromboló rivalizálás és általában 
destruktív erők működése az Űr nyájának pásztorai között. Most csu
pán az UT-ból utalunk 3 Jn 9-re: van exkluzív papi becsvágy, amit 
akár Diotrefész-komplexusnak is nevezhetnénk, van gyülekezeti pártos
kodás (1 Kor 1,12), mely igen alkalmas lelkipásztorok egymásnak ugra
tására, ha erre a legcsekélyebb hajlam megvan bennük, s a legkülön
bözőbb emberi egyenetlenségek felüthetik a fejüket gyülekezeti vezetők 
között is; még' jó, ha a vita testvéri, és ha nem is tudja meggyőzni 
egyik sem a másikat, mint Pál és Barnabás nézetkülönbsége esetében 
(Cs 15,39), de nem lesz belőle kölcsönös megkeseredés és ítélkezés.

A prédikátorok egymáshoz való viszonya egészen speciális. Mind
nyájan szakemberek hit és erkölcs dolgában, szinte Mózes orcájának 
fényét érezhetik magukon, különösen egy-egy nagyünnepi tüzes prédi
káció után, mely természetesen jól sikerült és mély visszhangot váltott 
ki; a gyülekezetben élő papi imago is — minél több hagyományos vo
nást visel, annál inkább — magasztos tulajdonságokkal ruházza fel a 
lelkészt, amit az miért is ne venne valóságnak, ha egészen nyilvánvaló 
és masszív tények nem mondanak neki ellent; mindnyájan gyülekeze
tük szólistái, akiktől a sztárszellem, vagy az Übermensch-kísértés „lel
kesített” változata nem állhat messze (legföljebb nem tudnak róla), s 
akiket részint a gyülekezeti elvárások, részint a saját ambíciójuk em
berségüktől való elszakítással fenyegetnek. Ahogy ui. Pascal mondot
ta: „Aki angyal akar lenni, ördög lesz” és az „angyalizmus” sokkal kö
zelebb van a legszimplább anyagiassághoz, mint bárki is hinné. (1,33.) 
Ez a kritika azonban korántsem olyan súlyos, mint a lelkészeket első
sorban a saját lelkűk, tudattalanjuk felől fenyegető veszély. Formai és 
funkciós analógiák alapján közel állunk a színészekhez és orvosokhoz, 
s azok a tipikus sebezhetőségek, amelyek fennállnak az orvos-, illetve 
színésztársadalom tagjainak egymáshoz való viszonyában, megtalálhatók 
közöttünk is — minél kevésbé vagyunk hajlandók tudni róla, annál 
jobban. Hiúság, kivételességi érzés, kritika-elutasítás — talán ez a há
rom „főbűn” fenyegeti az átlagnál nagyobb mértékben a papokat, „két
oldali kollégáikkal”, a színészekkel és orvosokkal egyetemben. Csakhogy 
utóbbiak jobbára már megváltak szakrális nimbuszuktól, míg nálunk 
a szentség fénye két különböző irányban hathat: vagy „elhat a szív és 
lélek megoszlásáig s megítéli a gondolatokat és szív indulatait” (Zsid 
4,12) és akkor irgalmasan megalázva felszabadít szolgálatra, mégpedig 
folyamatosan, vagypedig ezt a fényt átirányítjuk másokra, mintha gaz
dái lennénk s nem célbavettjei, s mi magunk sötétségben maradunk, de 
akkor — „éjjel járván” (Jn 11,10) — meg is botlunk, egymásban fedez
vén fel saját hibáinkat.

Nem akarjuk ismételni, amit a „persona” problematikájával kap
csolatban korábban, pl. „A prédikátor önismerete, mint igehirdetés-al
kotó tényező” címmel írtunk, csupán hozzátesszük, hogy azzal fokozott 
mértékben konfrontálódnia kell annak a prédikátornak, aki sötétsége
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(„tudattalansága” ) miatt nem szeretne sűrűn megbotlani önmagában, 
sőt igehirdetésében is fáklya akar lenni a verem előtt. Egymáshoz fű
ződő viszonyunk is így emberi.

Nincs az a lelkész — tudjuk — akinek ne esnék nehezére mindez, 
de olyan sincs, aki ezt megpróbálta, s azt mondta volna, hogy nem tett 
vele igen jó szolgálatot mind magának, mind a rábízottaknak.

A „kívülállók bizonysága”

A prédikátor beszűkültségét, vagy tágkeblűségét jellemzi emberi 
kapcsolatainak horizontja: hogy mennyire lát ki személyi és kisközös
ségi meghatározottságából, hogy idővel kinyílik-e a látószöge arra is, 
ami „nem egyház” és párbeszédképes lesz-e ilyen téren, vagypedig csak 
monológokra lesz képes „kifelé” , apologetikus, vagy harci éllel.

Kölcsönhatásról van itt szó: át tudja-e venni, át akarja-e venni 
Krisztus világra nyílt szeretetét a prédikátor, ami hatalmasan fejleszt
heti látását, személyiségét, igehirdetői mentalitását, vagy bunkernak 
nézi az egyházat, amelyben defenzívára rendezkedik be, minek okai
ban bevallottan félelem, gőg és szeretetlenség osztoznak, s ez esetben 
tovább szűkül látása és cselekvőképessége, diakóniai ívelése is megtö
rik, egyre kurtábbra, ami valódi circulus vitiosus.

Meggondolkoztató, hogy 1 Tim 3,7 szerint mennyire szükséges a 
„kívülállók” jó véleménye a gyülekezetvezetőről. Egyrészt a kaié mar- 
türia meleg és kimondottan személyes állásfoglalást sejtet az episkopos 
mellett, másrészt ennek hiánya katasztrofális következményekkel jár
hat: „gyalázat, ördög tőre” — Pál nem dobálózik ilyen kifejezésekkel.

1 Pt 3,1-hez hasonlóan ez okvetlen feltételezi a nemkeresztyének 
erkölcsi judíciumát: adni kell a „kívülállók” véleményére, akik álta
lában fejlett morális ítélőképességgel rendelkeznek, nemegyszer ke
resztyénekét meghaladó mértékben — ami különben tapasztalati tény 
is. Ezt tőlük elvitatni rajongás, melynek titkos rugója az lehet, hogy az 
így gondolkozó keresztyén személy, vagy közösség bevallatlan kisebb
rendűségi érzését a nemkeresztyének „lehúzásával” akarja kompenzálni.

De min vannak kívül a „kívülvalók” ? Láthatóan: a gyülekezeten, 
pontosabban: a gyülekezet keretén. Hogy a hiten és főleg az isteni be
hatások körén is kívül lennének, azt nem állíthatjuk teljes bizonyos
sággal. Ezzel nem akarjuk elmosni a különbséget a hit valósága és hiá
nya között, de el kell hárítanunk mindenféle elbizakodott leegyszerű
sítést. Gyülekezeten kívüliek kvalitásait általában akkor szokta elvi
tatni a gyülekezet, ha saját kvalitásait érzi megkérdőjelezve, de ezt 
talán még magának sem vallja be, s önvizsgálat helyett támad, ösztö
nösen így próbálván levezetni a feszültséget, amivel persze csak ront 
a helyzeten, elsősorban saját közérzetén és szolgálatképességén. Ilyen 
helyzetek bármikor előadódhatnak egyénenként, kisebb-nagyobb egy
házi közösségenként, sőt akár egyháztörténeti korszakonként, amikor 
saját hitünk hiányosságaival nem számolva mások „hitetlenségét” tesz- 
szük meg bűnbaknak és önnön etikai tökéletlenségeinket mások — 
egyének, vagy csoportok, esetleg általában „a világ” — etikai színvona
lából vonjuk le, fölöttébb szerencsétlen kompenzálás gyanánt.

Ottó Haendler mutat rá (6), hogy a hit és hitetlenség választóvo
nala nem egyszerűen egyének és csoportok között húzódik, hanem in
kább embereken belül, s vannak „hívők”, akik voltaképp hitetlenek, 
csupán rosszul ismerik magukat, és megfordítva. Lélekelemző pszicholó
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gusok egybehanzó tapasztalata, hogy különösen papok között gyakori a 
vallási kételyek elfojtása, ami neurotikus tünetekhez vezethet, sőt neu
rózist fejleszthet ki. C. G. Jung jegyzi meg Emlékezéseiben apjáról, aki 
rokonságuk sok más tagjával együtt református lelkész volt: „Nagyon 
sok jót tett — túl sokat. Eközben többnyire rosszkedvű volt és króni
kusan ingerült. Szüleim mindketten igencsak igyekeztek kegyes élet
folytatásra, azzal az eredménnyel, hogy gyakran került sor jelenetekre. 
Ezen a nehézségen tört aztán ketté a hite, érthető módon.” Hasonló 
összefüggésben, apja párbeszédképtelenségével kapcsolatban nyilatko
zott így: „Csak néhány évvel később értettem meg, hogy szegény apám
nak nem volt szabad gondolkoznia, mert belső kétségek szaggatták 
szét.” (7,97.78.) Külön érdekesség, hogy a dogmatikai értelemben ke
resztyénnek nem könnyen nevezhető Jung hogyan folytatja: „Szüntelen 
menekült önmaga elől s ezért tartott ki mindenáron a vakhit mellett, 
melyet ki akart harcolni, görcsös erőfeszítéssel ki akart kényszeríteni. 
Ezért nem kaphatta meg kegyelemből.”

Egyik lelkészünk egy prédikációjában sértően éles kirohanást inté
zett a „hitetlenek” ellen, amit aztán az egyöntetűen negatív fogadtatás 
hallatán meg is bánt. Több mint valószínű, hogy ennek voltaképpeni 
okát saját kétkedései képezték.

Ha averzióval viseltetünk a „kívülvalókkal" szemben, annak jő oka 
igen könnyen bevallottan kétkedésünk lehet. Tulajdonképen tehát a 
hitünknek kell meggyógyulnia ahhoz, hogy egészségesen visszanyúljunk 
a „kívülvalókhoz”. Amikor aztán rádöbenünk, hogy a mi szívünkben is 
ott lakik a „kívülvaló” , az a kezdeti pánik csillapodtával olyan ki- 
egyensúlyozóan hathat és egészségesen, mint a műtét utáni gyógyulás a 
fájdalmak elmúltával. Egész egyszerűen: felfedeztük a „kívülállóban” 
a testvért, akivel szemben s aki rovására tényleg nem lehet „dicseke- 
désünk” Isten előtt, s aki mellé is rendeltettünk emberi kapcsolatra. 
Ez a legszélesebb ökumené világnézeti-hitbeli különbözőség esetén is 
fennáll!

Az a prédikátor, akit „kontra-beállítottság” jellemez a nemkeresz- 
iyénekkel szemben, igehirdetésében egészségtelen világszemléletet fog 
sugalmazni — akár szándéka ellenére is, ha nincs tudatában indulati 
averziójának s nem vette föl vele a küzdelmet — s éppen nem fog hoz
zájárulni ahhoz, hogy a rábízottak adekvát, vagyis rendeltetésszerű kap
csolatukat megtalálják a világban.

Az emberre jellemzők a kapcsolatai. Nem is egyszerűen az, hogy 
kikkel, hanem hogy milyen töltésű kapcsolatok útján fűződik az em
bervilághoz. Kapcsolatainknak a minősége, ködösítő, vagy átvilágító 
hatása, „mozgásiránya” , gyümölcse jellemez bennünket. Jézus Krisztus 
egész emberségünket váltotta meg és így felszabadultságunk kiterjed 
emberi viszonylataink teljes skálájára. Hogy ezt az ajándékba kapott 
ígéret földjét birtokba is vegyük s ebben hathatós eszköz legyen az 
igehirdetés, annak formáló faktoraként nagyszerű előrevivő szerepet 
tölthetnek be a prédikátor emberi kapcsolatai.

Dr. Bodrog Miklós
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Tanulmányok

Micsoda az ember?
E kérdés átfogja az egész keresztyén tanítást az emberről. Három 

gondolatot bocsátok előre, amelyet fejtegetésünk során végig szem előtt 
kell tartanunk.

1. Az emberről való sajátos keresztyén mondanivaló — az ember 
Isten teremtménye, bár romlott teremtménye — mindenestől fogva 
hittétel. Tapasztalatilag nem igazolható tétel, s csak hit által fogadható 
el, ha Isten igéje meggyőz róla bennünket. A teológiai antropológia 
igazságait a Szentírásból meríti, de nem egyszerűen íráshelyek idézésé
vel, hanem rendszeres gondolkozás segítségével. Különleges keresztyén 
megállapításai csak a hit számára igazságosak. Nem léphetünk fel te
hát azzal az igénnyel, hogy a keresztyén embertan jellegzetes tételeit 
a hit körén kívül is elfogadják, hiszen meggyőző erejüket egyedül a 
Krisztusban való hit adja.

2. Az emberről szóló keresztyén tanítás nem maradhat sziget az 
emberi gondolkodásban, hanem felszívja magába mindazt, amit a kü
lönböző tudományok korszerű fokon megállapítanak az emberről. A 
teológiai antropológia tehát vállalja a természettudományos embertan 
minden helytálló mai eredményét. Egy sor szaktudomány, a biológia, 
az orvostudomány, a származástan, a lélektan, a társadalomtudomány — 
hogy a legfontosabbakat említsem — foglalkozik az emberrel, s em
berképünk hiányos, egyoldalú lenne, ha félretennénk a tudományok ta
pasztalati megállapításait az emberről. Sőt a filozófiai antropológia tör
ténetének szétágazó eredményei is segíthetnek bizonyos mértékben az 
ember lényének valóságos megismerésében.

3. Az emberről alkotott keresztyén tanítás nem lehet soha elvont. 
Nem pusztán időtlen emberképet tartunk szem előtt, hanem a törté
neti valóság által meghatározott embert. Az örök emberi vonások meg
találhatók minden idők emberén, de az embernek önmagáról alkotott 
képe változik, néha ismétlődik is, a történelmi korszakok folyamán. 
Az ember önértelmezését megszabja a kor, amelyben él, és azon belül 
is az a társadalom, történeti helyzet, amely az életét körülveszi. És a 
tükörkép változásai az ember változásából adódnak: alaptermészete ma
radandó, de lénye a történelem folyamán mozgásban van. A teológiai 
anfropológia korszerű műveléséhez nélkülözhetetlen ez a szemléletmód, 
amely keresi, hogy korunk miként alakítja a mai ember lényét.

„Isten teremtett engem”

Luther rendkívül egyszerűségű mondata időálló. Ma sem lehetne 
találóbban kifejezni az ember teremtettségének a tényét: „Hiszem, hogy 
Isten teremtett engem.”  Ezzel a fogalmazással a reformátor a teremtés
hitnek egzisztenciális értelmet adott. Az ember keletkezéséről szóló fel
fogás helyett személyes kérdésünkké teszi. A továbbiakban természe
tesen már a mai teológiai gondolkozásunk alapján fejtjük ki hittételét, 
de mindaz, amit elmondhatunk, az ő mondatába illik bele.
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Az ember teremtésének, az első emberpárnak bibliai történetét — 
ez már évtizedek óta általánosan elfogadott teológiai igazság — nem 
prehisztorikus, őstörténeti beszámolónak kell tekintetünk, hanem az 
ószövetségi hagyomány bizonyságtételének teremtettségünk tényéről, és 
aetiológiai (okokat kutató) hivő magyarázatnak az ember valójáról.

A teológia nem magától jött rá erre az igazságra, hanem kénysze
rítő körülmények hatására kezdte keresni a Szentírás első lapjainak 
maradandó igazságát. A paleontológia, az őslénytan, valamint a pa
leoantropológia, az embertannak a történelem előtti emberi leletekkel 
és az ősemberek tanulmányozásával foglalkozó ága, világossá tette, 
hogy minél messzebb megyünk vissza az emberiség előtörténetében, 
annál primitívebb emberi ősöket találunk.

Az előemberekre vonatkozó ismeretek elzárták a lehetőségét an
nak, hogy az első emberpárt a teológia a Biblia lapjairól a föld őstör
téneti idejébe helyezze. A keresztyén egyház hálás lehet a természet- 
tudománynak, hogy Ádám és Éva alakja történeti értelmezését lehetet
lenné tette, és így a teológia a saját lényegéhez hű útra kényszerült az 
első emberpárra vonatkozó bibliai elbeszélés értelmezésében.

„Ádám” nem az első ember a földön, hanem az ember, a minden
kori ember. Ádám és Éva keletkezésének bibliai leírása Isten terem
tésének szimbolikus ábrázolása. Isten embert létrehozó munkája a való
ságban azon a módon ment végbe, amelyet a származástan, a biológiá
nak az élőlények fejlődéstörténti kialakulásával és rokonsági kap
csolataikkal foglalkozó ága megvilágít. Ennek a folyamatnak van még 
sok felderítetlen pontja, de egészének a vonala már vitathatatlan. Ebbe 
a biológiai fejlődéstörténetbe van belerejtve Isten emberfajt teremtő 
műve.

Az emberi egyedek későbbi, mai teremtését hasonlóan Isten kezé
ből vesszük. A két csírasejt találkozása a fogantatáskor, a magzat nö
vekedése az anyaméhben és világra kerülése a szüléssel — ez a ter
mészetes folyamat hordozza magában Isten teremtő munkáját.

Isten rejtett teremtő munkája még csodálatosabbnak tűnhet sze
münkben, ha az örökléstan megvilágításában nézzük az egyes ember 
keletkezését. Ma már ott tart a tudomány, hogy nemcsak a géneket és 
a kromoszómákat ismeri, az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozóit, 
hanem azt a kémiai folyamatot is felderítette, amely az öröklési „uta
sítást” magában foglalja és továbbadja. A gén — hasonlattal szólva — 
több ezer jelből álló mondat, amellyel Isten „megírja” előre minden 
egyes ember alkatát, testi-lelki tulajdonságait. Ezek a teremtő „mon
datok” minden ember esetében más tartalmúak, mert az örkölési uta
sítást hordozó kémiai egységek kapcsolódása milliószor ismétlődik a 
legkülönbözőbb kombinációkban és változatokban. Minden egyes ember 
Isten külön teremtő gondolatának a megvalósulása, de nem természet- 
feletti úton, hanem az öröklési folyamatban fő szerepet játszó, minden 
földi élő szervezet sejtmagjában megtalálható kémiai vegyület (a DNS) 
molekulái által.

Ezenfelül a mélylélektan hitelt érdemlően utal arra, hogy a tudat
alatti lelki jelenségek rétegében nem pusztán gyermekkori benyomások 
maradványát hordozzuk, hanem őseink megszámlálhatatlan láncolatá
nak kollektív örökségét is. Jung véleménye szerint különös lenne, ha 
a biológiai jelenségek közül a psziché volna az egyetlen kivétel, amely 
nem mutatná fejlődéstörténetének kivehető nyomait. Ezek az ismertető- 
jegyek — minden valószínűség szerint — szoros összefüggésben van
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nak az ember ösztöneinek a mélyével. Az ember ösztönformákat hoz 
magával ősi múltjából, amelyek tevékenysége indítóokául és mintá
jául szolgálnak. „Viselkedési módjának mintái” ezek (pattern of 
behaviour az angol szakkifejezés), melyek annál inkább meghatároz
zák cselekvését, minél primitívebb az ember és minél jobban függ tu
data az ösztöneitől. Ezek a „minták” biológiailag elengedhetetlen sza
bályozói az ösztönszférának, amely feltétlen hatékonyságát csak ott ve
szíti el, aihol az akarat relatív szabadsága korlátozza. A szóban forgó 
archetípusokat, ősi mintákat Jung klinikai megfigyelései során pácien
seinél különböző szimbolikus képekben találta meg, s ez elvezette az 
ún. személytelen, kollektív tudatalatti feltevésére. (1)

Még mindig nem értünk végére Isten egyedi teremtő munkájának. 
Figyeljünk fel egy jelentős biológiai mozzanatra: az élő lények vilá
gában az ember az egyedüli, amely mintegy idő előtt, tartósan élet- 
képtelenül születik. Míg más élőlények szülöttei legfeljebb rövid ideig 
tartó gondozást igényelnek, az ember fejletlenül, az életre alkalmat
lanul jön világra, s a csecsemő még igen messze van attól, hogy em
berré fejlődjék, gondolkozó, tudatos, az élettel megbirkózni tudó lény- 
nyé. Az Isten embert teremtő munkájához hozzátartozik az emberi 
környezet oltalma és nevelése. Az emberi egyedek megalkotása nem 
ér véget a születésig terjedő természetes folyamattal, hanem folytatódik 
o család és a társadalom miliőjének ezernyi hatásával. A tulajdonkép
peni emberré levés feltétele a nevelés, főként az ún. funkcionális ne
velés, a közösség formáló hatása.

Filozófiai értelemben a személyiség fogalma fejezheti ki az em
berré válás eredményét. Amikor valaki önmagával, a dolgokkal, az 
emberekkel, az emberi közösségekkel, az élettel tudatos, gondolkozó 
viszonyba kerül, akkor tekinthető sajátos emberegyednek. Egy régi kí
nai mondás megfordításával úgy lehet kifejezni az emberi'é válás ál
lapotát: amikor az ember megnyeri arcát. S ami az ember tudatát il
leti — emberéletünknek ezt a legfőbb ismérvét —, még az ifjúkor ha
tárán sincs vége az emberré fejlődésnek, tehát hitünk szerint az Isten 
embert teremtő munkájának. Mert az emberi tudat szélesül és mélyül, 
gazdagszik és finomul a felnőtt évek múlásával, el egészen az öregkorig, 
míg csak hanyatlani nem kezd az elme. Bartók mondása életének vé
gén bizonyos értelemben minden, szellemi képességei birtokában levő 
idősödő emberre érvényes: „Tele poggyásszal kell elmennem.” Az egyes 
ember Isten által való teremtése sokszor csak a halállal, vagy valami
vel idébb, az öregség bizonyos pontján fejeződik be

Az egész emberi nem teremtése, megalkotása sem lezárt folyamat. 
Visszatekintve ennek igazságát jobban láthatjuk, de előre nézve is ér
vényes. Gondoljunk, mondjuk, a 35 000 évvel ezelőtt élt neandervölgyi 
ősre. Tőle vezet az út a mai embertípushoz. Ha összehasonlítjuk a ránk 
maradt leleteket a mai emberrel, azonnal nyilvánvaló, hogy akkor még 
nem fejeződött be az emberré válás folyamata. Mai látásunk szerint a 
homo sapiens, tehát a mostani embertípus és már ilyen jellegzetessé
geket felmutató ősei az emberi fejlődés csúcsa. De nem tudhatjuk előre, 
milyen lehetőségei vannak még az evolúciónak az emberre vonatkozóan, 
ha a jövőbe nézünk, és nem évezredekben, hanem évmilliókban gon
dolkozunk, amennyi idő eltelt eddig az ember fejlődéstörténetében. 
Teilhard de Chardinnek az ember további fejlődésére vonatkozó felte
vése ugyan nem bizonyítható, de tudományos fantáziájának merészsége
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előtt nyitva lehetünk: az ember nem a végén, hanem esetleg egészen az 
elején van dinamikus fejlődésének.

Mindez elmélyíti teremtéshitünket: valljuk a creatio continua-t, a 
folytatólagos teremtést az egész emberiségre és az egyes emberi egye- 
dekre is értve. A mai ember is a teremtő Isten alkotása, aki a termé
szet belső erőin, biológiai folyamatain át és az emberi közösségek, a tár
sadalom révén formálja ki az egyes embert.

Test és lélek

Az ember szokásos felosztása testre és lélekre nélkülözhetetlen fo
galmi és nyelvi tekintetben, bár azzal a veszéllyel jár, hogy önkéntele
nül is egy ősi, de mind természettudományos, mind keresztyén szem
pontból téves képzetet sodor magával: mintha az ember két részből 
állana, testből és lélekből. Pedig az ember osztatlan egész: a lélek el
választhatatlan a testtől és a test a lélektől. A test és lélek egymásba 
fonódása nemcsak biológiai tény, hanem teológiai szemlélet is. Az em
ber lelke nem külön valami, nem önálló létező a testében, nem — filo 
zófiai nyelven — szubsztancia, amely a testhez járul. Valamennyi lelki 
működésünk — gondolkozás, érzés, emlékezet, vagy a tudat alatti je
lenségek világa — anyagi, testi, biológiai folyamatokhoz kapcsolódik. 
Másrészről — s ez mutatja, hogy a test és lélek összefonódásában tel
jes a kölcsönhatás — a szervezetben kémiai változások észlelhetők, 
amelyeket a szem és más érzékelés útján létrejövő kívánságok, vágyak, 
lehangoltság vagy örömérzet váltanak ki. Az ember nem test és lélek, 
hanem szétbonthatatlan testi-lelki folyamatok összessége.

Az ember testi-lelki valójában Isten teremtése. A régi dogmatörté
neti vitában, vajon Isten minden egyes emberi lelket a világ kezdete
kor megteremtett-e és ez az egyéni lélek a nemzéskor egyesül a testtel 
(preexisztencializmus), vagy hogy a nemzéskor az emberi test kialaku
lását magában rejtő sejthez közvetlenül teremti az illető lelkét és egye
síti az embrióval (kreacianizmus) —, mai teológiai felfogásunk a har
madik irányhoz van legközelebb. A traducianizmus szerint ugyanis — 
amely álláspont Tertullianusra nyúlik vissza —, az ember lelke a szü
lők lelkének tovaplántálódása. A katolikus teológia inkább az előzőt, 
a kreacianizmust képviseli. A legjobban tesszük, ha függetlenné vá
lunk ezektől a dogmatörténeti meghatározásoktól, és hisszük, hogy 
a természetes öröklési és biológiai tényezők által Isten külön alkotása 
minden ember testi-lelki valójában.

Az elmondottak alapján élesen el kell határolni magunkat a még 
ma is ható, a primitív népek animizmusából eredő, filozófiai szinten á 
platonizmusból következő, „keresztyénnek” tartott állásponttól, hogy 
halandó testünk halhatatlan lélek hordozója. Az ember teste-lelke egy
formán teremtett, egyformán a halállal eljegyzett valóság. Az ember 
testi-lelki múlandóságát az a vonatkozás, kapcsolat, összefüggés éli túl, 
amelyben minden egyes ember teremtettségénél és megváltottságánál 
fogva Istennel van. „Nem a lélek mint az ember ^halhatatlan része" 
éli túl a földi véget, hanem a személy, amennyiben Isten nem szűnik 
meg, hogy cselekedjék vele a halálban és túl a halálon” , a feltáma
dásban. (2) Képpel kifejezve: a halottak Isten emlékezetében vannak, 
aki egyedül örökkévaló. Ez a személy szerinti reménységünk alapja a 
halál utáni létre, természetesen Krisztus feltámadása nyomán.
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Az Újszövetségben a pszüché szó bennünket most foglalkoztató je
lentésváltozataiban néhol a földi életet, másutt az ember lelki meg
nyilvánulásainak a szervét, továbbá az örök élet, a hit hordozóját, szín
helyét jelenti halálunkig. Soha nem jelöl olyan szubsztanciális létezőt, 
amelynek önmagában, a testtől függetlenül volna élete. (3)

A pneuma szó a bibliai helyek döntő többségében Isten Lelkét, a 
Szentleiket jelenti. Ahol mégis antropológiai értelemben olvasandó, ott 
lényegében a pszüchével rokon jelentésű. így például: az ember pszichi
kai funkcióinak a foglalata (1 Kor 7,34; 2Kor 7,1); az ember öntudata 
(lKor 2,11); a zaklatottságnak ill. belső megnyugvásnak a színtere, sőt 
a nyugtalanság átélését illetően cserefogalomként szerepel a „testtel” 
(2Kor 2,13: „nem volt nyugalma lelkemnek” — 7,5: „semmi nyugalma 
nem volt testünknek: . . .  kívül harcok, belül félelmek” . Továbbá: lKor 
16,18; 2Kor 7,13 stb.). Általában megállapítható, hogy a pneuma szó
nak az emberi lélekre való, szórványosan előforduló alkalmazása Pál 
apostol részéről egyszerű átvétele az írás sodrában a korabeli zsidó 
nyelvhasználatnak, mert amikor teológiai súllyal, érezhető megfonto
lással használja e szót, következetesen az emberi testtől és lélektől kü
lönböző, Istentől jövő, nem emberi eredetű, transzcendens Lelket érti 
rajta. (4)

Isten lelkének, a tulajdonképeni értelemben vett pneumának a mű
ködését az emberi lélekben a titok fátyola borítja. Ezt nem lehet meg
közelíteni természettudományos eszközökkel, mint az ember lelki mű
ködésének a mélyét és az összefüggéseit. A Szentlélek, a pneuma soha 
nem válik az ember, a hivő ember alkotórészévé, nem oldódik fel a sa
ját lelkűnkben (Róm 8,16!). Isten Lelke marad akkor is, amikor az 
egyes embernek adatik. Működése megfigyelhetetlen, hatása azonban 
nyilvánvaló: Krisztusban való hitet, áldozatos szeretetet és különböző 
szolgálati képességeket (charisma) teremt (lKor 12—14. Különösen: 
12,3!). Egyes helyeken Pál a hívő ember leikébe adatott Szentleiket 
birtokos névmással látja el a görög szövegben: „az én pneumám” (lKor 
14,14). Itt sem arról van szó, mintha az ember lényét tudatosan hár
mas szerkezetűnek vallaná az Újszövetség (vagyis hogy az ember test, 
pszüché és pneuma együtt), hanem arról, hogy Isten Lelke annyira 
eggyé lehet — ha csak rövid időre is — a hivő ember énjével, annyira 
betöltheti a lelkét, hogy tudatos lelki működését kikapcsoló eksztatikus 
„imádságot” hullámoztathat benne. A Szentlélek meghatározza a hivő 
ember énjét, ha nem is teljesen, töretlenül és nem is elveszíthetetlenül 
—, ennyiben vonatkoztatható a pneuma szó az emberre is.

Az Ószövetségi antropológia klasszikus helyén Isten a föld porából, 
anyagából formált emberbe az élet leheletét adja, és „így lett az em
ber élő lénnyé” (lMóz 2,7). Jelentése, hogy Isten teszi az embert élővé 
testi-lelki mivoltában. Ennek felel meg az az ószövetségi gondolat, hogy 
amikor Isten visszavonja az élet leheletét embertől, állattól, meghal
nak, kimúlnak (Zsolt 104,39—31). Az előző bibliai helynek téves, né
pies magyarázata, hogy Isten a teremtéskor saját Lelkét lehelte az em
berbe.

Viszont a Szentlélek munkáját nem korlátozhatjuk a keresztyén 
egyházzal érintkezésben levő emberre, nem szűkíthetjük a harmadik 
hitágazatra, hanem bele kell értenünk az első hitágazatba, Isten teremtő 
munkája körébe is. Nem deríthetjük fel, hogy Isten Lelke miképpen 
működött és működik a Krisztus-hit körén kívül az emberi pszichében.
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de korlátot sem állíthatunk eléje az egyház dogmatikájában, mert el
lenkeznék Isten korlátlan lehetőségeinek és szeretetéből fakadó teremtő 
munkájának a keresztyén hitével.

Bűn és emberség

Az ember valójának tisztán látásához hozzá tartozik a bűn kérdé
sének a felmérése. A keresztyén bűn-értelmezés sokszor volt félreért
hető, és sok félreértésre, vitára adott okot az emberi gondolkozás tör
ténetében. A helyes megértés céljából különösen is következetesen ra
gaszkodnunk kell teológiai elvünkhöz, és világosan szét kell választa
nunk, ami az ember bűnös voltára nézve tapasztalati valóság és ami 
az Isten igéjéből vett hivő vallomás. Ez a megkülönböztetés, amelyről 
bevezetésünkben már szó esett, különben is a teológia becsületességé
hez tartozik: nem igényelheti olyasminek az elfogadását nem-hivő em
berek részéről, amely tételek elismerése a keresztyén hit függvénye.

Tapasztalati valóság az ember önzés megfigyelése. Különböző fok
ban jelentkezik az önérdek érvényesítése mások rovására az emberek
ben. Vannak önzetlenebb, másokkal többet törődőbb emberek, akikben 
nagyobb adag van meg a szeretet segítő készségéből. De alapjában véve 
tökéletesen önzetlen ember a földön nincs. A vétkes önzés az általános 
emberi, tapasztalati bűn alapformája.

Az önzés társadalmi osztályméretére a marxizmus mutatott rá. A 
kizsákmányoló társadalmi osztályok, rétegek, elnyomó népek, érdek- 
csoportok tagjai között mindig voltak erkölcsi különbségek, sőt kivé
telek. Egyikük, másikuk emberségben kiemelkedett közülük, de mint 
társadalmi helyzete előnyeinek élvezője önkéntelenül is elősegítette, 
hogy mások nyomorban tengődjenek, elnyomatásban szenvedjenek.

Németh László írja le egy 1930-as években keletkezett, de csak 
most megjelent írásában a budai Víziváros egyik, éppen mellettünk 
fekvő nyomorhelyének sötét mélységét. „De ha oposszumprémes bun
dámban (mely egy téli kabátnál nem került többe, de tízesztendei vi
selés után épp úgy ég rajtam, mint amikor betegség ürügyén rámrak
ták) röstelltem is leereszkedni belé — a mélység elküldte hozzám kö
veteit: behatoltak a lakásunkba s nem lehetett szabadulni tőlük.” Egy 
nyomorék asszonyt vettek fel bejárónőnek onnan a szomszédos proletár
tanyáról, s mindig vele jött hozzájuk melegedni, borravalót szerezni 
és azután elinni az asszony — akkor így nevezték — a vadházastársa. 
.,A felségem elküldte volna őket —, de hova lehetett ezeket küldeni?. . .  
Ez a két figura a mi polgári bűntudatunkban kapaszkodott. Visszalökni 
csak úgy lehetett, mint zsúfolt mentőcsónakok pereméről mondják, le
metszve a kezük.” („Egy tél Budapesten.”) (5)

Persze, nem mindegy, hogy valaki szipolyózója-e mások életének, 
vagy pedig nem mint az író, mégis túl a személyi erkölcsi különbsége
ken a bűnnek ez a másik tapasztalati formája a világon: a szociális 
bűn, amely különböző közösségi viszonylatban jelentkezik. Többek kö
zött ilyen viszonylat van ma a fejlett országok és az elmaradt népek 
között.

A bűnnek harmadik tapasztalati formája az egyes vétkes tett más 
emberekkel vagy emberi közösségekkel szemben. Idevág, amit a bün
tetőtörvénykönyvek számon tartanak, a társadalmi, jogi értelemben vett 
bűncselekvésnek sokféle fajtája, lopás, gyilkosság, és így tovább. De
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idetartozik mindaz a szeretetlenség, emberietlenség, amelyre a büntető
törvénykönyvben nincs paragrafus, az emberi együttélést azonban káro
sítja, másoknak árt.

A tapasztalati képnek megvan a másik oldala: az emberre egyúttal 
jellemző sok emberi jóság, szeretet, általában az, amit a humánum, 
humanitás, emberség, emberiesség fogalmában szoktunk egybefogni. A 
bűn említett tapasztalati formái mellett ez is ugyancsak tapasztalati 
valóság, amelyet valamilyen mértékben minden emberben megtalá
lunk. Még a legelvetemültebb gonosztevőben is fel szokott csillanni 
egy szikrája valami emberi jónak. Dosztojevszkij a mestere annak, hogy 
rátaláljon a legalja emberekben is az elfedett jóra. Az emberi jóság 
megnyilvánulásai között is nagy fokozati különbségeket találunk. Van
nak olyan fénylő példák, amelyek az áldozatosság, a másokért élés és 
meghalás csillagaiként ragyognak az emberiség egén.

Az így elénk tárult kettősség, mely különböző mértékben, arány
ban jelentkezik az egyes emberekben az apagyilkostól a gyermekéért 
égő házba rohanó édesanyáig, és folytathatnánk az ellentétes példákat 
—, ez az emberben levő tapasztalati kettősség teszi az emberi társadal
mat küzdelmes színhellyé a rossz ellen, az önzés ellen, a bűn ellen, 
küzdelem színhelyévé a jó érvényesülésért és kibontakozásért az em
berek és az emberi közösségek javára.

A vázolt tapasztalati képet, kétoldalú képet a keresztyén hit nem 
fedi el és nem mossa egybe, de mindkét oldalán bekapcsolaja az Istenre 
néző tekintetet. Itt azonban már nem tapasztalati szemlélet következik, 
hanem a hit hatása: ahogyan a Krisztusba vetett hit nézi az ember bű
nösségét és emberi jóságát Először lássuk az elsőt: Isten igéje alapján, 
a hivő tekintet szemében Isten előtt mindnyájan menthetetlen bűnösök 
vagyunk, jók és rosszak, hősök és gonosztevők. Mert nem tudjuk sze
retni Istent és nem tudunk igazán az Ö irántunk való szeretete szerint 
másokért élni, nem tudjuk szeretni embertársainkat úgy, mint ma
gunkat Az ember keresztyén értelemben vett vétkessége, Isten előtt való 
bűnössége a ránk maradt jézusi szó megszegése, a kettős nagy parancs 
alapvető és állandó nem teljesítése: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” , „Szeresd felebará
tod, mint magadat” (Mt 22,37—39). Az emberi természet romlottsága hi
tünk szemében, Isten igéje alapján azt jelenti, hogy ez az Isten előtti 
kettős vétkezés elválaszthatatlan emberéletünktől, velünk születik és el
kísér halálunkig. Mindezt összesűríti magában Pál szava: „mindenki 
vétkezett” (Róm 3,23).

Az emberben megtalálható jóság, szeretet, humanitás valóságát is 
Istennel összefüggésben látja a keresztyén hit. A tapasztalati jó az em
berben Isten teremtő munkájának ajándéka. A keresztyén teológia nem 
tagadhat le egy szemernyit sem mindabból az áldozatos emberi telje
sítményből, jó tettből, amire az ember képes embertársaiért és az em
beri közösségek javát előmozdító eszmékért. Ezt az emberből fakadó 
jót azonban visszavezeti Isten teremtő művére.

A keresztyén antropológia tétele tehát így hangzik, egy lélegzettel 
kimondva: az ember Isten teremtménye és bűnös. Lényének ez a ket
tőssége — erről később még szólunk — az egyidejűség állapotában lé
tezik. Minden ember egész valójában hordozza Isten teremtésének ál
dását és a keresztyén értelemben vett bűnt. A keresztyén látás vállalja 
az ember megfigyelhető, általánosan elfogadható képét, mely a humá
num és a tapasztalati bűn kettős valóságát mutatja, de a kép a keresz-
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tyén tekintet szemében — ha szemléletesen akarom kifejezni — verti
kális, függőleges távlatot kap: coram Deo, Isten előtt szemlélve az em
bert, tűnik elénk lényének kettős mélysége, a teremtettségéből fakadó 
emberség és természetének bibliai értelmezésű romlottsága. A hivő em
berképnek ez a sajátossága azonban mindig megmarad a hit tárgyá
nak, míg a tapasztalati emberképet illetően, azonos lehet a hivő és nem
hivő gondolkozás.

Hagyományos tételek

A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy az ember általános ta
pasztalati, illetve sajátosan keresztyén rajzánál szándékosan kerültem 
az egyházi hagyományban megszokott, sok évszázados teológiai szak- 
kifejezéseket. Értékes dogmatörténeti örökséget és sok teológiai vitát 
rejtenek ezek magukban, de két szempontból meg kell vizsgálnunk mai 
használhatóságukat. Egyrészt a bibliai alapjukat, másrészt mai kifejező 
erejüket illethetik kérdőjelek. Röviden rájuk térek.

Az egyik ilyen hagyományos tétel az eredendő bűn. E kérdéssel 
szorosan összefügg a bűnesetről szóló bibliai elbeszélésnek teológiai je 
lentése. A Szentírás első lapjain olvasott történet Ádám és Éva bűnbe
eséséről nem történeti beszámoló, hanem a bűn mivoltának és a min
denkori emberi vétkezésnek a rajza. Nem az a teológiai jelentősége, 
hogy feltételezzünk a földön egy ősi romlatlan állapotot, amikor az 
ember, közelebbről az első emberpár bűntelen volt. A Biblia nem is
mereteket közöl a történelem előtti időkről, hanem kijelentést ad az 
Istenről és az emberről, a mindenkori emberről. A bűneset bibliai tör
ténetéből nem vonható le olyan következtetés, mintha ez a részlet a 
bűn eredetének a kérdésére történeti választ adna.

Így elesik az a támadható teológiai gondolat, hogy az első ember 
elbukása miatt lett bűnös minden ember. Ez alapon a felelősséget 
olyasmiért kellene vállalnunk, amit nem mi, hanem az emberiség fi
zikai ősatyja és ősanyja követett el. A bűneset bibliai igéje ezzel mér
hetetlen távolságba kerülne tőlünk, pedig annak éppen az a keresztyén 
mondanivalója, hogy az Isten ellen való vétkezés minden ember életé
ben végbemegy.

Az „eredendő bűn” hagyományos tanításából maradandó, érvényes 
keresztyén igazság: az emberi természet bűnös volta, amely alól nincs 
kivétel, a bűn elválaszthatatlan földi emberéletünktől. Az Ágostai Hit
vallás idevágó lényeges megállapítása megáll: „Az emberek a szárma
zás természetes rendje szerint mindannyian bűnnel születnek, vagyis 
Isten félelme iránti bizalom nélkül, vétkes kívánságtól fertőzötten” (II. 
hitcikkely).

A másik hagyományos egyházi tanítás e kérdéskörben az ember 
istenképűsége. A dogmatörténetben nagy helyet foglal el egészen a 
legújabb dogmatikákig. Ha közelebbről vizsgáljuk meg ezt a tanítást, 
kiderül, hogy eredeti bibliai alapjából meglehetősen elszakadt gondola
tokat képvisel, bár egyébként többnyire helytálló vonásokat gyűjt egybe 
az emberről.

lMóz 1,26—27-ben olvassuk: „Akkor mondta Isten: Alkossunk em
bert a képünkre, hasonlóságunk szerint: uralkodjanak a tenger halain, 
az ég madarain, az állatokon és mindenen, ami a földön csúszik-má- 
szik. Teremtette Isten az embert a maga képére: Isten képére terem-
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tette ő t . . . ” A magyarul képnek fordított szó a héberben képmást, hű 
szobrot jelent. A bibliai író a „hasonlóság” szavával csak aláhúzza, amit 
a „képmás” magában is kifejez: a kép megfelel az eredetinek. (Ezért 
a „hasonlóság” szó másodszorra már el is marad.)

Az Istenhez való hasonlóság, az istenképűség nem korlátozható e 
bibiliai hely alapján az ember szellemiségére. Még kevésbé vetíthetünk 
bele olyan újkeletű gondolatot, hogy itt az ember személyiségéről vagy 
erkölcsi döntési képességéről, Isten szavát felfogni tudó adottságáról, 
esetleg romlatlanságáról van szó, mert mindez teljesen idegen az ószö
vetségi antropológiától. Az istenképűség képezte éppen ellenkezőleg az 
ember testi megjelenésének a csodálatosságából indult ki, de az egész 
embert tartja szem előtt, testi-lelki mivoltában.

Különben a 8. zsoltár, amely az egyetlen idevágó igehely még az 
ember Istenhez való hasonlóságáról, szintén erősen utal a testi oldalra. 
A zsoltár Jahvé-t, az Istent dicsőíti, és az embert összehasonlító 6. 
versben ez olvasható: „kevéssel tetted őt (az embert) kisebbé Elohim- 
nál” . Az Istenhez való hasonlóság itt tulajdonképpen angyalokra, is
teni lényekre vonatkozik. Innen nézve 1 Móz 1,26-ban a különös töb
bes szám („alkossunk”, „képünkre”) talán arra utal, hogy Isten az 
ószövetségi gondolkozás szerint a mennyei udvartartásában őt körül
vevő mennyei lényekkel, angyalokkal mintegy egybekapcsolódva szól 
többes számban, de egyúttal el is rejtőzik ebben a különös többes 
számban. Eszerint az Istenhez való hasonlóság a teremtéstörténet sza
vában nem közvetlenül Istenre vonatkoznék, ahogyan a 8. zsoltárban 
sem.

Sőt még tovább lépve is meg kell fontolnunk, hogy az ember isten- 
képűségéről szóló bibliai mondat hátterében — a Papi Irat ószövetségi 
hagyományrétegében — Isten emberi alakjának a képzete rejlik, aho
gyan erről a próféták is szóltak sejtelmesen (Ez 1,26).

A teremtéstörténetbeli megállapítás önmagában nézve tehát nem 
az ember valamilyen tulajdonságát jelöli meg istenképűségének je
gyéül, hanem az egész embert mondja Istenhez hasonlónak, s ez a 
bibliai mondat — hátterében Isten antropomorf képzetével — az em
bert magasan kiemeli a többi teremtmény közül. Ez a kiemelés ab
ban a feladatban aktualizálódik, amely az isten'képűségről szóló, idé
zett bibliai versekbe bele van szőve: „hogy uralkodjék...” Az ember 
a földön Isten „képében”, azaz az ő megbízottjaként végzi a föld ura
lomba vételét, a természet és a természeti erők meghódítását. Ez a szö
vegösszefüggés az istenképűségnek egyszerűen azt az értelmezést adja: 
az ember Isten helytartója a földön. (6)

A nyert bibliai eredmény nagyon alátámasztja az emberről szóló 
teológiai álláspontunkat: az ember a maga egészében, testi-lelki való
jában hordozza magán Isten teremtésének jegyét, és Isten a teremtett 
világ élére állította az ő gondviselő munkájának végrehajtására.

Ezzel kicsúszik a talaj az alól a sokat vitatott kérdés alól is, va
jon az ember elvesztette-e istenképűségét a bűnösségével vagy nem. 
Az istenképűség a fentebb körvonalazott értelemben nem egy elképzelt 
egykori tökéletes, ártatlan emberre vonatkozik, hanem a mindenkori 
emberre, aki hitük szerint egyszerre Isten teremtménye és bűnös.

Az elmondottakból világos — erre tettünk célzást előbb —, hogy 
az embernek ezt a kettős állapotát nem lehet időileg elválasztanunk: 
mintha az ember kezdetben Isten ártatlan teremtménye lett volna, az
után a bűn elkövetésével megromlott. Az ember mint Isten teremt
ménye és mint bűnös ember nem idői egymásutánban szemlélendő, ha
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nem az egyidejűség síkján. Istentől való teremtettségünk és bűnössé- 
günk egyszerre érvényes reánk, sőt elválaszthatatlanul összefonódik 
bennünk. Ezt az ellentmondást megfejtenünk, elménkkel, hitünkkel 
megértenünk nem lehet, de reménységünk szerint az eljövendő örökké
valóság feloldja. Akkor ténylegesen megtisztulunk a földi léthez kötött 
embervoltunk minden terhétől, bűntől, szenvedéstől, múlandóságtól.

Egy égető kérdés persze nyitva marad nemcsak e fejtegetésünkben, 
hanem a teológiai gondolkodásiban is. Úgy vélem, ez a keresztyén hit
nek és teológiának lényegében egyetlen megoldhatatlan problémája: 
honnan van az embernek ez a kettőssége? Szélesebb összefüggésben 
ugyanez a kérdés: miért van bűn, szenvedés és halál a világon? Az 
ember és a földi élet valóságához ezek nem elvétve, járulékosan, ha
nem szervesen, alkatilag tartoznak hozzá. Istent nem okolhatjuk: 
őbenne nincs semmi sötétség. „Ellen-istent” nem faraghatunk, a sátán 
bibliai alakját nem képzelhetjük el úgy, mintha lenne valamilyen Is
tennel mérkőzni tudó transzcendens hatalom. A miért megfejthetetlen. 
A keresztyén hit nem tehet mást, mint elfogadja boldog hálával az 
ember, az élet megoldhatatlan ellentmondásosságában Isten megváltó 
szeretetének az örömhírét, az evangéliumot, amellyel Ö kivezet az 
emberi lét adott helyzetéből a Krisztus-hitnek, a cselekvő szeretetnek 
és a végső teljesség reménységének az ajándékozásával. Ez azonban 
már túlmegy témánk határán.

Az emberi reláció

Az ember úgy van megalkotva, hogy lényét két alapvető reláció, 
kapcsolat határozza meg. Az egyik — természetesen ez ismét csak a 
hit látása — lényünknek az Istenre való vonatkozása. Szebben és iga- 
zabban talán senki nem fejezte ki ezt mindmáig Augustinusnál: „Ma
gadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg Benned meg 
nem nyugszik.” Testünk és lelkünk hangtalanul az Isten után kiált. Az 
ember lénye Istenre nézve van megalkotva. A belénk oltott, Isten után 
vonzó vágy persze nem válik nyilvánvalóvá addig, amíg Isten valami
képpen tudatosan meg nem érint bennünket. Augustinusban is csak 
hitre jutása után, visszatekintve életére, utólag alakulhatott ki az a val
lomás. Hivő szemmel persze fel lehet fedezni az Isten felé való tapoga
tózásnak nem egy nyilvánvaló jelét, de az ember lényének mélyén gyö
kerező Isten-hiány mindig megmarad a teológiai antropológia és a val
lásos hit sajátos felfedezésének.

A másik alapvető emberi reláció már általános igazság: lénye
günknek az embertársakra való vonatkozása. Az ember úgy van meg
alkotva, hogy nem tud igazában mások nélkül élni. Az antik filozófia 
igazsága időtlenül érvényes: az ember társas lény. Ez a teremtettség- 
beli tény nem pusztán azt jelenti, hogy az ember önmagában élet- 
képtelen, hiszen felnőtt korában is rászorul életfenntartásában a kö
zösségre. Ezen túlmenően az is igazság, hogy mások nélkül nem jó 
élnünk. Embervoltunk mély hiányérzetét és vágyódását tölti be a má
sik ember.

A másokhoz fűző emberi relációnak sokféle ága van. Itt most a 
legfontosabbakat emeljük ki. Az egyik a férfi és a nő kapcsolata. 
A bibliai teremtéstörténet nagy igazságot fejez ki: Isten az embert 
két, egymást kiegészítő változatban alkotta meg, férfinak és nőnek, és
pedig egymásra vonatkoztatva őket. Az ember fogalmát az Öszövet-
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ség első lapjai szerint a férfi és a nő együtt képezi. Ők ketten egy
más lényét teljessé tevő, egymásnak örömöt szerző és segítő társak 
az életben. Lényünknek ebből a teremtésszerű alkatából folyik a sze
relem és a házasság. A férfi és a nő egymás számára való teremtett- 
ségét igazolja az a tapasztalat, hogy a boldog házasság az emberi élet 
legnagyobb ajándéka sokak meggyőződése szerint. Negatív oldalról 
ugyanezt tanúsítja mindaz a fájó hiányérzet, ami csalódott, vagy rossz 
házasságban élő, vagy egyedül maradt embereket sokszor betölt. A gyer
mekáldás is a férfi és a nő teremtettségi kapcsolatának következménye, 
nemcsak biológiailag a gyermek fogantatásánál, hanem másképpen is: 
a férfi és a nő lénye a gyermekükben folytatódik, s lesz részükre a 
gyermek apai és anyai szeretet kiváltójává, sok szülői öröm forrásává, 
persze felelősség és gond, néha fájdalom tárgyává is.

A társadalom az emberi együttélés széles, de az egyes ember éle
tét mégis közvetlenül meghatározó köre. Egy adott társadalmon belül 
a termelési viszonyok és a politikai rend a társadalom tagjainak anya
gi, kulturális és számos más lehetőségét megszabják. A társadalomtör
ténet mutatja, hogy az emberi társadalom formái változtak az idők 
folyamán, a fejlődés vitathatatlan — gondoljunk csak például a mély
reható különbségre a feudalizmus és a szocializmus társadalmi, gazda
sági rendje között. Teremtésszerűnek valljuk a társadalom alkatában 
az emberek egymásra utaltságát. A társadalom kihat az egyén életére, 
s az egyén közreműködését nem nélkülözheti a társadalom. Hasonlóan 
Isten teremtéséből következőnek valljuk a közösségi embertípust, aki 
nemcsak a maga érdekével törődik, hanem a társadalomnak, a körü
lötte élő emberek összességének a javával is.

A haza, a nemzet, a nép nem azonos fogalmak, noha több tekin
tetben ugyanannak a valóságnak különböző vetületei. Mindegyik kép
zetnek szoros kapcsolata van az ott élő emberek összességével, a tár
sadalommal. Az említettek a történelem folyamán kialakult valóságok, 
amelyek a mi korunkban hozzátartoznak emberi lényünk közösségi 
igényéhez és feltételéhez.

A nép embervoltunk történelmi adottsága. A földön minden em
ber valamely nép tagja: összefűzi őt egy bizonyos nagyobb emberi kö
zösséggel a nyelv, legalábbis részben a közös eredet és a közös hagyo
mányok, a közös múlt. A népek sokféleségének tényét Isten ember
teremtő műve színgazdagságának ismerhetjük fel.

A legszélesebb emberi reláció a népek köre, az emberiség. Kicsiben 
olyan államokon belül is átéljük ezt a közösségi valóságot, amelyekben 
több nép tagjai élnek együtt, ahol különböző nemzetiségek is vannak. 
Ilyenkor azonban a haza és a nemzet közös valósága mégis összefűz. 
Az emberiségben azonban együtt vagyunk különböző nemzetekkel, or
szágokkal, népekkel, fajokkal. Természettudományos vizsgálatok is bi
zonyítják a ma élő emberi nem egységét. A mai ember biológiai tí
pusa azonos a népi vagy faji különbözőségek ellenére. A rossz ízű 
„faji felsőbbrendűség” — akár germán faji mítoszként jelentkezett, 
akár a fehér ember öntudatát jellemezte vagy jellemzi, akár színes
bőrű változatban található — nemcsak embertelen állítás, hanem tu
dományosan is alaptalan. A Szentírás hirdeti az emberiség egységes 
eredetét és minden ember lényegi azonosságát.

Az emberi nem egységén nem változtat — és ez nem is hitkérdés, 
hanem természettudományos feleletre vár —, hogy az emberi fajok 
egy közös törzsből származtak-e, később elágazódva, vagy pedig az 
emberré válás során, az előember fokán már külön fejlődési vonalat
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képeztek. A mai fajok között vannak bizonyos különbségek: az egyik 
sötét bőrű, a másik szőke hajú, vagy ferde szemű, de anatómiailag 
megállapítható, hogy kaponyaformájuk azonos: a korábbi embertípu
sokkal összehasonlítva arcuk kisebb és hosszabb, s keskenyebb a fe
hér agyállományuk. Ez a megfigyelés a közös eredetre utal. A felso
rakozó további tudományos kérdőjelek, sem a még hátralevő végleges 
tudományos válasz nem érinti a mai emberiség egységét, amelyet bio
lógiai, általános emberi és keresztyén hivő meggyőződés egyaránt vall.

Az emberiség egysége, amely teremtéshitünknek is velejárója, ko
runkban egyre inkább történelmi méretet ölt, úgyis mint megnyilvá
nuló valóság, és úgy is, mint egyre sürgetőbb feladat, ha az emberiség 
élni akar és segíteni akarja minden ember, minden nép életlehető
ségét.

Az ember rendeltetése

Miért vagyunk a földön? A válasz nem problémamentes, ha az 
egymást követő emberi nemzedékek elmúlását és az emberi élettel, 
történelemmel kapcsolatos meg nem szűnő küzdelmességet tekintjük. 
A néma természet a vallatásunkra csupán azt sejttéti, hogy a földön ki
alakult élet egyre magasabb formák felé tör. A történelem előrehöm- 
pölygést mutat, a madáchi látomás szerint: új küzdelmekre. De mi a 
csak okokat, de célt nem mutató szüntelen változásban az egésznek, 
hát még az elmúló, parányibbnál parányibb egyéni életeknek az ér
telme?

Talán sokak számára meglepő, de a Szentírás sem felel arra a 
kérdésünkre, mi volt Isten szándéka a világ és az ember teremtésé
vel. Csak azt tudjuk meg a Bibliából, hogy Isten minden létezés és 
történés eredete, Ura és célja, s az egész teremtettség az ő dicsőségére 
szolgál. Amint Pál apostol egy korabeli formulával kifejezi: „Tőle, 
Általa és Reá nézve van minden; övé a dicsőség mindörökké” 
(Róm 11,36). Vagy ahogyan a Jelenések Könyvében olvassuk a minden
ható Isten szavaként: „Én vagyok az alfa és az ómega” (1,8). A ke
resztyén reménység túl az emberi lét földi látóhatárán, az örökkévaló
ság transzcendens világában találja meg a végső célt, amely felé hala
dunk, de ez még nem magyarázat a földi lét miértjére.

Jobban tesszük, ha a teremtésben elrejtőző isteni szándék kutatása 
helyett az ember rendeltetését keressük a földön: mire használja fel 
bölcsőtől a koporsóig adatott életét? Általános válaszunk: hogy kibon
takozzék emberlétünk! Még egyszerűbben: hogy ember legyünk a szó 
teljes és mély értelmében! Arany János két sorát idézem: „Legna
gyobb cél pedig itt, e földi létben / ember lenni mindég, minden kö
rülményben.” Áz ember rendeltetése a földön önmagának megvalósí
tása. Ne értsük félre valamilyen szélsőséges individualista irányban! 
Embernek lenni — ez most már csak összefoglalás az elmondottak 
után — ezt jelenti: megvalósítani teremtettségünket, tehát betölteni 
azt a lehetőséget, amit Isten saját külön lényünk megteremtésével 
adott. És megtalálni mindkét irányban, vertikálisan és horizontálisan, 
az emberi relációt: az Istennel és az emberekkel való kapcsolatot, azaz 
szeretni Istent és az embereket, önmagunk megvalósításához tehát nem 
pusztán sajátos, külön személyiségünk kibontakozása, adottságaink
nak megfelelő élet élése tartozik, hanem a szeretet élése az ember
társak között, és — ezt csak a hit vallja —  Isten szeretetének meg
ismerése Jézus Krisztus által.
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Részletezésre nincs helyünk, néhányat mégis kiemelek mindabból, 
ami benne van a tömör meghatározásban. így benne van a munka, 
az alkotómunka mint saját javunkra, személyiségünk kibontakozására 
szolgáló eszköz és mint az embertársi szeretet eszköze. Benne van az 
emberi élet minden szépségének igenlése, de benne van az élet elhá
ríthatatlan szenvedéseiben való helytállás. Benne van a társadalmi 
struktúrák újjáformálásának igénye és a szembefordulás minden igaz
ságtalansággal a földön. Ahogyan Ady kiáltja: „Ember az embertelen
ségben” ! Benne van Goethe mondása: „Mert mire szolgálna Napok 
és bolygók és holdak, csillagok és tejutak, üstökösök és csillagködfol- 
tok minden pompája, ha végül nem arra, hogy egy boldog ember ön- 
tudatlanul örüljön létének?!” De benne van Dosztojevszkij szava a 
szeretet közösségi elkötelezettségéről: „Minden ember mindenkiért és 
mindenért felelős.”

A mai ember

Korunk emberének nincs egységes modellje. Az emberiség külön
böző részei annyira más-más életfeltételek között élnek napjainkban, 
hogy nem lehetne egyetlen képletben kifejezni a mai embert. Egy 
szántóvető arab fellah Vagy egy éhező indiai pária és egy európai ér
telmiségi között több évszázados történeti távolság van, noha mind
egyik 1974-ben él a földön. A társadalmi valóság másként határozza 
meg általában a „nyugati” országókban élő emberek tudatát, és más
ként a szocializmus világrendszerében élőkét. Azonos kultúrkörön, tár
sadalmi rendszereken belül is igen nagy különbségek adódnak.

Az átlagemberre vonatkozóan például érdekes megállapítást tesz 
nyugati viszonylatban egy szociológus. Ha az embert mint szerepját
szót fogjuk fel, azt figyelhetjük meg, hogy szerepét úgy alakítja, amint 
az részére célszerűnek, előnyösnek látszik. Az ember az utolsó har
minc esztendő szociológiájából tekintve tulajdonképpen konformista. 
Ritkán mondja, amit valójában gondol. A szociológia emberképe — 
írja a szerző — az opportunista, aki szerepét mindig mint kompro
misszumot játssza a között, amit valóban szeretne, és a között, amit 
tőle várnak. „Egy bizonyos: a szociológia az elvhű emberekkel, akik 
belső törvényt követnek, nagyon kévését tud kezdeni.” (7) Ne menjünk 
bele a vitába, csak annyit jegyezzünk meg: bár elvhű ember valóban 
kevesebb van a földön, mint alkalmazkodó, illetve megalkuvó, mégis 
az elvhűek viszik előre a világot, s ezért a szerepük — az élét, a tár
sadalom, a történelem szempontjából — számukhoz képest fordított 
arányban, rendkívül jelentős.

Mindebből az következik, hogy a „mai ember” rajzánál nem gon
dolhatunk általánosan érvényes képre, mégsem tehetjük félre az itt 
jelentkező feladatot. Vannak ugyanis a korból támadó hatóerők, ame
lyek jelentősen alakítják a mai ember önértelmezését. Ezek közé tar
toznak a második világháború történelmi és tudatbeli következményei, 
a tudományos-technikai forradalom, az egész földön — különböző fo
kozatban — végbemenő társadalmi erjedés, sok helyen már társadalmi 
forradalmi átalakulás, a nukleáris katasztrófa eshetősége, az ember ki
törése a világűrbe, a több szabad idő, az intformációözön a nagyvilág 
kavargó eseményeiről, az ipari civilizáció következtében a természeti 
környezet fenyegetettsége, az emberi méltóság, jog és szabadságvágy 
visszaszoríthatatlan jelentkezése az öntudatra jutó tömegekben, a fej-
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lődő országokban és így tovább. Nem sorolhatjuk fel korunk összes 
ható tényezőjét, pedig mindez együttesen formálja a mai ember tudatát.

Sok-sok ecsetvonással lehetne csak a valóságnak megfelelően, te
hát árnyaltan ábrázolni korunk emberének mégiscsak létező közös ké
pét. Végeredményben minden komoly igehirdető szünet nélkül folytatja 
magában e kép felrakását. Isten igéjének hirdetése közben nélkülöz
hetetlen a ma emberének minél teljesebb ismerete. A kor lelke, ame
lyet a történelmi valóság hoz létre, mint a szél fúvása behatol min
denüvé, és többé-kevésbé megérinti a most élő embereket. Azokat pe
dig, akiket „a kor embere” megjelöléssel jellemezhetünk, lényük mé
lyéig áthatja. Az igehirdető a kor lelkének fúvósát, a mai ember ké
pének tükröződését nem pusztán hétköznapi beszélgetéseiben, az élet 
figyelésében lelheti meg, hanem jelenünk irodalmi, képzőművészeti, 
zenei alkotásaiban, s ha igazán benne él korában, saját magában, ön
ismeretében is találkozik vele.

Csak arról meg ne feledkezzünk, hogy az ember lénye a korral 
együtt mindig változóban van. A mai ember képének vonásai sem vég
legesek. Ki tudná megmondani, milyen új vonások tűnnek fel az elkö
vetkező évtizedek során és a jövő században?! A mai ember képe sem 
merevedhet meg bennünk, hanem engednünk kell, hogy mozgókép- 
szérűén változzék szemünkben a történelmi valóság átalakulása nyo
mán.
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Elhangzott a prédikáció. A szószéki hirdetésben — egyéb hirdetni- 
valók között — elhangzik a bejelentés is: „Istentiszteletünkhöz csatla
kozóan megterítettük az Úr asztalát.” Az istentisztelet véget ér, az or- 
gonautójáték hangjaira lassan kiürülnek a templompadok. Néhányan 
maradnak csak ülve, elszórtan az üres templomban. Űjra megszólal 
az orgona, a lelkész az oltárhoz lép. Kezdődik az úrvacsoraosztás.

Ez a kép kevés kivétellel — ti kivételt képeznek azok a gyüleke
zetek, ahol nem istentisztelet után, hanem annak menetében van az úr
vacsora — jellemző gyülekezeteinkre. Örömmel és hálaadással kell és 
lehet megállapítanunk ugyan, hogy gyülekezeteinkben az utóbbi év
tizedek során megnövekedett az úrvacsora megbecsülése, jelentősége. 
Nagyvárosi gyülekezeteinkben vasárnaponként, néhol többször is, meg
terítik az Ür asztalát. Alig van már olyan gyülekezetünk, ahol leg
alább havonta egyszer ne nyújtanának lehetőséget ezzel a szentséggel 
való élésre. Mégis úgy véljük, akad még e tekintetben tennivaló, ter
mészetesen az úrvacsora jelentőségének jobb megértése dolgában. 
A kérdés felvetése: Miért veszünk úrvacsorát?, jogos, mert egyfelől a

Miért veszünk Úrvacsorát?
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keresztyén embernek gyakran és ismételten meg kell vizsgálnia: jól 
érti-e hitének dolgait? Másfelől, mert ezt a kérdést — hangosan, vagy 
kimondatlanul — felteszik gyülekezeti tagjaink is, önmaguknak, egy
másnak, néha a lelkészeknek is. És néha, a kérdést talán komolyan 
fel sem vetve, meg is felelnek reá egyszerűen azzal, hogy nem vesznek 
úrvacsorát. A prédikáció értelmét, szükségességét valószínűleg minden 
aktív, templomba járó hívünk, minden különösebb indokolás és magya
rázat nélkül, belátja és elfogadja. Persze ez még nem jelenti azt, hogy 
egyúttal fel is fogja annak teljes értelmét és értékét, jelentőségét! Még 
a templomos, bibliaolvasó hívek között is vannak azonban — a ta
pasztalat mutatja —, akik nem tudnak mit kezdeni az úrvacsora gya
korlatával. Legjobb esetben szép szokásnak, ősöktől örökölt hagyomány
nak, felemelő szertartásnak érzik — anélkül azonban, hogy értelmé
nek mélyébe hatolva, legalábbis ezt megkísérelve, igazán átélnék an
nak csak egy kis részét is, amit ebben az ajándékban Isten népének 
nyújtani akar. Vessünk fel tehát legalább néhány kérdést, amelyek segít
ségével közelebb juthatunk az úrvacsora megértéséhez és jobb meg
becsüléséhez.

1. Mi történik az úrvacsorában? Az úrvacsorában Jézus asztalt te
rít tanítványainak, megvendégeli őket. Ennék a kifejezésnek: „asztalt 
teríteni valakinek”, alig érezzük már az eredeti ízét, ami pedig magyar 
népünk, vendégszeretetéről méltán híres életében, olyan zamatos és 
gazdag tartalmú volt. A Szentírás világában meg különösen is jelentős 
volt az „asztalterítés” , az, ha valaki asztalközösséget vállalt a másik
kal, asztalához ültette, házába fogadta, megvendégelte. Némelyek tud- 
tokon kívül angyalokat vendégeltek meg — mondja a Zsidókhoz írt 
levél (13,2) Ábrahámra célozva. A vendégbarátság szent volt, sérthe
tetlen és oltalom alatt álló a vendég. Jézusnak mennyiszer felrótták el
lenségei, bírálói, hogy „bűnösöket fogad magához és velük együtt 
eszik” . Vagyis, hogy éppen ezekkel, a megve'tettekkel és kivetettekkel, 
az akkori zsidó társadalom peremén élőkkel, vámszedőkkel és bűnös 
asszonyokkal (Magdalai Mária, Zákeus) azonosította magát, felvette 
ügyüket, megszánta sorsukat, új élet lehetőségét kínálta nekik.

Pontosan ez történik az úrvacsorában. Jézus ajtót tár nekünk, ami
kor asztalához hívogat, szívét is kitárja s úgy hívogat: Jöjjetek én- 
hozzám mindnyájan! Úgy, ahogy vagyunk, feltétel és kikötések nélkül. 
Az úrvacsora a Jézustól befogadott és elfogadott bűnösök öröm- 
lakomája.

Nyilvánvaló, hogy az úrvacsora jelentőségét ezen a ponton csak az 
tudja értékelni, akinek nem természetes és magától értetődő az, hogy 
vele Jézus — és általa maga Isten! — szóba áll, sőt asztalhoz ül, kö
zösséget vállal. Aki Valamiképpen érzi: az én szénám nincsen rend
jén, .akad takargatni és szégyellni valóm Isten előtt, rendezetlen ügyek 
feszülnek közöttünk. Pedig olyan jó lenne mindent feledni, rendbe 
tenni, új lapot kezdeni. Pontosan ezt kínálja és cselekszi Isten az úr
vacsorában, amikor asztalához hívogat.

2. Az úrvacsora Isten jelbeszéde. Az egész Biblia tanúsága szerint 
az élő Isten beszélő, minket megszólító, velünk szót váltó, párbeszédre 
hívó, kérdező és felelő, kérdéseinket meghallgató és tőlünk választ 
váró Isten. Az egész Biblia szinte egyetlen roppant párbeszéd Isten és 
ember között. Isten azonban nemcsak szóval szól, hanem jelekkel is 
és cselekedetekkel. Beszédét e jelek szemléltetik s azt is mutatják, hogy 
Isten beszéde ige, cselekvést jelentő és megvalósító szó: amit Isten 
mond, az megtörténik.
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Az Ötestamentom tele van ezekkel a jelekkel: az égő csipkebokor,, 
az érckígyó, a páskavacsora szertartása, hogy csak néhányat említsünk, 
ott van az egész az áldozati istentisztelet s a próféták számtalan jel
képes cselekvése. Ezek a jelek arra utalnak, amit Isten akar és cselek
szik. Sőt sokszor ezekben a jelekben és ezek által is cselekszik. Az úr
vacsora olyan jel, amiben Isten valósággal cselekszik. Megvalósítja, 
helyreállítja a Vele való közösséget, elhárítja ennek minden akadá
lyát. Bibliai kifejezéssel élve: megbocsátja a bűnt, megbékél velünk.

A jelbeszéd sokszor sokatmondóbb, jelentősebb, meggyőzőbb, mint 
az elhangzó és elröppenő szó. Egy meleg kézszorítás, jóságos tekintet, 
baráti, testvéri ölelés sok szónál többet mondhat. Hétköznapi életünk 
is tele van ezekkel, és persze a tagadó jelentésűékkel is: elutasító moz
dulat, megvető pillantás, becsapott ajtó szó nélkül is jelzi a helyzetet.
— Isten hozzánk hajló szeretetének, emberré léteiének, emberségének 
mutatója, hogy így is, e jelekben, olyan kézzelfoghatóan, nemcsak fü
lünkkel, de egyéb érzékszervünkkel is érzékelhetően: láthatóan, sőt íz- 
lelhetően és tapinthatóan közeledik hozzánk, cselekszik velünk. A hit 
az ige hallásából támad, vallja Pál apostol. Nos gyenge, Isten szavára 
támaszkodó hitünknek siet segítségére Atyánk jósága az úrvacsora je
leiben, jegyeiben, cselekményében.

Nyilvánvaló, hogy ez csak annak a számára válhat értékessé, kí
vánatossá, akinek már van valami köze a hithez, aki éppen ezért ké
telkedik — csak a hivő tud igazán kételkedni! — aki szeretne meg
győze tni és meggyőződésében megerősödni. Csak aki éhes és szomjas, 
az ül boldogan terített asztalhoz, nyúl a felkínált kenyér s üdítő ital 
után. Itt a mély összefüggés az ige és a szentség között. A prédikáció 
ébreszti a hitet, az úrvacsora táplálja és erősíti. Mindig újra megbizo- 
nyosít a boldogító tudatban: igazán szeret — mennyire, ennyire szeret!
— az Isten!

3. Jézus úgy vendégel meg az úrvacsorában, hogy önmagát adja 
nekünk. Hogyan kell ezt érteni és megérteni? Az úrvacsorával kap
csolatban ezen a ponton vitatkoztak legtöbbet az írásmagyarázók, hit
tudósok és az erről Vallott különféle nézetek ástak gyakran mély sza
kadékot a felekezetek közé. Pedig titok ez, ami felől töprenghetünk,, 
megpróbálhatjuk megfogalmazni, mélyére azonban teljességgel nem ha
tolhatunk. Evangélikus meggyőződésünk, hogy ebben az asztalközösség
ben Jézus valósággal ott van közöttünk. Nem kevésbé valóságosan, 
mint ahogy ott volt az utolsó vacsorán tanítványaival. Péter és János 
nem lehettek közelebb hozzá, mint amilyen közel most hozzánk van.

Ezért az úrvacsora kimondhatatlan öröm, ujjongó hálaadás ünnepe, 
így volt ez az első gyülekezetekben s ma is így van mindenütt, ahol az 
Űrral való asztalközösségnek igazi értelmére ráébrednek. Jézus itt van, 
velünk van — ez a bizonyosság járta át az első keresztyéneket. Ezért 
nevezték az úrvacsorát az újtestamentom görög nyelvén euharisztiá- 
nak, az örvendező hálaadás ünnepének. Ezért úgy vélem, hogy szok
ványos kifejezéseink: „úrvacsoraosztás — úrVacsoravétel” nem méltóak 
ehhez a nagyszerű ünnephez. Használnék inkább az Úr asztalához já- 
rulás, az Űrral való asztalközösség és egyesülés kifejezéseit, de min
denesetre olyan kifejezéseket, amik méltóképpen fogalmazzák meg azt 
a szívszorítóan nagy ajándékot és eseményt, amiről itt szó van.

Mert ünnep ez a javából, örömünnep. Egész istentiszteletünk ün
neplés, így kellene lenni. Ügy tűnik, ez az ünnepi jelleg gyakran meg
fakult, megkopott. Leginkább az úrvacsorái gyakorlatunkban észlelhető 
ez. Istentiszteleti gyakorlatunk összekapcsolja az úrvacsorával a köz
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gyónást; bár Agendánk lehetőséget ad arra, hogy a gyónási istentiszte
let külön tartassák, esetleg előző napon, aligha élünk ezzel a lehető
séggel. így azután a gyónás, a bűnvallás és bűnbánat egyébként szük
séges és helyes mozzanata eluralkodik az egész úrvacsorái együttléten 
s azt komorrá, néha szinte gyászszertartásszerűvé teszi. Ezen változ
tatni lehet és kell is. Úrvacsorai imádságainkban, énekeinkben, a gyü
lekezet egész magatartásában, még az arckifejezésben is mutatkoznia 
kellene az örvendező hálaadásnak, az ujjongó ünneplésnek: Itt az Űr 
közöttünk, ígérete szerint övéivel a világ végezetéig!

Nyilvánvaló, hogy csak az tud így ünnepelni az úrvacsorában, aki
nek személyes köze van Jézushoz. Nem a keresztyénséghez, a vallás
hoz, az egyházhoz mint szervezethez, még csak nem is Jézus tanításá
hoz, a Biblia eszmevilágához, hanem személy szerint Jézushoz magá
hoz. A keresztyén hit közepe és veleje, magva és sajátossága éppen ez 
a kapcsolat Jézushoz. „Jézus tanítványai” — így hívták magukat az 
első keresztyének, ez utóbbi név csak későbbi, de ez is azt jelenti: 
Chrisztranosz, vagyis valaki, aki Krisztushoz tartozik, Őt követi, Vele 
jár. Telitalálat Leonhard Frank haladó német író könyvének címe: 
„Jézus tanítványai” , mert benne 12 würzburgi serdülő tetteiről ír, akik 
Jézus nevének emlegetése nélkül, de szorosan az ő  nyomában harcol
tak a háború utáni romvárosban a társadalmi igazságért, szegények és 
elnyomottak javáért.

4. Az úrvacsora asztalközösség egymással, az Ura jelenlétét ünneplő 
gyülekezet tagjaival. Úgy véljük, ez az a mozzanat az úrvacsorában, 
amire napjainkban nagy hangsúly esik és aminek egyre mélyebb át
éléséért sokat kell fáradnunk és ami a legkevésbé érvényesül úrvacso
rái gyakorlatunkban. Gyülekezetekben kérdőíves módszerrel gyűjtött 
sok adat mutatja, hogy a legtöbb hivő számára legjobb esetben egyéni 
épülés alkalma az úrvacsora, egymásról azonban, azokról akik velük 
együtt részesülnék a kenyérből és borból, ugyanannak az oltárnak 
ajándékából, nemigen akarnak tudni. Városi gyülekezetekben nem is 
igen ismerik egymást, de nem is sokat törődnek egymással. Pedig van
nak itt-ott még jelei, hogy élt a tudata annak: az úrvacsora eminensen 
közösségi aktus! így régi szép szokás — ha nem puszta formalitás —, 
az, hogy a családtagok úrvacsora előtt kibékülnek, egymástól bocsánatot 
kérnek. Jó szokás, ha a család tagjai együtt jönnek az Űr asztalához. 
A konfirmandusok közös úrvacsoravétele természetes, sokféle jó szokás a 
presbitériumé, vagy más gyülekezeti csoportoké. Mindez kiindulópontul 
szolgálhat arra, hogy az egész gyülekezetei rávezessük: az úrvacsora 
közösség az Űrral és egymással, a gyülekezeti közösségépítés elemi, alap
vető jelentőségű eszköze és alkalma.

Itt adódik az úrvacsorának egy diakóniai komponense is. Akik 
együtt vendégei az Űr asztalának, azok lehetetlen, hogy ne gondolja
nak egymás otthonára, családi asztalára — az örök élet kenyere mel
lől a mindennapi kenyérre is. így volt ez az ősgyülekezetben. I. Kor. 11. 
szerint az agapé, a szociális segítést célzó közös szeretetlakoma, szo
ros egységben volt az úrvacsorával. S Pál szerint azok nem méltók az 
Űr asztalára, akik megvetik a gyülekezet szegényebb tagjait, az étke
zésnél nem várják meg egymást, a magukkal hozott gazdag elemó
zsiából dőzsölnek s ezzel megszégyenítik azt, aki talán csak egy zsí
ros kenyeret hozott magával. Az úrvacsora mint közösségi aktus elemi 
erejű ébresztője léhet a gyülekezet társadalmi felelősségtudatának, 
mozgatója diakóniai szellemének és cselekvésének.

5. Az úrvacsora nem elválaszt, hanem összeköt. így van ez, jól
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lehet az egyháztörténet során — sajnos — éppen az úrvacsoratannal 
kapcsolatban keletkeztek a leghevesebb viták s támadtak áthidalha
tatlannak látszó szakadékok egyházak, felekezetek között. Ma, az öku- 
mené korában a helyzet kezd megváltozni. A leuenbergi kon'kordia fá
radozása világviszonylatban egyengeti útját az összes protestáns egy
házak urvacsorai közösségének, az interkommuniónak, amit hazai ev. 
és ref. egyházaink már közel másfélszázada gyakorolnak. A római 
egyház hivatalos álláspontja továbbra is merev. Evangélikus egyházunk 
urvacsorai asztala mindenesetre nyitva áll minden keresztyén előtt, 
aki áhítja a Jézussal való közösséget. Egyre erősebben tör fel annak 
tudata a világkeresztyénségben, hogy ennek a szentségnek nem el
választó falnak, hanem összekötő kapocsnak kell lennie, Ura eredeti 
szándéka szerint (Jn 17).

Ezen túlmenően azonban, bármily különösen hangozzék is, az úr
vacsora a hívők körén túl összefűz minden emberrel. Hiszen — Jézus 
utasítása szerint — e kenyér és bor élvezeténél az ö  áldozati halálára 
kell emlékeznünk, arra, hogy Ö önmagát adta minden emberért, Isten 
minden teremtményéért. Jézus tanítványai az úrvacsora meghitt, csa
ládi közösségében az egész lakott földkerekségre (ojkumené) gondol
nak, és Jézus ígéretére, hogy ez a vacsora csak előíze és előképe a 
nagy királyi menyegzőnek, amikor mindnyájan együtt részesülnek a 
szőlőtőke gyümölcséből az Isten országában (Lk 22,16—18). Aki komo
lyan veszi ezt a reménységet, az már most is testvérkezet nyújt min
den ember felé.

E reménységünk komolyanvételénék jele lehet az itt •— mintegy 
mutatóba — közölt úrvacsorái imádság is. Helye a liturgiában az Ür 
asztalához hívogatás előtt lehet.

„Urunk,
Te hívtál most minket, hogy vendégeid legyünk.
Hála ezért Neked.
Borban és kenyérben Te magad vagy velünk.
Belőled élünk, mint az ételből és italból.
Szereteteddél és haláloddal megbékéltettél Istennel.
Szereteted békítsen meg egymással.
Szeretetedben van a világ jövendője.
Nyisd meg szemünket a kenyér csodája számára 

s a föld csodája számára, 
mely jóságodról beszél.

Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk az ínséget 
és minden emberi szenvedést, 
a kenyérért kinyújtott kezeket 
és az éhes szájakat.

Te adsz szeretetet szívünkbe. Add, hogy továbbadjuk amit kaptunk: 
a kenyeret és a szeretetet. Ámen.

Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, 
hogy teológiánk doktora, Bartha püspök, doktori értekezésében három 
témát ajánlott a magyarországi evangéliumi egyházak időszerű teoló
giai kutatása számára. Ezek közül egyik éppen az úrvacsora volt. „Az 
ember szolgálata Isten tiszteletéből fakad. Isten tiszteletétől pedig el
választhatatlan az ember ügyének szolgálata . . .  Az úrvacsora a Krisz
tus küldetésében járó gyülekezetei a világban végzendő szolgálatra ké
szíti fel.” (Lelkipásztor, 1973. jan. sz. 22., ill. 27. old.)
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6. Az úrvacsora értelmének megtalálásában, ajándékának igazi át
élésében segíthetnek azok az új formák, amikkel világszerte kísérle
teznek a keresztyének. Többféle szeretetvendégség keretében ünnepük 
az úrvacsorát, ezzel is jelezve a már említett diakóniai összefüggést. 
A gyülekezet tagjait belevonják az elemek szétosztásába: presbiterek 
veszik át a lelkésztől és nyújtják a híveknek, vagy azok egymásnak 
kézről kézre adva. Az imádságokban, az énekekben és igehirdetések
ben kifejezésre jut az ujjongó, hálaadó örvendezés és az egymással 
való közösség, az egymásért és a világért való konkrét felelősségvál
lalás; a szeretet lakomája közvetlenül a szeretet szolgálatába vezet.

Az ilyen és hasonló kezdeményezések figyelmet, megfontolást ér
demelnek. A döntő azonban sohasem a külsőségek változása, hanem a 
tartalomban való elmélyülés és erre a hagyományos formák is lehe
tőséget nyújtanak. A döntő az, hogy híveink megértsék: miért veszünk 
úrvacsorát, miért ünnepeljük a Jézussal és egymással való közösségnek 
ezt a felséges alkalmát? S erre a kérdésre mindig újra meg kell ad
nunk a helyes feleletet egész úrvacsorái gyakorlatunkkal.

Dr. Groó Gyula

A gyülekezeti éneklés szerepe az istentiszteleten
I. Az egyházi éneklés történetének vázlata.

Az egyháztörténet korszakait áttekintve láthattuk, hogy az éneklés 
szeretete gazdag örökségként maradt ránk, hogy összekapcsoljon azok
kal a keresztyén őseinkkel, akik már a megdicsőültek seregében énekel
nek és azokkal is, akik ma szerte a világban ugyanezekkel az énekekkel 
dicsőítik az Istent.

Az első évszázadok istentiszteletein nemcsak egyes tagok, hanem az 
egész gyülekezet énekelt zsoltárokat és újonnan keletkezett énekeket 
(Kol 3,16, Jel 15,3). A 4. század második harmadával, amikor a keresztyén 
tanítás elterjedt, az egyházi ének ragyogó virágkorba lépett. Az énekek 
nagy részét a Zsoltárok, valamint az Ó és Üjtestamentum 10 Canticuma 
képezte (Canticumok: a Biblia énekei, pl. 2 Móz 15, Lk. 1. stb.).

Erő és bensőségesség áradt az őskeresztyének zsoltár és himnusz 
énekléséből. Augustinus Confessióiban ezt írja: „Hogy sírtam himnu
szaidnál és dicséreteidnél, mélyen megindítva kedvesen éneklő gyüleke
zetednek hangjától.”

Az őskeresztyén gyülekezeti egyháznak katolikus papi egyházzá való 
átalakulása magával hozta azt, hogy az egyházi ének is a klérus feladata 
lett. Az 5. századtól egyedül a papok vagy a templomi énekesek arra 
rendelt különös rendje énekelt. A régi templomban a kórus ott volt, ahol 
most az oltár. Pad és szék nem volt. A gyülekezet állt és énekelt. Mivel 
a legtöbben kotta ismeret hiányában nem tudtak énekelni, a jó énekesek 
a templom közepén tömörültek, majd később el is különítették magukat 
korláttal. Később már a kívülállók nem is énekeltek. így alakult ki a 
kórus szolgálata.

Ekkor virágzik a gregorián ének, a keresztyén énekművészet legcso
dálatosabb alkotása. Csak iskolázott énekesek énekelhették, mert igen 
nehéz volt. A helyes az lett volna, ha a művészi gregorián éneklés mel
lett megmaradt volna a hívek egyszerű és mindenki által énekelhető 
énekkincse is.
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Az évszázadok folyamán hatalmas énekanyag keletkezett. Az evan
gélikus egyházi énekek száma kb. 100 ezerre tehető. Bach idejében a né
met énekeskönyvben 5 ez ír ének volt.

Amint láttuk a gyülekezet már az ősegyházban is énekelt. Amikor a 
gyülekezeti éneket a papi ének kiszorította, akkor is énekelt a gyüleke
zet, ha a misén nem is, de körmeneteken. A reformáció jelentősége ab
ban állott, hogy visszaállítoa a gyülekezet éneklő tevékenységét az is
tentiszteleten. A második nagy jelentőségű vívmány az, hogy a gyülekezet 
anyanyelvén énekel. A reformációtól napjainkig megmaradt az egyház
ban az éneklés jelentősége. A Luther által elképzelt módon a gyüleke
zeti ének mellett jó darabig megmaradt az evangélikus istentiszteleten a 
művészi karének liturgikus szolgálata is. A 18. századtól kezdve azonban 
az egyházi zene hanyatlik. A templomi kórusok megszűnnek és az egyházi 
zenét csupán egy személy, a kántor műveli, akinek énekkara nincs, 
csupán egy korálkönyve és egy értéktelen preludium gyűjteménye. De a 
múlt században egyházzenei újjászületés kezdődött el és örömmel mond
hatjuk, hogy ez napjainkban is folytatódik.

II. Néhány szó az istentisztelet teológiájáról.

A gyülekezeti éneklés elvi lényegének megértéséhez a fenti történeti 
áttekintés nem elegendő. Szükség van arra, hogy az istentisztelet teoló
giája felől is megnézzük az éneklés kérdését. Idevágó fejtegetéseimben 
főleg Mahrenholz „Das Wesen des christlichen Gottesdienstes” című ta
nulmányára támaszkodom.

Ebben hangsúlyozza, hogy a liturgia kétoldalú cselekmény pap és 
gyülekezet között. Nem csak a papnak, de a gyülekezetnek is van hiva
tala. (Arat) Ezekből következik, hogy az istentisztelet „sikere” nem csak a 
paptól, hanem a gyülekezettől is függ. Mivel az istentiszteletnek két part
nere van, azért istentisztelet nem létezik (egyszerűbb vagy gazdagabb) 
liturgia nélkül. Ha gyülekezet csupán egyetlenegy éneket énekel, vagy 
csupán áment mond a pap imájára, az már liturgia. Krisztus megígérte, 
hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ö nevében, közöttük lesz. 
Az istentisztelet nem ad ennél többet, de kevesebbet sem. Az istentiszte
let Krisztus parancsára vezethető vissza, Aki ezt mondta: tanítsatok, ke
reszteljetek „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, imádkozzatok, di
csőítsetek.

A lelkész és gyülekezet tehát az istentisztelet két partnere. Az isten
tisztelet az Ige és az arra való felelet, továbbá az igehirdetés és a di
csőítés, valamint az ajándék és a feladat pólusai között játszódik le. Pl. 
a lelkész hirdeti az Igét, amire a gyülekezet dicsőítéssel válaszol.

Tágabb értelemben az igehirdetés nemcsak a prédikáló lelkész funk
ciója, mert a gyülekezeti éneknek is van prédikáló jellege. Ezekben fogla
lom össze az istentisztelet teológiájának fontosabb mozzanatait. Az itt 
szereplő gondolatokat a cikk IV. pontjában fogjuk a gyülekezeti éneklés 
szempontjából hasznosítani.

III. Az egyházi ének teológiája.
Szükség van arra is, hogy témánk megvilágítása céljából elindul

junk az egyházi ének teológiája felől is. Fejtegetéseimet itt Luther sza
vaihoz fűzöm, amelyeket az 1542-es Babst féle énekeskönyv előszavában 
olvashatunk. „Énekeljetek az Ümak új éneket, énekelj az Ürnak te egész 
föld! Mert Isten szívünket és lelkünket megvidámította szeretett Fia ál
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tal, akit érettünk adott bűntől, haláltól, ördögtől való megváltásra. Aki 
ezt komolyan hiszi az nem tehet mást, mint hogy vidáman és jókedvvel 
erről beszél, hogy mások is meghallják és odajöjjenek.”

A lutheri idézet első szava: „énekeljetek” . Az éneklés az egyházban 
nem szeszély, hangulat, ízlés dolga, hanem olyan szolgálat, amelyre az 
Ige hív fel, kötelez bennünket. Énekeljetek, mert az éneklés a hivő szív 
hálaáldozata Isten felé, és szolgálat a felebarát felé.

„Üj éneket.” Az új ének tartalma más, mint a régié. Itt nem évszám
ról van szó. Mi a régi ének tartalma? Az, ami a bűnös ember szívében 
van: önzés, hiúság, kétségbeesés, gőgös fennhéjjázás, vagy dermedt féle
lem és vigasztalan szomorúság. Az egyházi éneklés lényege, hogy az „új 
ének” . Vegyük pl. a 404. éneket:

Jézus életemnek öröme szívemnek, én üdvösségem
Jövel Uram várlak, karjaimba zárlak, édes reményem.
Istennek egyszülött Fia, Tekívüled senki nincsen
Szívem kit szeressen.
A megújult ember új éneke ez. Amit Jézus cselekedett a golgothai 

kereszten az tölti el szívét most örömmel. Az eredeti szövegben így van: 
„Gottes Lamm, mein Bráutigam.” Tehát utal Isten Bárányára, aki meg
halt értünk.

A régi ének lényege: zenében elmondom azt, ami a szívemben van. 
Az új ének lényege: magasztalom Istent, ezért amit Krisztusban csele
kedett. Itt nem a magam lelkiállapotáról énekelek. Franck fenti éneké
nek lényege sem az, hogy a maga szívének állapotáról énekelt. Nem a 
vallásos, hivő hangulat a tárgya, hanem Jézus Krisztus.

Az egyházi ének legtisztább megnyilvánulásával éppen a reformáció 
énekeiben találkozunk. Itt láthatjuk, hogy ezek Isten üzenetét hordozzák 
és nem az ember vallásosságáról tesznek bizonyságot.

„Mert Isten megörvendeztette szívünket.” Tehát ez az éneklés rugó
ja, és nem a hangszínek, harmóniák vagy dallamok szépsége. Az Evan
gélium késztet éneklésre. Lírai vagy esztétikai vonalon nem lehet az egy
házi zenét megérteni. Mert az Evangélium hangzik felénk, azért éneke
lünk. Nem díszítjük vele az istentiszteletet. Nem a zene szeretető késztet 
rá, hanem az, hogy szívünk így tud igazán megnyilatkozni és legméltób
ban hálát adni Istennek. „Az Ö szeretett Fia által.” Éneklésünk állandó 
tartalma Jézus Krisztus, Aki érettünk megfeszíttetett és feltámadott. 
Hogy éneklésünkben mennyi a szubjektív és objektív mozzanat, az ettől 
a középponttól függ.

„Hogy mások is meghallják.” Az egyházi zene szolgálat, bizonyság- 
tevés énekléssel, Isten hűségéről és szeretetéről. Célja, hogy mások ezt 
hallva szintén eljussanak Isten szeretetének meglátására. Ebben az érte
lemben lehetünk éneklésünkkel a felebarátunk javára.

IV. Éneklés az istentiszteleten.
Az egész istentisztelet lényege, hogy az nem a pap monológja, nem 

a pap „előadása”, amelyen a gyülekezet mint passzív néző vagy hallgató 
vesz részt, hanem a liturgiának két partnere van, más szóval a liturgia 
párbeszéd a gyülekezet és a lelkész között.

Az istentiszteletet szokás prédikatív és adoratív elemekre felosztani. 
De helytelen lenne azt mondani, hogy a prédikatív részek a lelkészre tar
toznak, az adoratív részek a gyülekezetre. Valójában a gyülekezet mind
két liturgikus elemben aktív szerepet kap.

492



Ezt a párbeszéd-jelleget nevezhetnénk a gyülekezet aktív bekapcso
lásának is a liturgikus történésbe. A pap mond valamit — a gyülekezet 
válaszol. így halad tovább a liturgia menete.

A gyülekezet bekapcsolása elsősorban az éneklés által történik. Je
lenlegi énekverses liturgiánk is ezt a célt szolgálja. A pap által mondott 
Introitus-ra stb. a gyülekezet énekverssel válaszol. Ez a válasz azt jelen
ti, hogy az elhangzott mondatot magáévá teszi hittel. A gyülekezet ének
verses válasza tehát nem egyszerű megismétlése annak, amit a pap 
mondott, hanem hivő bizonyságtétel annak elfogadásáról.

Bach műveinek népszerűsége folytán érdekes lesz itt megemlíteni, 
hogy a gyülekezeti ének, a korái, nem csak a liturgiában, de a passiókban 
és kantátákban is hasonló szerepet játszik. A lutheránus egyházi zene 
legsajátosabb eleme a korái, a gyülekezeti ének, amely szerves része pl. 
Bach egyházzenei műveinek. A korái az a híd, amely összekapcsolja a 
művészi zenét a gyülekezettel. A korái fejezi ki, hogy a zeneszerző számol 
az élő gyülekezettel, amely a zenét elsősorban nem műértő füllel, hanem 
hivő áhítattal hallgatja. Emiatt nem „koncert”, hanem liturgikus zene 
egy Bach passió, vagy kantáta a templomban, még liturgikus keret nél
kül is.

Az éneklés a gyülekezet aktív bekapcsolódása a liturgiába. Az ének 
elsősorban liturgikus és nem zenei vagy esztétikai tényező. Ha a litur
gia fent említett párbeszéd-jellegét tisztán látjuk, akkor ismerhetjük fel 
a gyülekezeti éneklés valódi fontosságát is. A gyülekezet prózában alig
ha tudna válaszolni. Az éneklés az a forma, ami a legalkalmasabb erre.

A gyülekezeti éneklés nemcsak liturgikus jellegű, hanem természet
szerűen kapcsolódik a liturgia egyes pontjaihoz. Jó, ha a lelkész nem csak 
maga van tisztában a liturgia menetével, és ezen belül egyes pontjaival, 
hanem a gyülekezetei is megtanítja a liturgia menetére és ezen belül az 
egyes énekek liturgikus funkciójára. Utalok itt a Keresztyén Énekeskönyv 
1968-as kiadása 542 kk. oldalaira. Itt láthatjuk hogyan függ össze lelkész 
és gyülekezet tevékenysége. PL: „Lelkész: bevezető Igét vagy Zsoltárt ol
vas. Gyülekezet: bevezető énekverset énekel. Azután: lelkész: bűnvalló 
imádságot olvas, gyülekezet: bűn valló énekverset énekel” stb. A liturgia 
állandó énekei (egy de tempore szakaszon belül) adva vannak liturgikus 
rendünkben. Arra kell vigyázni, hogy a lelkész által ezen kívül válasz
tott kezdő-, fő- és offertoriumi ének legyen minden esetben megfontolt és 
indokolt döntés 'eredménye. Utalok Ch. Vasterling: Grundsátze und Richt- 
linien für den gottesdienstlichen Liedgebrauch c. cikkére. Itt azt hang
súlyozza, hogy az énekeket nem dogmatikai, homiletifcai vagy zenei szem
pontból kell kiválasztani, nem történeti vagy esztétikai értékük szerint, 
hanem lelki gondozói hatásukra való tekintettel. Ügy látja, hogy a dal
lam lelkipásztori szempontból fontosabb mint a szöveg.

Jó egy énekrendet alapul venni. A Lelkipásztor is közölt már egy 
ilyen rendet, amely az óegyházi evangéliumok alapján készült. Küzdeni 
kell a hangulatszerű, szubjektív énekválasztás ellen. Egyik lelkész rend
szeresen táblázatot készít arról, hogy az énekek közül melyik évente 
hányszor szerepel gyülekezetében. Célja, hogy lehetőleg arányosan hasz
nálja egész énekeskönyvünket. Dicséretes ez a törekvés.

V. A gyülekezeti éneklés felfrissítése.
A liturgikus formákat mindig fenyegeti az ellaposodás, élettelenné 

válás. Ez természetesen vonatkozik a gyülekezeti éneklésre is. Mit te
hetünk ez ellen?
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a) Orgona előjáték. Egy megfelelő, de soha nem túlhosszú preludium 
kedvet adhat a gyülekezeti énekléshez. Persze fontos követelmény, az 
orgonista megfelelő hozzáállása, amikor is nem „szerepelni” , hanem szol
gálni akar az előjátékkal. Az előjáték célja, hogy benső csendet teremt
sen a szívekben és előkészítsen az ige hallgatására.

b) Váltakozó éneklés. A váltakozó éneklésen értjük azt, hogy a gyü
lekezetét csoportokra osztjuk és ha mód van rá, énekkar és orgona köz
reműködésével váltakozva énekeljük végig az énekverseket. Vegyünk pl. 
egy 6 versszakos éneket, mint az Énekeskönyvünk 407-es éneke: „Jézust 
el nem bocsátom . . . ” Ennek váltakozó éneklése így alakulhat.

1. vers: gyülekezet és orgona,
2. vers: férfiak és orgona,
3. vers: nők és orgona,
4. vers: orgona-szóló (lehet a dallam egy orgonakorái

feldolgozása, egyszerűbb vagy művésziesebb formában.)
5. vers: énekkar (többszólamú feldolgozás),
6. vers: gyülekezet, orgona, énekkar együtt.
Énekkar hiányában az 5. verset egy szólista énekelheti, legjobb erre 

egy fiúszoprán hang. Egyébként ez a rend énekkar, sőt orgona hiányá
ban is megfelelő módosításokkal megvalósítható. A váltakozó éneklés egy 
templomi vallásos esten, vagy szeretetvendégségen igen hatásos zene
szám lehet. Ez a forma egyszerű feltételek között is könnyen megvaló
sítható.

A következőkben még néhány olyan módszert ajánlunk éneklésünk 
felfrissítésére, ami alkalmazható olyan helyeken is, ahol énekkar, sőt or
gona sincsen.

c) Időnként tartsunk hymnológiai előadást szeretevendégségen, vagy 
vallásos esten. Ugyancsak ajánlatos prédikációnkban az Ige üzenetét 
egy-egy énekidézetei megvilágítani. Hasznos lehet énekek ill. énekszer
zők történetének ismertetése is. Alapul szolgálhat Korén Emil: „Irgal
madat éneklem” c. munkája. Amihet valami történet fűződik, az mindig 
új színt kap. Ez nagy mértékben vonatkozik énekeinkre is.

d) Tartsunk ún. énekprédikációkat. Ezen azt értjük, hogy a prédiká
ció alapigéje egy bibliai vers és egy énekvers együtt legyen. Igen jó ezt 
egy ádventi vagy böjti sorozatban úgy megvalósítani, hogy egy ének 
verseit egymásután vesszük estéről-estére.

e) Készítsünk vagy készíttessünk énekábrázolásokat. Ez alatt értjük, 
az ének szövegében szereplő képek megrajzolását. Célszerű az, hogy ne 
a lelkész, hanem valamely rajzolni tudó gyülekezeti tag készítse az ének
ábrázolást, éspedig úgy, hogy előzőleg a bibliaórán a lelkész elmélyíti az 
ének teológiai tartalmát, közösen megállapítják, hogy mit lehet képileg 
ábrázolni. Ezután következik az arra vállalkozó gyülekezeti tag munkája, 
aki az elkészített igeábrázolást a gyülekezeti teremben vagy a templom 
előcsarnokában kifüggeszti. Luther és Gerhardt énekei különösen is gaz
dag képanyagot tartamlaznak. Példa gyanánt említem Rudolf Scháfer 
ábrázolásait Luher énekeiről.

Az éneklés nem külső dísz, nem puszta keret az istentiszteleten, ha
nem szerves része a liturgiának. Az Evangélium egyháza vagyunk. Az 
Evangélium éneklésre késztet. Tehát nem frázis, hogy „éneklő egyház” 
vagyunk. De mindent meg lféli tennünk azért, hogy ezt a szép jelzőt 
valóban megérdemeljük és valódi tartalommal töltsük meg.

Gáncs Aladár
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Koporsó mellett
 

BIZTOS PILLÉREKEN
1 Kor 15,54—58

A két helynév: Bécs és a mi falunk neve, meg a két évszám: 1906 és 
1972 úgy fogja köre S. P. nevét, mint két vaskos pillér, amelyek között 
ott feszül élete íve. Ez a kép túl költői lenne, de S. P. munkája szinte su
gallja ezt a látványt: ki tudja, hány híd pillérébe építették bele azokat 
a kemény sági bazalttömböket, amelyek formálásánál az ő kalapácsa is 
ott csattogott egykor.

Tulajdonképpen csupán ez a kettő: születésünk és halálunk ténye az, 
amire önzés nélkül ezt lehet mondanunk: a mienk. Az élet ívébe már má
sok élete is bele van szabva, bele van építve. Ez adja az értelmét is, amíg 
tart és ez okozza gyötrelmét is, amikor szakad. Az élet csodája az, hogy 
valami széttagolhatatlan egésszé kovácsolódik édesapa, feleség és gyer
mekek élete a két pillér között. Amikor valaki elmegy közülünk, mindig 
megkíséreljük külön nézni, pedig úgyis csak úgy tudunk gondolni rá, 
hogy velünk együtt, nekünk, számunkra mit jelentett. Biztosan vannak 
egyes emlékeitek vele kapcsolatban, amelyre azt mondjátok, hogy nem le
het elfelejteni. Ne is felejtsétek el, de mégis azt az egész életívet együtt 
a maga egészében köszönjétek meg Istennek, amely 66 év sok mélysé
gét ívelte át és segített a tietek formálódásában. Azt is köszönjétek meg, 
amikor már a tietek erejére, türelmére és gondoskodó szeretetére volt 
szükség, hogy az övé tartson.

Ezt nem is olyan egyszerű megtenni. Hiszen életünknek az a bizonyos 
második pillére mindig rohanó, pusztító áradatba dőlőnek látszik. Kor, 
betegség kikezdi, alámossa és dőltével egész életünk íve megrendül, ve
szélybe kerül, értelmetlennek tűnik.

A hitünket és a reménységünket is húzza magával a megroskadó pil
lér. Erre a pillérre csak abban az értelemben merjük rámondani, hogy 
biztos, mert a megroskadása biztos.

Pál, Krisztus szolgája úgy vallja, hogy ez a megroskadó második pil
lér nem húzza le a mélybe és nem teszi értelmetlen, siralmas ronccsá 
az életünket. Mire a második pillér belerogyna a mélységbe, az élet íve 
hozzákötődhet a biztos parton állóhoz. Egyes egyedül ezért nem tragédia 
a halálunk, mert a pusztulás nagyon valóságos és megrázó jelei között 
az Élő Krisztushoz kötődő reménységünk tart. Vagy inkább így kellene 
mondanunk: az Élő tart meg ebben a reménységben. Még Húsvét heté
ben vagyunk. Az Élő adja meg S. P.-nak is, hogy a pusztulás áradatá
ban Krisztus szeretete pillérén célhoz jusson. Mi pedig, akik méltán úgy 
érezzük, hogy egy-egy testvér halál áradatába szakadó életíve a mienket 
is húzza magával, bízzuk rá Krisztusra, az erős pillérre életünket, hogy 
legyen bátorságunk és reménységünk élni is, meghalni is. Ámen.

Fehér Károly
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

Mk 7,31—37

Világosítsa meg az Úr az 0  orcáját terajtad. . .

Az emberen nemcsak az elhasználódás nyomai jelentkeznek, hanem 
eltorzul rajta az istenarc is. Aki Istennel elveszni a kapcsolatát, an
nak lelki arculatán olyan változások mennek végbe, mint a megsüke- 
tült emberén. Tekintete élesen figyeli az ajkak mozgását, a közösség
ből kizártak bizalmatlansága ül az arcán. Tudja, joga van arra, hogy 
-a kellemetlent ne hallja meg, se panaszt, se bírálatot, színlelheti az 
értetlenséget, mint a legjobb képmutató.

A textus süketnémája szimbolikusan illusztrálja, milyen az em
ber Isten nélkül. Bezárt fül, zárt ablakú, ajtajú ház. önmagával be
szélget, mindig csak önmagát hallja, az embertársak segélykiáltásai 
nem jutnak el a fülébe. Értetlen mindaz iránt, ami a világban ember
társaival történik. Nem tudja, tálán nem is akarja tudni, miről van 
szó, ezért van annyi ostoba szembenállás, mindenki háborúja min
denki ellen.

Megnyílásról és oldódásról ad hírt nekünk az ige. Semmi okunk 
sincs arra, hogy elszellemiesítsük a nehéz beszédű süket fizikai gyó
gyulásának egyszeri történetét. Ott, akkor, a Tízváros környékén a 
Mester egy süketnémát meggyógyított. Megnyílt a füle és megoldódott 
.a nyelve. Egyedi eset, egyszeri csoda. A beteg feltehetően már régen 
beletörődött állapotába, gyógyulása olyan megrázkódtatással járt, hogy 
órák kellettek ahhoz, amíg a lelki konzekvenciái is jelentkeztek a hal
lás és beszédkészség visszanyerésének. Mi sem időzhetünk ennél az em
bernél, bármennyire is itt hálás a prédikáció témája. Egy percre vele 
örülünk, de a csoda fénye már ne őt világítsa meg, hanem Jézust, 
akinél az oldás és kötés hatalma van. Ez a csoda nem több, mint egy 
vaku villanása, ami egy pillanatra Isten Fiának arcát világítja meg, 
aztán elenyészik, de az arckép megszületéséhez hozzásegített.

Jézuson felismerhetjük Istenünk arcát, és azt is, hogy ez az arc 
csupa irgalom. Ahogy azon az egyen segített, úgy akar segíteni raj
tam, rajtunk és az egész világon. Amilyen láthatóan, egyszerű mozdu
latokkal segítette megnyílásra és oldódásra a süketnéma embert, ugyan
ezt tette fára szögezetten mindnyájunkért. Mert azóta vált hallhatóvá 
az erre süket embernek a kegyelmes Isten hangja, és azóta tud a féle
lemtől dadogó ember boldogan, feloldódottan Istent dicsérni.

Minden csoda, amit Jézus tett, a kereszt nagy csodájára utal. Ott 
„elvégeztetett” az elsötétült ember arcának megvilágosítása, a bűnös 
megigazítása. Állandóan valósul a nagy helyreállítás, az újrateremtés 
szüntelen munkáját cselekszi a Szentlélek Úristen. Eltorzult karakterek 
igazodnak helyre, sündisznó állásba visszavonult emberek oldódnak 
fel, hogy ezentúl másoknak éljenek. Magukat feleslegesnek érzők bol
dogító elfoglaltságot kapnak. Árvák és özvegyek családias közösségbe 
kerülnek, az egykék sok testvér közé állhatnak. Ökölbe szorított ke
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zek ölelésre nyílnak, s az, akit évekig a bosszú gondolata fűtött, sírva- 
szégyenkezve keresi a kezét az egykori ellenfélnek.

Mennyire jellemző reánk, emberekre, hogy gyógyulást keresünk 
gyógyító nélkül. Házi receptek, tabletták, gyógyteák, „kocogások” mód
szereiben hiszünk, amikor a bajnak egészen máshol van a gyökere. 
A kedélybeteget megnevettetik a rokonok, a lelki válságba kerültet „ki
beszéltetik” . Felborult egyensúlyról beszélünk a szervezetben, mintha 
csak a testi mechanizmus óraművében esett volna baj. Pedig az em
ber egyszerre test és lélek, furcsa módon mégiscsak szervezetének ke
res gyógyulást.

Ma az elé a Gyógyító Úr elé kerültünk, aki többet tud nyomorú
ságunk okairól, mint a világ összes orvosa. Látja a fáradtság okát, ami 
nem az izmok vagy idegek fáradtsága. Mert ha a teremtett ember el
szakad a Teremtőjétől, a bűnös ember a Megváltójától, az éppen olyan 
borzalmas, mint ha az anyaméhben elszakad a köldökzsinór.

Ebből a süket némaságból szabadít ki az irgalmas Jézus bennün
ket. Hatalommal mondja: — Nyílj meg! Ez a nyitás kettős. Űjra- 
teremti az embert a hallásra és a szólásra. A teljes kapcsolat áll 
helyre, az egészséges, áldott dialógus. Az elzárult érpályákon ismét meg
indul a vérkeringés, ige és imádság köt össze bennünket újra Istenünk
kel. Az evangéliumra felelhet a hit, a felebaráti szeretet.

Szószékeink alatt csodaváró emberek ülnek, akiknek a bajokból 
való kimenekedés fontosabb kérdés, mint a Szabadító Ürral való sze
mélyes kontaktus. Bajokról és bűnökről tudnak, de a Bajról és Bűnről 
nem vesznek tudomást, legfeljebb az emberi gyarlóság erejéig. Kemény 
feladatunk lesz a nyomorult süketnéma embert tükörnek felhasználnunk 
a mi nagyobb nyomorúságunk megláttatására. Élő hit nélkül süketek 
vagyunk, és ha ezt normális állapotnak fogadjuk el, akkor képmuta
tók, istenkísértők, sőt önpusztítók is. Ezen az állapoton változtat az 
Ür, amikor mellénk lép, igével és érintésével újjáteremti bennünk az 
istenfiúságot.

Gondjaink, bajaink nem tűnnek el egészen, nem ígér probléma- 
mentes életet az új teremtés. A többlet azonban mégis óriási: ezentúl 
nem kettesben vagyunk nyomorúságainkkal, hanem hármasban —, a 
baj, én és az Isten. Betegségemben Gyógyítóm van, elbukásomban 
Felemelőm, gyászomban Vigasztalóm, egyedüllétben felebarátot Aján
dékozóm, a közösség bajaihoz Munkaadóm.

Sok vonását megrajzolhatnánk a helyreállított istenarcnak. Az ed
dig bezárt ember új nyitottságát, a csüggedt, néma szájak és kezek 
felszabadulását a bizonyságtételre bőségesen alkalmazhatjuk gyülekeze
tünk viszonylataiban.

— A teljes öröm Tenálad van. . .  — mondja a Zsoltáros. Emberi 
mivoltunk is a Megváltó Istennel egész. Kínban, szenvedésben, kérdő
jeles nehéz órákban, Ő a segítőnk, gyógyítónk.

Nézi a beteg a Krisztus képet a falon, és enyhülnek kínjai. „De a 
kín is földi sor; tudja ezt /  Krisztus, s ezért lett üdvünk a Kereszt. / 
Minél tovább szemlélem, ereje / tűnik a kínnak, majdnem a fele, / mert 
Ketten hordjuk az Egy terheit: /  töviskoronás testvérem segít.” (Meyer: 
A kereszt. Szabó Lőrinc fordítása, „Örök barátaink” II. kötet 861. o.)

Németh István
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

Mk 7,31—37

Életet gyógyító és megigazító Krisztus

Blumhardt, amikor erről a textusról prédikált, a következőket mon
dotta: „Ez mégis egy csoda barátom, a világ mondhat amit akar, hogy 
mi mesélünk Jézusról.” Ez a mondat csak megerősíteni látszik, azt, 
hogy már a múlt század embere sem tudott mit kezdeni a jézusi cso
dákkal. Napjainkban még erőteljesebben jelentkezik ez a tény, és arra 
int bennünket, hogy amikor erről az igéről prédikálunk ne meséljünk 
a szószéken. Tegyünk bizonyságot arról a Krisztusról, akinek hatalma 
újjáteremtő, életet elrendező erő.

1. Meggyógyít a süketnémaságunkból

A süketség és némaság az emberi élet nagy nyomorúsága. Egyen
ként is nehéz keresztet jelentenek, együtt jelentkezve pedig tragikusak. 
Nemcsak kisebbségi érzést eredményeznek, de meg is fosztanak attól 
az ajándéktól, amit az emberi közösségben való élés jelent. Az ige bi
zonyságtétele szerint a Jézushoz odavitt ember beszélni alig tudó, ma
kogó beteg volt (mogilalos =  mogis+lalein).

Jézus nem egyszerűen a testi nyomorúságát látta csak, hanem azo
kat a bilincseket is. amelyek lelkét is gúzsba kötötték. A gyógyulás 
tehát testi-lelki értelemben vett gyógyulás. A 32. vers arra is magya
rázatot ad, hogy a Jézus iránt való feltétlen bizalom eredményezte azt, 
hogy a beteg meggyógyult. A „parókáiéin” kifejezés azt jelenti, hogy 
segítségül hívni. Itt azonban többről van szó. Hittel kérni!

Vessünk egy pillantást napjaink emberére.
Süket annak a meghallására, aminek megélése az emberi méltó

ságot eredményezi, és néma ott, ahol kiáltani kellene. Elrontott életek, 
eltorzult emberi kapcsolatok, népek és társadalmi osztályok közötti el
lentétek mai kérdései az életünknek. Hányszor teszünk úgy, mintha süke
tek lennénk mikor elhangzik egy-egy kérés, és játszuk meg a némát 
— mert az könnyebbnek tűnik, mint egy határozott állásfoglalás. Hány 
keresztyén éli a maga úgymond imádságos életét, de azt nem akarja 
hallani, hogy mi történik a világ más pontjain, ahol emberek a sza
badságukért küzdenek. Szólni pedig végképp nem a mi dolgunk! — 
azt tegyék mások. Hány ember, hány gazdag ország játszotta meg a 
süketet, amikor az ENSZ szinte könyörgött élelemért az afrikai aszály 
áldozatai részére. Persze sajnálkozás az van, de több semmi. Ugyan, 
hogy is lehetne, hisz aki ma süketnémán él és jár az életben, az azért 
jár így, mert kemény a szíve és szorítják a bűn bilincsei. Az a keresz
tyén, aki ma nem hallja meg igazán az Isten igéjét, nem is beszélhet 
arról, ha mégis megpróbálkozik vele, hamisan beszél. Jézus úgy akarja 
meggyógyítani a mai ember hallását, hogy a világban levő nagy hang
zavarban is meghallja az ember azt, hogy: elkötelezett vagy! Az élet 
és igazság ügyének elkötelezettje.

Isten akiket ráhangol ennek a meghallására, azoknak a Jézus 
Krisztusban adott bűnbocsánat által nyelvét is megnyitja. A bűnbo-
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csánat felold minden félelmet, belső sötétséget, tudatlanságot, szégyent. 
Megtanulunk beszélni újra. Nem magunknak magunkról, hanem az 
embertársnak, a testvérnek az életet helyreigazító Krisztusról.

2. A gyógyító Krisztus visszavezet az életbe.

Az evangéliumok sok beteggyógyításról tudósítanak. Minden esetben 
az egészség és bűnbocsánat mellett tartalmat és célt kap Jézus betegei
nek élete. Igehirdetésünkben hangsúlyt kell erre helyezni. Jézus azzal, 
hogy meggyógyít, nem kiemelni akar az életből ,r!ova? A föld és menny 
közé?), hanem visszaadni az életnek. Az a hit ami a gyógyulással 
együtt jár, pont azért adatik az embernek, hogy az életben eligazítsa 
és aktivizálja. A hivő élethez, az igét meghalló és hirdető élethez hoz
zátartozik nemcsak a „belső szoba csendje”, hanem a világ zaja, za
vara is, ahol béke, szeretet, gyógyulás után kiáltó emberek remélnek 
meghallgatást és segítséget. Aki elfogadja a Krisztustól a gyógyulást és 
ennek ellenére süket és néma marad, cserben hagyja felebarátját és 
hálátlan a kapott ajándékért. 

3. Mindent jól cselekedett!

Az új életet kapott ember csak azt tudja tenni, amit az a sokaság, 
amelyik átélte ezt a jézusi csodát. Ott a kíváncsiak gyülekezete meg
rémült és dicsőítette az Istent ezt mondva: Mindent jól cselekedett.

Szalay Tamás

Laikus kérdések és szempontok Mk 1,31—37-hez

Szétválasztható-e a körülmény és Jézus szava? Mennyire tartoznak 
itt össze a gyógymód és Jézus imája? Hisz a mad fülnék nagyon furcsa, 
higiéniaellenes, ahogy Jézus itt a gyógyítást végzi. Nem lehetne-e ezt a 
verset kihagyni, a felolvasásnál? A döntő amúgy is az imádság, Isten 
szava. A sorrend is ez; Jézus feltekintett az égre, fohászkodott, s csak 
ezután mondta el: nyílj meg! Az igehirdetés lényege megmutathatja 
ezen a vasárnap, hogy helyezi Jézus vissza a süketnémát a társadalom
ba, abba, ami megadja életünk értelmét. Itt lehetne rámutatni azokra a 
pontokra, ami miatt sokan nem érzik szinkronban magukat egy-egy 
közösséggel. Itt is szükség lenné az olyan igehirdetésre, ami vissza
helyez azáltal, hogy megnyitja a füleket és a szíveket. Rámutatni arra, 
hogy közösség nélkül nem egzisztál az ember, csak vegetál. Ennek a 
süketnémának is voltak biológiai jelenségei, de ez még nem minden. 
A mindent csak magunknak magatartás is egyfajta süketnémaság a 
társadalom felé. A diakónia tkp. azt jelenti, hogy nem vagyunk ilyenek 
a mai magyar világban, s a mai magyar világ számára.

Olyan sokszor lehet olvasni a jézusi csodatételek után, hogy annak 
alig-alig van hitet ébresztő hatása. Itt is a csodálatot váltja ki a „lát
vány” , nem „jön rá” a környezet, hogy itt többről van szó, mint 
emberi cselekedetről. Ahelyett, hogy Istenhez kerülnének közelebb, in
kább erőt vesz rajtuk a félelem, a rettegés. Talán, ezek a fokozatai a 
hitrejutásnak?
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Felhívás titoktartásra. Jézus szinte „hivatali titkot” bíz környeze
tére, amikor arra szólítja föl az embereket, hogy senkinek se mondják 
el. Vagy azért mondja ezt, mert tisztában van azzal, hogy a törté
netnek csak a szenzáció részét adják tovább, s azt is „pletyka szinten” ? 
Ez pedig nem azonos a jézusi cselekedet lényegével. Erre vonatkozik az, 
hogy ezt ne mondjátok. Benne van-e ebben a figyelmeztetésben, hogy 
azt viszont mondjátok, hogy láttuk Jézust, aki imádkozott, s így adta 
vissza egy embernek a hallását, s tette teljesértékű emberré a társa
dalom számára és a társadalmat, annak szépségét a meggyógyult szá
mára!? (39)

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP

Lk 10,23—37

Evangélikus egyházunknak a Szentíráson alapuló tanítása: a hit 
által való megigazulás. Hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít a hit
nek maga Jézus, az kitűnik az általa meggyógyítottakhoz intézett, 
gyakran visszatérő szavaiból: „Bízzál, a te hited megtartott téged!” 
A Szentírás más helyei is hangsúlyozzák a hitnek örök életre megtartó 
erejét: „Az igaz ember hitből él” (Róm 1,17). Ugyanakkor azonban arra 
is rámutat Isten igéje, hogy „a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott 
önmagában” (Jk 2,17), mert az igazi, élő hit „a szeretet által munkál
kodó hit” (Gál 5,6). A hit és cselekedetek párhuzamosságának szüksé
gére mutat rá mai igénk azzal, hogy a segítő szeretet gyakorlására tesz 
erős hangsúlyt.

Az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, illetve példatörténet
ben a törvénytudó két döntően fontos kérdéssel fordul Jézushoz. E két 
kérdés — az örökélet és a felebaráti szeretet kérdése — szorosan össze
tartozik s ezért minden idők hivő emberének kérdése, akinek számára 
az üdvösség jelent valamit. Jézusnak mindkét kérdésre adott egyszerű, 
világos válasza mesteri módon mutat rá az „egy szükséges dologra” .

1. Az örök élet kérdése

„Mit cselekedjem — kérdi az írástudó —, hogy az örök életet el
nyerjem?” Tehát gyakorlati útmutatást, praktikus választ vár Jézustól. 
Jézus visszakérdez: hiszen az írástudónak ismernie kell a zsidóság hit
vallását, a Sömá Jiszráélt (5Móz 6,5) s a „második nagy parancsolatot” , 
a felebaráti szeretetét. Az elmélettel nincs is semmi baj. Jézus is el
ismeri: „Helyesen feleltél” . Csak most már az elméletet át kell vinni 
a gyakorlatba is: „Ezt cselekedd és élsz!”

Igen, az elmélettel nincs baj: ezt látjuk akkor, ha arra a hatalmas 
teológiai tudományos munkára gondolunk, amelyet a hittudósok az év
századok során elvégeztek. Könyvek százezrei és milliói — sokszor ma
gas színvonalon — adják a „tanítást” Istenről, emberről, bűnbeesésről, 
bűnbocsánatról, kegyelemről, örök életről és üdvösségről. Kimerítő isme
reteket közölnek a felebaráti szeretetről. Nem vagyunk tudományelle
nesek, de valljuk, hogy minden tudomány annyit ér, amennyire az 
életet, a haladást és fejlődést szolgálja. Így a teológiai tudománynak is 
akkor van értéke és értelme, ha valóban hozzásegít, előbbre visz az
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örök élet útján. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy nem elég csak „tud
ni” az örök élet dolgait, hanem azokat „hinni” s még inkább „csele
kedni” is kell.

2. A felebaráti szeretet kérdése

„Ki az én felebarátom?” — teszi fel a második kérdést az írás
tudó (v. ö. 3. Móz. 19,18) s nyilván felteszik sokan ma is. S míg az 
első kérdésnél inkább gyakorlati választ kért Jézustól, itt szívesebben 
hallana egy kis elméletet, magyarázatot a felebarát fogalmáról s a fele
baráti szeretet gyakorlásának határairól. Jézus azonban az irgalmas sa- 
maritánusró] szóló történet elmondásával olyan helyzetbe hozza a kér
dezőt, hogy önmaga kényszerül rá a helyes válaszadásra: „Az, aki 
könyörült rajta” . Rádöbbenti a kérdezőt arra, hogy a felebaráti szeretet 
gyakorlásánál nincs helye a fogalmi meghatározásoknak és elméletek
nek (1. Mt 5,46—47-et), hanem a habozás nélküli, egyértelmű, segítő 
szolgálatnak. Amikor Jézus gyógyított és bűnöket megbocsátott, nem 
latolgatta a betegek és bűnösök faji, nyelvi hovatartozandóságát, vagy 
világnézetét, hanem egyértelműen segített a rászorulókon. Sőt: nemcsak 
segítő szeretettel hajolt hozzájuk, hanem életét is odaadta érettük 
(Mt 20,28).

Nem vonjuk kétségbe, hogy a történetbeli pap és lévita vallásos 
emberek voltak, akik talán éppen a jeruzsálemi templomban pontosan 
elvégzett szolgálatuk után mennek hazafelé Jerikóba. De úgy látszik, 
hogy vallásosságuk belül rekedt a templom falain, mert a súlyos bajba 
került zsidó „felebarátjuk” mellett szó nélkül elmennek. Igen, sokszor a 
fényes katedrálisokban precízen elvégzett „csillogó” istenszolgálat ön
magában még nem elegendő. Már az Ószövetség prófétái is elítélik az 
önmagáért való kegyességet: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!” 
(Hós 6,6). Jézus is erre int a Hegyi Beszédben, amikor így szól: „Le
gyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36). Éle
sen mutat rá a felszínes vallásosság tarthatatlanságára: az Isten iránti 
kötelesség teljesítésétől nem választható el Isten akaratának — a fele
baráti szeretet gyakorlásának — egyidejű teljesítése. A kettőnek állan
dóan „szinkronban” kell lennie egymással. Felszínes és üres az a ke- 
resztyénség, amely a felebaráti szeretetről prédikál, ugyanakkor azon
ban az elnyomottaknak, kizsákmányoltaknak, éhezőknek megsegítésével 
nem törődik. „Istent szolgálni csak úgy lehet, ha magától értődőén 
végezzük a samaritánus szolgálatát „az országúton” , vagyis a világban, 
a mindennapi életben” — írja dr. Prőhle Károly Lukács evangéliumá
hoz írt kommentárjában (182. old.).

3. „Ezt cselekedd és élsz”

Ma is ezt válaszolja Jézus azoknak, akiket érdekel az örök élet, 
üdvösség kérdése. Bizonyára ennek a jézusi parancsnak engedelmeske
dett Bodelschwingh és Lőhe, amikor ráléptek a tett mezejére s a külön
féle szeretetintézmények hosszú sorát állították fel. De ugyanígy csele
kedett Albert Schweizer, amikor az európai civilizációt elhagyva, több 
mint fél évszázadot töltött el az afrikai őserdőben s az általa alapított 
és épített kórházban irgalmas smaritánusként karolta fel és gyógyította 
meg a korai biztos pusztulástól a bennszülöttek ezreit.
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Ahhoz azonban, hogy az irgalmas szeretet cselekedeteit gyakorol
hassuk, nem kell elmennünk a távolba, vagy messze idegenbe. Isten 
napról napra utunkba állíthat olyanokat, akik éppen a mi segítő sze- 
retetünkre szorulnak rá s nekünk vizsgáznunk kell arról, hogy csak 
„fejünkben” van-e az irgalmas samaritánusról szóló történet, vagy szí
vünkkel is engedelmeskedünk Krisztus felszólításának: „Eredj el és te 
is hasonlóképpen cselekedjél!” így válhatunk — Lutherrel szólva — 
„felebarátunk Krisztusává” , aki azonosította magát a kicsinyekkel és a 
segítő szeretetre rászorulókkal (Mt 25,34—40). Azért meg külön hálásak 
lehetünk Istennek, hogy hazánkban olyan társadalmi rend uralkodik, 
amely az embert felemelő, megbecsülő és segítő számos intézkedésével 
bennünket, keresztyéneket is állandóan ösztönöz hasonló cselekedetekre.

Ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy ha a felebaráti sze- 
retetet Krisztus parancsának szellemében gyakoroljuk, akkor ezt nem 
szinergizmusként fogjuk fel, sem pedig abból a meggondolásból, hogy 
„érdemszerző cselekedeteket” gyűjtögessünk, hanem annak a Krisztus
nak engedelmeskedünk, aki az utolsó vacsora előtt tanítványainak lá
bait megmosva, így szólt hozzájuk: „Példát adtam nektek, hogy amint 
én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek. . .  ha tudjátok ezeket, 
boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket” (Jn 13,16—17).

Mekis Adám

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. v a s á r n a p

Lk 10,23—37 

Segítés-életmentés!

Jézus két nagyon fontos kérdésre ad feleletet ebben a locus classi- 
cussá vált példázatában. Drágának tartja az életet! Testi és lelki, földi és 
örök életet egyaránt! Aki pedig a bajbajutott segítségreszoruló ember 
életét nem menti úgy, mint a samáriai, az hiába szereti az Istent! 
A másik kérdésre adott feleletet: az a felebarátod, aki segítségedre szo
rul és segítesz is rajta! Egyben hadat üzen Jézus azok ellen, akik 
„csak” az örök életet hangoztatva segítenek, de segítségre szoruló, baj
bajutott földi életveszélybe kerültek mellett közönyösen mennek el.

így lesz ez a példázat egyúttal az 5. parancsolat legéletszerűbb és 
egyre időszerűbb magyarázata, melyet Luther oly nagyszerűen foglalt 
össze Kis Kátéjában: „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele
barátunk testét és életét ne bántsuk és ne ártsunk neki, hanem őt min
den testi bajban és életveszélyben segítsük és támogassuk.” Ma pedig 
talán nem az a központi reformátori kérdés, „hogyan találok egy irgal
mas Istent”, hanem az, „hogyan találok egy irgalmas felebarátot!” 
Hiszen akit megtalált az irgalmas Isten életmentő szeretete, az nem is 
tehet mást a felebarátja felé, mint a hitből fakadó, mentő irgalom se
gítő-szeretet cselekedetét.

Diakónia-teológiánk valósul életünk egészében: „Higgy tettel — 
légy hittel!” Az Isten irgalmasságát, üdvösséget adó szeretetét elfogadó 
ember habitusává válik a segítő szeretet. Cselekedetté lesz a transfor- 
mált hit! Örök paradigma marad ebben a vonatkozásban ez a példázat. 
Iránytű marad, melyen mindig tájékozódhatunk. „Szorgos, tevékeny do-
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log a hit. Nem kérdi, kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt kérdené, már 
meg is tette” Jézusi és lutheri iránytű!

Értékes, drága az élet! Istennek, aki adta, aki megváltotta, a Szent
iéleknek, aki megszenteli és segíti. Ezért erre az életre éppúgy a maga
méra, mint a máséra vigyázni kell. Az élet megtartása érdekében segí
teni kell a bajbajutott, életveszélybe került felebarátunkon. Az életet 
sok veszély fenyegeti. Nemcsak rosszakaró, az emberi életet brutálisan 
bántó emberek, akik tettlegesen ölnek, rabolnak, gyilkolnak és úton- 
állnak (példázatbeli rablók), hanem az életet nem szerető, semmibe 
vevő, „se Istent se embert nem ismerő” gonosz emberek keserítik meg 
sok család, közösség, társadalom Istentől harmonikussá rendelt életét. 
Ezen túl még van éppen elég objektív tényező, ami veszélyeztetheti az 
emberi életet. Betegség, járványok, éhínség, balesetek, természeti csa
pások, árvizek, tűzvészek és nem utolsósorban az egész világ életének 
legnagyobb ellensége a háború. Éppen ezért a magunk tehetségével, a 
magunk helyén mindent meg kell szóban és cselekedetben tenni azért, 
hogy egyre kevesebb legyen a szenvedő, síró, veszélybe került élet!

A közönyösek az élet ellenségei! A két látszólag tiszteletre méltó 
ember (pap és lévita) segítés nélkül megy el a bajbajutott mellett. 
A káini kérdéstől (avagy őrizője vagyok. .. ?) a „nem az én asztalom" 
modern mondásáig a közömbösség végtelen sokasága írja a közönyösség, 
a mulasztási bűnök fekete könyvét. Ebbe belekerülnek a „mit törődöm, 
mi közöm hozzá” hányavetiek. Akiknek nincs idejük segíteni, a másik 
bajával is törődni. Annyira önzők, hogy csak a maguk nótáját fújják 
és képtelenek a másikét meghallani. Csak a maguk baját látják, de a 
másiké előtt behunyják szemüket. Bajokat észrevesznek ugyan, de észre
vétlenül továbbmennek. Gázolnak és cserbenhagynak. Rohannak és el
taposnak. Így ír róluk Reményik keményen: „ . . . a  léptünk rajta döngve 
áthaladt. Semmit nem tettünk, csak nem vettük észre, s eltapostuk, 
mint egy bogarat.” Nem vettük észre! Nem segítettünk! Jót tehettünk 
volna!” Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak” . A mu
lasztási bűnök özöne zúdul reánk! A Krisztus s/eretetét, könyörületét 
megkapott szív soha nem lehet az életet, veszélyt, bajt közönyösen 
szemlélők között.

..Ha számbavetted mind a bűneid, szemed ha metszőn önmagadba 
látott, Az ismeretlen sok-sok vétkedért még mondj el egypár Miatyán- 
kot.” (Reményik.)

Az életet védeni, segíteni kell! Samaritánus módra. A modern vi
lágban is. Önzetlenül, nem kérdezve, mi a fizetség érte. A keresztyén 
szív krisztusi hálából segít. Akik ezt cselekszik, azok neve a történel
met, világot, időt és tért átfogó nevesek és névtelenek aranykönyvébe 
kerül. Sok névtelen hős lett modern árvízi hajóssá a nemegyszer még 
hazánkban is pusztító árvizek idején. Feszült idegállapotban számtalan 
mentőssofőr száguldottá végig szirénázva falvak és városok utcáit, hogy 
életet mentsen. Sok tűzoltó élete kockáztatásával mentett meg életeket, 
értékeket. Nemcsak a kitüntetést hordja büszkén a mellén, hanem az 
égési sebek nyomait is! „Lerobbant” autósok, motorosok sok érdekes 
történetet mondanának el a modern országúti irgalmasságról. És ezek 
mind pozitívumok! Az orvosok és ápolók, a diakóniai munkások sok 
ezer átfogó névsora tündököl az aranykönyvben. Tudással, szívvel, hit
tel, áldozatkészséggel segítenek. Operációtól a beteg verejtékének letör
léséig, az egy pohár víz odanyújtásától a sebek bekötözéséig végzik az 
életmentés szolgálatát. Szeretik és védik a másik életét is. Nemcsak a 
magukét, öregeket gondoznak, nyomorék gyermekeket felkarolnak,
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etetnek, pelenkáznak, beszélni tanítanak. Nemcsak a bajbajutottakon 
segítenek, hanem meg is előzik a bajt. Közvetve, vagy közvetlenül segí
tenek. Akik könnyezve olvassák az értékesítést arról, hogy ismeretlen 
embertársukon véradással segítettek: „Kedves véradónk! Nem feledve 
önzetlenségét, szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmával a megse
gített embertársuk nevében. Magyar Vöröskereszt.” (Könnyezve olvas
tam magam is ez egyszerű szöveget.) Mi ez, ha nem életmentés, az 
élet szeretete, a bajok megelőzése? Életet adni az életnek, életet az 
éveknek. Öregeknek, bajbajutottaknak egyaránt. „Boldogok az irgalma- 
sok, mert irgalmasságot nyernek!”

Az élet szeretetében, megbecsülésében, a segítésben Jézus az örök 
példaképünk. Minden bajbajutotton segített. Ö maga az irgalmas sa- 
maritánus. Jézus követői a világban ebben is követői kell hogy legye
nek! Jézus soha nem választotta ketté a lelki és testi nyomorultakon 
való segítés kérdését. Együtt és egyszerre hirdetett bűnbocsánatot és 
gyógyított. Törölt le könnyet és adott vissza életet! Egyszerre oldott meg 
lelki problémákat és a földi élet kérdéseket. Okozott nyugtalan lelki- 
ismeretfurdalást a bűnösöknek, de hirdetett békességet. Tőle kapott 
hittel és szeretettel kell végezni az életet mentő szolgálatot. Szép fel
adat: Előre hát tevékeny, hitből fakadó cselekedettel, segítőkészséggel 
az élet védelmére! Minden baj megelőzésére! Legyen a gyülekezet 
népe a modern irgalmas samaritánus!

Hegyháti János

Laikus kérdések és szempontok Lk 10,23—37-hez

Nem olyan egyszerű a meghatározás, ahogyan azt egy énekírónk 
írta: Ama samaritánus te vagy ó Jézusom... A feladatunk elől mene
külnénk el, ha így leegyszerűsítenénk a samaritánus személyét. Jézus
ban együtt láthatjuk a segítőt és a halálba taszítottat, az elhagyottat, 
a sebektől vérzőt.

Kit foglalkoztat ma az örökélet kérdése? Fontos földi törekvéseink 
vannak. Ezért rohanunk gyakran embertelenül. A másikat észre nem 
véve, másiknak időt nem szentelve. A modern ember is szívesebben ad 
pénzt, csak az idejéből ne kelljen áldozni a másiknak. Ezért vonako
dik pl. közlekedési balesetnél tanúskodni az ember. Egy súlyos bal
esetnél az enyhébben sérülteket magánosok vették fel kocsijukra, hogy 
kórházba vigyék őket. Sokan emlegették: Milyen nagy áldozat volt, 
még a kocsi takarója is véres lett? Ennyire nem látja a másikban a 
segítségre szorulót!

Hány megsebesített, kifosztott nép van a világban! Sokszor az az 
érzésünk, hogy csak azért kötözgeti, gyógyítgatja, öltöztetgeti a többi 
őket, hogy újra rablók osztozzanak rajtuk!

Hányszor elmennek keresztyének gyerekek mellett, akiket dühös 
szülők bántalmaznak? Nem veszik észre, hogy hol kellene igazán se
gíteni.

Látni Őt és tenni, amit Ő tett, ez ennek az igének a tanítása a 
mi konkrét helyzetünkre alkalmazva, a mi mai világunkban a felebarát 
iránt érzett felelősséget megélve. (27/a)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP

Lk 17, 13—19 

Minden tizedik

Kézenfekvő lenne textusunkkal kapcsolatban a háláról és a hálát
lanságról beszélni. Ezekről az emberi tulajdonságokról igen sok meg
ható és elrettentő „storyt” tudunk, de tudjuk azt is, hogy a Föld leg
hálátlanabb teremtménye az ember. Legalábbis így tartja nyilván a 
köztudat, ill. a közvélemény. Mégsem az emberi hálátlanságot dombo
rítjuk ki.

Az is kézenfekvő lenne e történet kapcsán, hogy a tíz meggyógyí
tott közül csak az idegennek, az „eretneknek” , samaritánusnak szólalt 
meg a lelkiismerete, a „választott nép fiai” , a kilenc természetesnek 
vette tisztulását, és eszébe sem jutott visszatérni, köszönetét mondani 
a gyógyulásért. Mi sem lenne természetesebb, mint ezt a különbséget 
..meglovagolni” és a „világ fial”, valamint a világosság fiai közé ilyen 
éket verni. De vajon erről van-e szó textusunkban, és ez lenne-e az 
üzenete a mai gyülekezetek számára? Nyilvánvalóan erről is szó van 
a történetben, de erről jóval többről.

A bélpoklosok csapatában nincs semmiféle megkülönböztetés. Nincs 
zsidó és nincs samaritánus, hivő és hitetlen, szegény és gazdag. Egy 
szörnyű igazság van: bélpoklosok — a keleti betegségek egyik legsú
lyosabb ragályának, a leprának foglyai — s ez önmagában „társadalom 
formáló” tényező. A kor viszonyainak megfelelően a bélpoklosok, mint 
tisztátalanok egyfelől, és mint halálos kór hordozói másfelől, kirekesz
tettek voltak a társadalomból, a falu és város közösségéből. Csapatokba 
verődve éltek, távol az egészségesektől, sajátos „kórházi közösségeik
ben” . (Erre utal az is, hogy tízen jöttek Jézushoz.) Ez a közösség a 
..halálra ítéltek társadalma” , amelyben az egyéni tragédiák feloldód
tak a közösség tragédiájában, reménytelenül elveszett közösség volt. 
A törvény, a mózesi rendelkezések — az önvédelem érdekében is —, 
súlyos rendszabályok alá vetették ezeket a szerencsétleneket (3. Mó
zes 13,45 szerint a poklosoknak kiáltozniuk kellett: „tisztátalan, tisz
tátalan” vagyok). A mózesi rendelkezésekre utal a 15-ik versünk, amely 
szerint Jézus papokhoz küldi a bélpoklosokat. (3. Mózes 14,2.)

Itt van tehát az első nagy tanulság. A betegségben nincs emberek 
között különbség. A hivő és hitetlen, a világosság fiai és e „világ 
gyermekei” egyaránt rabjai lehetnek a gyilkos kórnak. Rák és szív- 
infarktus és egyéb betegségek egyaránt pusztítják a társadalmat és 
emberiséget, nem téve különbséget a hitbeli felfogások között. Isten 
gondviselő szeretetének jele, hogy felébresztette a társadalom felelős
ségét a betegek és betegségek iránt. Az egészségügy a modern társa
dalmak egyik legfontosabb kérdésévé lett. Az ember meggyógyításáért 
roppant áldozatokat hoz pl. a mi társadalmunk. Kórházak, egészség- 
ügyi intézmények, gyógyszerek stb. állnak rendelkezésül, hogy meg
hosszabbítsák az emberi életet és megkíméljék az embert az elvisel
hetetlen szenvedésektől.

A betegségeket, mint az emberi szervezetet megtámadó alattomos 
kórokat mégsem lehet kiküszöbölni. Különböző mértékben és formá
ban szedik áldozataikat. Itt ólálkodnak körülöttünk, és rettegésben tar
tanak bennünket. Az élet féltése remeg szívünkben: jaj csak ne tar
tozzam a „betegek társadalmához” .
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A másik erőteljes vonás, hogy Jézus a történet szerint éppen arra 
járt, ahol a bélpoklosok, ill. leprások tartózkodtak. Az evangéliumok 
szerint mindig „éppen” arra, ahol a nyomorúság fészket rakott, ahol 
a kétség már mindent elborított, ahol a reménytelenség már a felhő
kig ért. De hiszen ez az evangélium! — és ezt húzzuk ismételten alá 
— , hogy Krisztus azért jött a világra és ez az újszövetségnek ez köz
ponti üzenete. Az idők teljessége is így érthető. Amikor tehát legna
gyobb volt a sötétség, a legszomjasabb a Föld, és a legéhesebb a lé
lek, akkor kellett eljönnie. Vagyis az ő útja éppen akkor vezetett arra, 
amikor ez a kicsiny, de betegsége által halálra ítélt társadalmat meg 
kellett gyógyítani, menteni. Ö tudta, hogy neíkik erre van szükségük, 
és Krisztus éppen azért jött, hogy betegéket gyógyítson. A messiási 
feladat egyik oldala a gyógyítás. A bélpoklosok felismerték benne a 
könyörülő Isten fiát, tehát nem egy „átlagembertől” esedeztek gyógyu
lásért, nem alamizsnát kértek, ihanem mindent, vagyis az egészségü
ket. A könyörület arra utal, hogy a legnagyobbak kérték gyógyulá
sukat.

A Mester, aki most a szenvedőkben az embert látja, nem a sama- 
ritánust és a zsidót, nem az eretneket és a választott nép fiait, ha
nem az embert, megtisztítja őket. Az emberen könyörül Isten a műtő
asztalon és a kórházi ágyon, az embert gyógyítja meg az orvosi ren
delőben és gyógyszerek segítségével. Nem a hívőt és hitetlent, hanem 
az embert, aki számára drága, akiért küldte egyszülött Fiát. Ezek az 
emberek hagyják el a kórházakat gyógyultan, és térnek vissza a csa
ládi körökbe, munkájukba és társadalmukba. Ezek az emberek lehet
nek ismét édesanyák gyermekeik mellett, hogy azok árvákká ne vál
janak. Ezek az emberek dolgozhatnak újra felszabadultan családért és 
társadalomért egyaránt.

És a harmadik tanulság, hogy a samaritánus visszatér Jézushoz. 
Visszatérése megható külsőségekben fejeződik ki. Arcai borult lábai
hoz és nagy, hangos szóval dicsőíti az Istent. Talán kiérezzük e jele
netből egy embernek a megtérését, mert valójában a megtérés biztos 
jelei ismerhetők fel magatartásán. Ez az ember „valamivel” többet ka
pott a gyógyulásnál. Ez az ember hitre jutott, és ezért zuhant térdre. 
Ő hinni is tudott abban, aki segített rajta. Jézus ezért mondja neki: ..a 
te hited megtartott téged” . Tízet gyógyított meg Jézus, de csak egy 
jutott hitre. Talán az általános tapasztalat érvényesül a történetben, 
hogy csak minden „tizedik” tudja dicsőíteni Istent, hálát érezni a 
mennyei Atya gondviselő szeretetéért és hittel fogadni sok ajándékát. 
Nem mindenkinek a szeme nyílik látásra.

Persze ez mit sem von le Isten szeretetéből, abból, hogy könyörü- 
lete „univerzális” . Áldása záporozik, gyógyítása, segítsége korlátlan, 
megsegítő szándéka végtelen. Nem a kilencet nézi, hanem mindig a 
teljeset a tízet, vagyis mindenkit. Azt a három és fél milliárdot, akik 
közül nagyon sokan bélpoklosök, ill. leprások, rákosak tüdőbajosok, 
szívbetegek, kolerásak, himlősök és traohomások, és ki tudja felsorolni, 
hányfajta betegségben szenvednek. Mindig a teljes egészet nézi, az az 
Ö szeretete és az az akarata, hogy mindenki gyógyulásra jusson. Ezért 
állította be a tudományt és minden más eszközt a gyógyítás érdeké
ben, ezért ébresztett felelősséget mindazokban, akik képesek erre, hogy 
gyógyítsanak, és ezért fordítja a mi szíveinket is azok felé, akik be
tegségben sínylődnek és szenvednek. Nem azért, hogy hálát, vagy az 
ember részéről valamit is kapjon, mert mindezt ő végtelen szerete-
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téből adja. És ha a tíz közül egy elismeri gyógyulásában az ő segítsé
gét és ezáltal hitre jut, akkor a példázatbeli nagy öröm lesz úrrá a 
mennyben az „egy” megtérése alkalmából.

Dr. Rédey Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP

Lk 17,11—19

A Krisztusra tekintő hit. . .

Megrendítő embersorsok érnek el szívünkig alapigénkből, amikor 
10 bélpoklosról tesz említést. Velük szemben az egészségesek gyógyí
tási szándékát elaltatta az indokoltnak vélt szeretetlenség. Gyógyulási 
reménységük alapját pedig végleg megrendítette az istentiszteleti, csa
ládi és társadalmi kivetettségük. Kényszerközösségükben — úgy tűnik 
— a zsidó-samaritánus ellentét tűzét lelohasztotta a közös nyomorú
ság. Az egymás iránti segítő szeretetet azonban eleve tétlenségre kár
hoztatta a tehetetlenség. Az ilyen kényszerközösségben csak egymás 
keserves panaszát visszhangozzák a tagok. — Jézus azonban jókor és 
jó helyre érkezett. Őrá tekintettek, hozzá könyörögtek. Ahhoz, akinek 
volt szíve és hatalma segíteni, és segített. Könyörgésüket őrzi igénk, 
őrzi az egyház istentisztelete. Értelme, súlya azonban csak azért van 
ma is, mert Krisztus él és örökké ugyanaz. Ő jelentkezik, szeret és 
cselekszik igénkén keresztül, hogy valósággá váljék és megmaradjon 
szíveinkben az őrá tekintő hit.

1. A Krisztusra tekintő hitnek nem utolsó kísérlet-mozdulata a kö
nyörgés, hanem állandó gyakorlata. Függetlenül attól, hogy mekkora. 
A segítségért könyörgő bélpoklosok hite aligha volt lángoló hit. De él
tek az alkalommal, és Krisztusra tekintettek vele. Tőle kérték, várták 
és fogadták el a segítségét, ő  sem méregette hitüket, hanem elfogadta 
és elégnek tartotta arra, hogy teljes szívvel, teljes hatalommal könyö
rüljön és segítsen rajtuk.

Időszerű vigasztalás és hatalmas biztatás ez nekünk, ma élő ke
resztyéneknek. Nem a hitünk fontosságát árnyékolja és kisebbíti. Nem 
a kishitűségünket igazolja. Az a vigasza és biztatása számunkra, hogy 
a hitünk és mások hite hőfokának, nagyságának mérlegelése nélkül 
szabad bátran Őrá tekintenünk, Tőle kérnünk és várnunk a segítséget. 
Azzal a hittel tehetjük és tegyük ezt minden nap késedelem nélkül, 
ami éppen van. Mégpedig előzetes feltételek nélkül, és sohasem utolsó 
kísérletként. Inkább fordítva történjék. Mindentől függetlenül, minden 
mást megelőzve tekintsünk rá, és kérjünk Tőle. Azután a keresztyén 
hit józanságával és bizonyosságával merjük megragadni a magunk 
számára is, felebarátaink számára meg még inkább, azokat az eszkö
zöket, amelyek elérhetők, és megtenni, amit kell és lehet. Hiszen ahol 
így gyakorolják a könyörgést, ott az igének is becsülete van, tehát a 
Szentlélek sem tétlenkedik. Ott a Krisztus maga is jelen van, és nem 
késik el semmilyen ajándékával, a valódi hit ajándékával sem.

2. A Krisztusra tekintő hit a próbát is állja. Akkor régen csak 
ennyi volt Jézus válasza a könyörületért esdeklők könyörgésére: Men
jetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak — tehát a betegség
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szakértőinek. Mernénk-e csodálkozni azon, ha csalódottan másfelé vet
ték volna az útjukat? A csodálkozásra érdemes éppen az, hogy szót 
fogadtak. A küldést nem lerázásnak vették, hanem parancsnak. A vá
rakoztatást pedig olyan próbának, amelyikben benne volt a gyógyulás 
ígérete.

Jézus sokszor kötötte össze és gyakran köti össze irgalmát a hit 
próbájával. Erre is példát nyújt igénk, de nem mintát. A próbák na
gyon különbözők lehetnek. Receptünk erre sincs. Néha tovább kell 
vinni a terhet, és várni kell a megoldásra. Máskor küld, mégpedig a 
küldetés értelmében. Olyan feladat elvégzésére, amelyikhez a tanítvá
nyok foga sem mindig fűlik. Olyanra, amelyikben inkább ütközik ki a 
hűség, áldozat, a bizalom és szeretet követelménye, mint a számunkra 
adott teljesedés ígérete. Az Őrá néző hit azonban ezt a két szempon
tot összekapcsolja és úgy vállalja. Jézus ugyanis megmarad a mellett 
az igénye mellett, hogy szívét is, szavát is feltételek nélkül vegyük ko
molyan. A hozzá intézett kérésünkre nem mindig a rögtön teljesítés a 
folytatása az „add, Uram Isten, de mindjárt” emberi türelmetlenségnek 
megfelelően. Szeretete és hatalma érvényében azonban még senkit sem 
csalt meg a hit várakozása és engedelmességének mozdulata. Azok a 
régiek közben meggyógyultak. Sokan mások pedig szeretetének és a hit 
mindennapi áldásának bizonyosságában megerősödtek. A mi hitünk 
próbája is szeretete felől való bizonyossággá válik, ha nem tétlen vá
rakozásban, hanem küldetésünk tetteiben állja a próbát.

3. A Krisztusra tekintő hit ugyanis mindig a hála útján tevékeny 
hit. Nem tartós, ha nem jut el idáig. Törést szenved, mint a háláról 
felejtkező kilencé. Amikor a meghallgatás csak sikerélmény, köny- 
nyen megtorpan a hit, még mielőtt a köszönet küszöbére lépne. A ka
pott ajándék feletti öröm láza hamar maga alá temetheti azt a hitet, 
amelyiknek a jogos önrendelkezésen túl a hála magasztalásába kellene 
torkollnia. Ahogyan a gyógyult samaritánus esetében történt. Roppant 
elgondolkoztató, leleplező, amit Krisztus akkor régen fűzött a kilenc
venszázalékos hálátlansághoz. Nem a segítséget nyújtónak sértődött si
ráma az! Inkább meghökkentő leleplezés és ítélet. Isten szomorítóvá, 
majd ember szomorítóvá, végül pedig öncsalássá lesz és csalódásba 
fullad az a hit, amelyik az ajándék elkönyvelése után az önzés, felej
tés, a szeretetlenség és hálátlanság útjára kap.

Nem cipelünk-e egyenként és együtt is óévekből újakba átemelt 
rengeteg hálátlanságot? Krisztus iránti hálaadósságunk tömkelegének 
bizonyul ám minden törlesztetlen hálaadósságunk! Azok is, amelyek 
családunk, hitvesünk, gyermekeink, állampolgárságunk és hivatásunk 
körében gyülemlenek nemcsak a szívünkre, hanem ítéletként a fe
jünkre. Olyan időszerű azért a hálás hitért, új kezdetért és folytatásért 
a poklosök könyörgése: Jézus, könyörülj rajtunk! Olyan hitre van szük
ségünk ugyanis, amelyik a mindennapi élet emberi kapcsolataiban gya
korolja háláját. Éppen azért küldte haza annak idején Jézus a hálás 
samaritánust, hogy hálája ott folytatódjék, ahol naponként lesz talál
kozása emberekkel. A valódi hit mindig elég okot talál erre. Nem hagy 
hálátlanul elpihenni valamiféle farizeusi babérokon. Nem hagy elége
dettekké lennünk önmagunkkal, hanem ráléptet a gyógyult samaritánus 
hálaútjára. A mi világunkban különösen is végigjáratja az egészséges 
és megáldott samaritánusokkal, egyháza népével, az „irgalmas” sama
ritánus útját.

A hálás hit mindig túléli az ajándékok elfogadását. Nem temetheti 
el sem az ajándékokat élvező öröm, sem a felejtés és hálátlanság ör
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dögé. A valóban Krisztusra tekintő hit egész szívvel, egész emberség
gel tér a hála útjára. Az ilyen hitet avatja Krisztus Urunk maga meg
tartó hitté. Vagyis: az a hit a megtartó hit, amelyik a szeretet csele
kedeteivel dicséri Istent az utolsó leheletig. Ebben a gyakorlatban él
hetjük meg, amit reformáció korabeli énekünkkel vallunk: „A hit a 
Krisztusra tekint, Ki örök érdeme szerint Közbenjáró lett értünk.” Mai 
igénk is felidézi számunkra azt az evangéliumi igazságot, hogy az üd
vösségünk Krisztus által kegyelemből van, de az ítélet a hála cseleke
deteinek alapján történik.

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Lk 17,11—19-hez

Két ponton jelentkezett a szövegértésben nehézség: 1. Kik a „sa- 
máriabeliek” ? 2. Miért kellett megmutatniuk magukat a „papoknak” ? 
A választ közösen adtuk meg s így azonnal 2 csomópont körül formáló
dott ki a beszélgetés. Az első vonalon:

a) amíg bélpoklosok voltak, nem volt köztük különbség. Csak a 
gyógyulásuk során derül ki, hogy egyikük „samáriabeli” . Ma sincs való
di különbség az emberek között addig, amíg Jézussal nem találkoznak 
és nem élik át az ö  szeretetét.

b) a „különbség” abban jelentkezik, hogy ami a zsidóknak, mai 
vallásosaknak „természetes”, az a samaritánusnak, nemvallásos életből 
hitre jutott embernek valóban „kegyelem” !

c) a „vallásos” emberekre nem jellemző a hála. A „kívülről” jött 
és meggyógyult embernek erősödő hite egyenesen fut a hálaadásba. S 
a hála — itt derül ki! — életre szóló kötődés. Amit kaptam, azé, akitől 
kaptam.

A második vonalon:
a) a „papok” nemcsak egészségügyi ellenőrzést végeztek, hanem tő

lük függött a kultuszi rehabilitáció vagyis a visszavétel Izrael közös
ségébe, ami egyszerre volt népi és vallási közösség. A zsidók számára 
mindennél fontosabb volt ez. Hálájukat Mózes és a törvényes előírás 
szerint rótták le. S eltűnt előlük Jézus arca.

b) Jézus azért küldte őket a „papokhoz”, mert a helyzet ismere
tében a férfiak egész életét vissza akarta segíteni a normális keretek 
közé. Szeretetből tette! S tán jelül a papok felé!

c) A kilenc zsidó férfi meggyógyult betegségéből, újra folytathatta 
életét a régi keretek között, de ez csak prolongáció és nem új élet. 
Vallás, törvény, hagyományos szokás megkötötte őket.

Jézus számára nem mindegy, ami történt. Kissé el is szólja magát, 
hiszen „népének fia” volt és forrón szerette honfitársait: „ . . .  csak ez 
az idegen!?” — De utolsó mondata pecsét a samáriabeli férfi új életén: 
nemcsak meggyógyult, hanem mindenestül újjá is lett élete — üdvös
ségre! most már indulhat útján, soha többé nem lesz egyedül, vele 
marad Jézus, akihez hálája örökre köti.

Téma lehetne: annyid van, amennyit hittel kérsz!
vagy: Hála nélkül a hit nem szerez örök életet!
vagy: Prolongált élet vagy üdvösség!
vagy: Egyforma indulás a hit útján, de nem mindenki jut el a 

célig! (11)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP

Mt 6,24—34

Üdvözítő Urunk nem kegyes jótanácsokat ad, vagy afféle — mint 
mondják: „hegyibeszédet” mond, hanem szavaiban Annak hatalma nyi
latkozik meg, aki ÚR mennyen és földön. Igénket se mint költői szép
ségű gondolatokat hallgassuk, hanem a szavak mögött érezzük meg 
URunk életünket mentő szeretetét.

„Senki sem szolgálhat két úrnak!” Nem Isten áll szemben a mam- 
monnal, hanem Istenünk szeretete és szolgálata a mammon szereteté- 
vel és szolgálatával. Ez a kétfelé sántikólás, fél szívvel ide is, oda is 
szolgálat ideig-óráig mehet, de végül összeomlásba visz. Istenünk is
merete, szeretete és szolgálata békességet ad, és biztonságot nyújt. Igen 
sok örömöt talál Nála az ember. Szolgálata pedig — embereken ke
resztül ö t  szolgálni: gyönyörűség! Ezt csak egész szívvel, minden erő
vel, teljes értelemmel, őszinte meggyőződései lehet tenni.

A mammonnak félelmetes hatalma van. Mint akit a sebesség szé
dületé ragad el, úgy tud megfogni a pénz ördöge is. Elégedetlenséget 
szít, esztelen igényeket támaszt és zsarnoki módon tud hajszolni. Ne 
csak a Kék fény harácsolóira, lelketlen pénzhajszolóira, betörőire és 
gyilkosaira gondoljunk most. Mammon úr különös bűvölettel tud ma
gához vonni embereket a „piros- és lilahasú” banjgyekekkel is. Szám
talan fáradt rabszolgája panaszolhatná el Mammon úr kegyetlenségét. 
Nézzünk csak körül közelünkben! És végül mivel fizet? Mi a zsold- 
ja? . . .

Érdek és kapzsi haszonlesés nem tud együtt élni egy szívben és 
agyban az önzetlen szeretettel és önfeláldozó hűséggel! Valamelyiket 
jobban szeretik! Egyiknek onnan pusztulnia kell! Jézus szavait az élet 
igazolja. A pénz, a mammon szerelme előbb-utóbb sok fájdalommal 
fizet.

Hatalmas Gazdánk, mennyei Atyánk van, aki nagyon szeret min
ket, s akinek mi drágák vagyunk s ő ment meg e beteges aggódástól. 
ö  tudja jól, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk, vagy gondolnánk 
valamit. Természetesen gondoskodni — a mi kötelességünk, de remény
telenül aggódni: bűn! A bizalmatlanság bűne! Nem is lehet büntetlenül 
aggodalmaskodni!

A gondok és aggodalmaskodások nagyon veszedelmesek! Nem le
het elnyomni őket, mert akkor a lélek mélységeiben megmaradnak és 
tovább senyvesztik erőinket. De ölhetett kézzel se sodortassuk magun
kat, mindenbe beletörődve. Ha kínálkozik valami kivezető út gond
jainkból, arra igenis rá kell lépni. Ha találunk módot, eszközt szenve
déseink leküzdésére, meg kell ragadnunk, mert Isten adta kezünkbe! 
Nem közömbös neki a sorsunk! De aggodalmaskodásunkkal csak saját 
állapotunkat súlyosbítjuk. Aki kiszolgáltatja magát az aggódásnak és 
a gondoknak, annak azok kiszívják a vérét, megtörik maradék erejét, 
a félelemben megbénítják akaratát és sokszor kajánul elveszik még az 
eszét is! Nem az a megoldás, hogy nem gondolunk megélhetésünk 
gondjaira és elnyomjuk azokat. Azok tovább is ostromolni fogják ideg
zetünk és értelmünk egyensúlyát. Istenre lehet vetni gondjainkat. Ke
resni lehet ö t magát! Ne csak gondjaink ideig-óráig való megoldását 
keressük, hanem magát Istent! Számolni hatalmával és végtelen szere- 
tetével. Minden komor homlokráncolós aggódás helyett komolyan venni
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Istenünk b izon yára  m ár többször is m egtap asztalt és hirdetett gondos
kodó szeretetét.

Az étel, ital és ruházat jelenleg nálunk nem olyan gond, mint volt 
Krisztus URunk korában. (Sajnos Földünk más részein bizony az!> 
Életszínvonalunk emelkedésében szinte éppen a sok evés-ivás és öl
tözködés jelent gondot. De ettől eltekintve örök emberi kérdés lesz az 
étel, az ital és a ruházat dolga. Aggódást okozhatnak ma eszeveszett 
igények, rákfélelem és öregségi félelem, a környezet rendje és tiszta
sága, az emberi együttélés számtalan ügye, a társadalom jövője épp
úgy, mint a közlekedés, a nevelés sok problémája, de legfőképpen az 
emberiség békéjének ügye. Az ember éppúgy aggódhat ma is, mint 
Jézus korában! Számtalan dolog aggaszthatja és rághatja idegrendsze
rét, mint a szú a fát. Szívinfarktusok és szorongásos idegbetegségek, a 
különféle eredetű „kiborulások” korában magában véve igen gyenge és 
szinte semmi ez az emberi hang: ne fé lj! . . .  ne törődj vele! . . .  ne vedd 
szívedre! Ne fölényességgel és nagyképűséggel beszéljünk ezekről a dol
gokról! Itt nem segítenek beinjekciózott bölcs mondások, életbölcsesség
nek vélt aforizmák, az élet harcában és bajaiban másoktól örökölt, vagy 
ellesett életelvecskék — Üdvözítő URunk így segít: „Keressétek először 
Isten országát — és mindezek ráadásul adatnak néktek. Fontos a 
stresszelmélet, szervezetünk védelmi mechanizmusának ismerete, mert 
az ember való helyzetét tárja fel és felelősséggel talán hibás életelvekre 
is rámutat. Mi keresztyének korunk szavát is halljuk: Jöjjetek... ne 
féljetek!... ne aggódjatok!

Értelmünk van, tervezni, alkotni tudunk, fejlett társadalomban 
élünk, technikánk szédítő magasba emel! Hogy ne élhetnénk jól Isten 
világában! Istenünk minden feltételt megadott ehhez! Tudja, hogy 
mire van szüksége az embernek. Amikor pedig azt a célt tűzte elénk, 
hogy keressük országát és annak igazságát, akkor ezt az országot nem 
egy lelki, másik világban, a titokzatos jövő távlatában helyezte elénk, 
hanem már itt, ebben a világban!

A Krisztust követő erkölcs közösségi erkölcs. Nem egyéni ügyről 
van szó. Ez tükröződik a Hegyi Beszédben és Krisztus URunk minden 
más megnyilatkozásában. Az Országot és annak igazságát megtaláló 
ember életével másokat is vonz ebbe az országba, magatartásával és 
gondolkodásával és átadója az Ország békességének és szeretetének.

Végül még egyet! Az Istenhez tartozó keresztyén ember úgy él, 
hogy életével, szavaival és cselekedeteivel soha-soha nem okoz aggo
dalmat senkinek sem, sőt tudatosan azon van, hogy segítsen eloszlatni 
mások életében minden félelmet és aggodalmat. Ezt tehát úgy várjuk 
Istentől, hogy mi leszünk néki engedelmes eszközei.

Sümeghy József

Laikus kérdések és szempontok — Mt 6,24—34-hez

Az égi madarakról és a mező virágairól venni a példát, könnyel
műség. Úgyis elég sok baj van .azzal, hogy az emberek nem veszik ko
molyan a munkájukat. Ha még biztatást is kapnak arra, hogy mada
rakként és liliomokként várják Isten gondoskodását, ebből csak zűr
zavar és elégedetlenség származik.

511



Láthattunk filmfelvételeket kelet-ázsiai, éhínségben tömegesen el
pusztult emberekről. Kérdezhetnénk, hogy miért nem viselte gondju
kat az Isten. De inkább azt kell kérdeznünk, hogy mi miért nem te
szünk meg még többet azért, hogy Isten gondviselő szeretete ott érvé
nyesüljön, ahol ma még az egyik ember — a maga meggazdagodása 
érdekében — kizsákmányolja a másikat, s így bűnös módon megaka
dályozza Isten gondviselő szeretettnek az érvényesülését.

Aki Isten országát keresi minden más előtt, annak az ételéről, ita
láról, ruházatáról gondoskodik az Isten. Az előző fejezetben pedig azt 
olvashatjuk, hogy „Isten esőt ad igazaknak és hamisaknak” . A min
dennapi életben is azt tapasztaljuk, hogy nem attól függ valakinek a 
gondtalan élete, hogy keresi-e az Isten országát. Hogyan kell hát ér
telmeznünk Jézusnak ezt az ígéretét? Félő, hogy ha szó szerint várjuk 
a beteljesedését, keservesen csalódunk. Vagy eleve nem is várhatjuk 
Isten gondoskodását, mert úgy sem tudjuk minden más előtt országát 
keresni?

Mindenki elismeri, hogy „több az élet, hogy nem az eledel” . Csak 
legtöbben ezt úgy értelmezik, hogy eledelnél sokkal többet kell ön
magunknak szereznünk, s így lesz igazán élet az életünk.

Pedig Jézus itt világosan megmondja, hogy az ilyen magatartás
nak csak elégedetlenség a vége. Ami az életet „többé” teszi, az az, 
hogy ha nem önmagunk leszünk önmagunk számára fontosak, hanem 
Istennek akarunk szolgálni, országát akarjuk keresni. De a gyakorlat
ban micsoda az Istennek való szolgálat és országa keresése? (48)
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Egyháztörténeti évfordulók

\ korai felvilágosodás hírnöke: Bél Mátyás
A  225 évvel ezelőtt pozsonyi evangélikus lelkészként 65 éves korá

ban elhunyt Bél Mátyás egyike volt kora legnagyobb európai tudósai
nak. Kevesen tudják, hogy kiterjedt, mindmáig publikálatlan levele
zést folytatott Róma, Pádua, Danzig (Dansk), Könisberg (Kalinyingrád), 
Uppsala és Stockholm tudós köreivel, s érdemei elismeréséül tagjai 
közé választotta a londoni Royal Society, a berlini Tudományos Aka
démia és az olmützi Tudósok Társasága. Folyamatban volt szentpéter
vári (leningrádi) akadémiai tagsága is, külpolitikai erők azonban ezt 
végül is megakadályozták.

Állítsunk most úgy emléket a Kárpát-medence és az evangélikus 
egyház nagy fiának, hogy néhány eddig ismeretlen vonást mutatunk 
be a petrográdi tudományos kapcsolatainak történetéből.

A Nagy Péter cár (t 1725) által alapított szentpétervári egyetem fe- 
lekezetközi szellemével, toleranciát képviselő eszméivel már Bél idején 
a korai felvilágosodás szolgálatában állt, ellentétben a Habsburg tar
tományokkal, ahol skolasztikus-jezsuita eszmék voltak iránymutatók.

A szovjet Tudományos Akadémia leningrádi levéltárában nemrég 
került elő Bél Mátyásnak Pozsonyiban kelt 10 levele. Ezekben örömmel 
üdvözli „az orosz élet új fényét” és felveti egy közös asztronómiai 
kutató munkának a gondolatát.

E, számunkra többszörösen is érdekes levélváltásról itt röviden 
csak annyit, hogy 6 levelének címzettje Th. S. Bayer pétervári törté
nész (1694—1738), aki Bayer János eperjesi filozófus-professzor, majd 
a gyászévtizedben elítélt szepességi lelkész exuláns unokájaként Kö- 
nigsbergben született, mint akadémikus, az orosz államelméleti iskola 
etnográfiai és geográfiai alapjait vetette meg, s 10 éven át saját írá
sával töltötte ki Akadémiája folyóiratának történeti rovatát. Levélvál
tásuk Halién keresztül, Francke közvetítésével történt, s fő témája a 
magyar nép finn-ugor eredete és Bayer által hangoztatott mordvin ro
konsága (1732). Érdekes kortörténeti kép tárul elénk Bél leveleiből, 
aki tartott egy újabb protestánsüldözéstől, de hozzátette, hogy „séd 
vivit tamen Deus!” .

Bél két további levelének J. G. Gmelin (1709—1755) a címzettje, 
aki 21 éves korában lett, 1731-ben tagja az Akadémiának. Bél levelei
ben honfitársát, Mikoviny Sámuelt ajánlja akadémiai tagságra, és 
együttműködést javasol hazánk és Oroszország között, főleg a kartográ
fia területén.

Végül a harmadik címzett Chr. Goldbach matematikus (1690— 
1764), Leibniz és Lomonoszov barátja, az Akadémia titkára. A vele 
folytatott levélváltásból megtudjuk, hogy Bél 1739—40-ben a péter
vári Akadémiának és Anna Ivanovna cárnőnek akarta ajánlani a „Trac- 
tatus de re rustica Hungarorum” című művét, és hogy a „Notitia” be
vételéből több országból befolyó összeget a magyar természettudomá
nyok fejlesztésére szerette volna fordítani.

A felvilágosodás nagy hazai előfutárának korát megelőző szelleme 
előtt tisztelettel adózik a magyar evangélikusság is.

Dr. Fabiny Tibor



A z Evangélikus Sajtóosztály 
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