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Egyházunk útján

A Lelkészi Munkaközösségek szolgálata 1974-ben
(Folytatás)

6. Hogyan teljesítsük igehirdetésünk politikai feladatát? — A hato
dik számú előírt téma lényegében évről évre jelentkező szükségletnek 
idei változata. Minden évben szükséges a korszerű prédikáció témájá
val foglalkozni. Az egyik témának minden évben ez a szándéka. 1974- 
ben a fenti fogalmazásban folytatódott a témával való foglalkozás.

A lelkészek ott gyakoroltak önkritikát, amikor azt mondták, hogy 
„gyávák a prédikációk”, bátrabban kellene segítenie az igehirdetésnek 
népünk célkitűzéseit. Önkritikát gyakoroltak, hogy nem elég gyakorlati 
ebben a vonatkozásban a prédikáció.

Voltak, akik összehasonlították a különböző felekezetek rádiós prédi
kációját, és megállapították, hogy az evangélikus prédikáció a legpozití
vabbak közé tartozik. — Ennek ellenére az evangélikus egyházi vezetés 
elégedetlen a prédikációk politikai színvonalával. Minden LMK-ban min
dig feldolgoznak kollektív erőfeszítéssel prédikációkat, hogy az LMK le
gyen a prédikálás iskolája, amelyben az esperes vezetésével a lelké
szek egymást tanítják a korszerű igehirdetés jegyében.

Az összeredmény ennél a témafeldolgozásnál az, hogy a prédikálás 
témáját 1974-ben is melegen tartottuk, azt a jövőben sem vesszük le a 
napirendről, hanem állandó programmá tesszük ezen a téren a fejlődés 
szorgalmazását. Ebben a témában új szempontok és gondolatok nem ve
tődtek fel, hiszen ez évek óta feldolgozás alatt áll, de a lelkészek egyre 
tisztábban látják e téren mutatkozó feladataikat. Cél az egyházi veze
tőség szempontjainak elmélyítése.

A somogy-zalai dolgozat kiemelte: nincs politikamentes igehirdetés 
és magatartás. Sőt sokszor éppen ez árulkodik a legélesebb politikáról. 
Az egyháztörténet és az igehirdetés problémáin keresztül pozitívan veze
tett el arra a felismerésre, hogy „politikánkkal nem a keresztyén hit és 
igazság talaján állva akarunk politikai alapot adni a világnak, hanem 
együttmunkálkodni népünk és az emberiség javára egész társadalmunk
kal.” A hozzászólások felelősségünkre mutattak rá, helyes ön- és vi
lágismeret szükségességére.

Bács—Kiskunban kiemelték, hogy ez a téma nem is kerülhet le egy
házunk asztaláról. Egyrészt tény az, hogy az igehirdetés vonalán egyhá
zunkban van előrelépés. Ez annak is köszönhető, hogy a mindennapi ke
nyérnek a problémái, tehát az ember anyagi érdekeltségének a kérdései 
jobban szerepelnek az igehirdetésekben. A pozitívumokhoz tartozik az is, 
hogy az igehirdetés nem diktálás, hanem dialógus, tehát párbeszéd a 
kor emberével. Az igehirdetők igyekeznek minél közelebb kerülni a dia
lógus-szinthez. Ügy akarják Jézuíst hirdetni, hogy ő itt van és nem kí
vül a világon. Az igehirdetés nem abból áll, hogy gondolatokat közlünk 
Istenről, hanem Isten akaratát meghirdetjük konkrét történelmi helyzet
ben. Ebben a vonatkozásban az igehirdetés politikai feladata a konkre
tizálás, tehát a szükséges cselékedetek megmutatása.
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Voltak dolgozatok, amelyek elméleti síkon akarták megoldani a fel
adatukat. A probléma itt az, hogy az általános igazságok alapján lassan 
érkeztek meg az eredményekhez, a kifejezett feladathoz. Pedig ekkor kö
vetkezik az igazán izgalmas kérdés: hogyan teljesítsük az igehirdetés po
litikai feladatát? Ma már kevés annak az igazolása, hogy van politikai 
feladata az igehirdetésnek, ma már azon kell tusakodnunk, hogy ez konk
réten mit jelent, és hogyan teljesítsük azt. Egyházunknak egyik leg
fontosabb célkitűzése éppen az, hogy az igehirdetőkkel foglalkozzék, kü
lönösképpen is azon belül a fiatalokkal is, akik számára nagyon fontos, 
hogy biztos irányítást nyerjenek.

Vasban ez a téma a veszprémi egyházmegyével közös LMK-n került 
kidolgozásra. Az első dolgozathozó félreértette a feladatot, s mivel a 
dolgozata együtt hangzott el a veszprémi egyázmegye LMK dolgozatá
val, elütött annak a színvonalától. A politika fogalmát leszűkítve értel
mezte és ezért maga a szó rossz ízű lett A feladat körvonalazását 
bírálta.

Arra nem kaptunk feleletet, hogy hogyan teljesítse igehirdetésünk 
politikai feladatát. Az esperes elégtelennek érezte ezt a dolgozatot, ezért 
kiadta másik lelkésznek kidolgozásra, aki gazdag történeti és bibliai hát
teret hozott, kidomborította az igehirdetés cselekedet-jellegét. Kiemelte, 
hogy a témáktól való idegenkedés oka a kényelemszeretet. Az ember szí
vesen húzódik az intern-vonalra, semmint, hogy vállalja a cselekvés 
kockázatát. A dolgozat hibája, hogy a kereszt teológiáját képviselte olyan 
formában, hogy hirdetem az igét, ennek megvan a következménye, 
meg kell szenvednem érte. A szenvedésre tette a hangsúlyt, ahelyett, 
hogy megszólaltatta volna azt az örömöt, amit az ember akkor érez, 
amikor megtalálja Isten igéje mondanivalóját a gyakorlati életfolytatásra 
nézve is, amellyel segíteni tudja az emberi együttélés rendjét.

Több dolgozaton látszik, hogy olyan lelkész szólt, aki maga is gya
korolja ezt a feladatot hosszú évek óta. Érdekes megállapítás: „A jó po
litika valóban az emberszeretet.” A korreferátor kiemelte, hogy az önző 
ember elvész a nagyközösség, az egyház és a nép számára. A dolgozat 
főerénye a határozott hangvétel. Voltak olyan megjegyzések is, hogy 
„gyávák” a prédikációink politikai vonatkozásban. Nem helyes, ha az 
igehirdetés tartalmához csak függelékként járul a politikai tartalom. Az 
sem jó, ha úgy gondolkodunk, hogy előbb az igehirdetés, s utána kell 
függeszteni a politikai záradékot. így nem érti meg az illető az igehir
detés helyes feladatát.

A hozzászólások abban az irányban mozogtak, hogyan lehet többet 
tennünk ennek a célnak az elérésére. A téma felvetését igen jónak tar
tották, és kew el foglalkoztak vele.

Némelyik előadás erőtelen és óvatos volt, pedig eleink annak ide
jén sokkal bátrabban szólaltatták meg a magyarországi reformáció ide
jén is a népnek a problémáit és az aktuális politikai kérdéseket. Amikor 
pedig a szocialista társadalmi rendről van szó, amely minden eddiginél 
haladóbb, természetes lenne, hogy melegebben, több megértéssel foglal
nánk állást ennek a támogatása mellett.

7. Mit tudunk mondani a koporsó mellett? — A cél az volt, hogy a 
kazuális szolgálatok sorában ebben az évben a temetési igehirdetésre 
tereljük a figyelmet, s ezen u téren alakítsuk ki teológiai álláspontunkat, 
és fejlesszük szolgálati gyakorlatunkat.

A témát szívesen dolgozták fel lelkészeink. Sok jó tanács, mai, friss 
szempont, teológiai tisztázás került felszínre. Néhol kísértett az egyes
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esetek bőbeszédűbb előterjesztése. Különösen jó módszerrel dolgozott a 
Fejér—Komáromi Egyházmegye.

Ebben a témában ismét az igehirdetés kérdése szerepelt, csak most 
kazuális oldalról. A temetési igehirdetés alkotó tényezőit a következőkben 
láttáik: a bűnbocsánat hirdetése, az ember életének drága volta, életünk 
Isten kezében van: élet életben és halálban, és végül — feltámadunk! A 
probléma ott jelentkezett, hogy ezt a mondanivalót milyen mértékben 
tudjuk személyessé tenni az adott kázusra, esetre vonatkoztatva. A te
metési igehirdetésben is éreznie kell a gyülekezetnek, hogy az igehirde
tés konkréten hangzik, adott személyre nézve, adott esetben. Több 
LMK-ban foglalkoztak elhangzott temetési igehirdetések kiértékelésével. 
Ez jó módszer, mert a példa a legjobb tanítómester, még akkor is, ha 
a példa negatív, mert a hibákból is lehet tanulni.

A Tolna—Baranyában elhangzott három előadás különböző szempont
ból vizsgálta a témát. Az első előadó egy kötetre való ténylegesen el
mondott temetési igehirdetését adta közre több lelkésznek és kérte, hogy 
ezeket vitassák meg a lelkészek közösen. Aiz eredmény az volt, hogy a 
lelkészek elismerően nyilatkoztak arról, hogy az igehirdető ügyesen szó
laltatta meg az igét egy-egy konkrét temetés esetében. Az előadása is 
ugyanazt érzékeltette, hogy ti. érti temetési szolgálatunk mai problémáit. 
A  második előadás inkább elvi síkon maradt, olyan volt, mint egy gya
korlati teológiai szakkönyvből vett szemelvény. Így nem jutott el a 
mai életig. A harmadik előadás kifejezetten a gyakorlati témákra kon
centrált, s ezért a téma megközelítése is életszerű volt. Végeredményben 
a három előterjesztés jól egészítette ki egymást, s az ezt követő vita 
is termékeny volt.

III. A homiletikai munka
A legtöbb LMK-ban ezt két területen végzik. Egyrészt tartanak 

homiletikai előkészítőket, főként az ünnepek előtti időben, másrészt 
hangzik a lelkészek számára szóló igehirdetés, elsősorban az úrvacsorái 
istentiszteleten.

Van egyházmegye, ahol igen sok igehirdetési előkészítőt tartot
tak, olyî nj is, ahol az óv folyamán 12 textust dolgoztak fel. Kifeje
zetten az volt a célkitűzés, hogy diakóniai teológiánk eredményeit eze
ken az alkalmakon hogyan lehet áttenni a gyülekezeti szolgálatba. Ho
gyan lehet a megadott ige alapján konkrétan, emberhez szólóan megszó
laltatni Isten üzenetét? Természetesen az alapvető probléma mindig az, 
hogy jól jut-e kifejezésre a mai mondanivaló. Itt vagyunk gyengék, 
és itt kell sokat, egyre többet tanulnunk egymástól.

Volt LMK, ahol a konfirmációi előkészítőt is bemutatta egy lelkész. 
Ez azért volt tanulságos, mert ebben a döntő igehirdetői feladatban tud
ták a lelkészek egymást tanácsolni. Több egyházmegyében kidolgozták 
karácsony előtt a karácsonyi textusokat, vagy a karácsonyi ünnepkör 
igehirdetésd alapigéit. Többen úgy vélték, hogy az egész évi LMK-mun- 
kából a karácsonyi textusok feldolgozása sikerült a legjobban. Ennek 
a segítségével tudták a lelkészek a karácsonyi evangéliumot megszólal
tatni gyülekezeteikben.

Az LMK-k jelentős eredménye, hogy a hozott dolgozatok és az el
hangzott homiletikai feldolgozások egyaránt tükrözik lelkészi karunk 
egységes állásfoglalását. Ez egyházpolitikai tekintetben fontos és nagy 
dolog. Nincs közöttünk eltérés abban, hogy diakóniai teológiánk egyhá
zunk járható útja a jelenben, s ezért a kapott témákkal úgy kell sáfár
kodnunk, hogy ennek a teológiának egyes részterületeire ágaztassuk el
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az adott konkrét témáikat. Ugyanez az igyekezet ott van a homiletikai 
munkákban is, de természetesen itt még sokkal nagyobb fejlődésre van 
szükség. Jól prédikálni olyan feladat, amely az egész szolgálati időre, 
az egész életre kiterjedő követelmény: megszólaltatni Jézust, aki mint 
kortárs szól a kortársaknak.

Az írásmagyarázati anyag kiértékelésében megfigyelhetjük a jelleg
zetességeket. Még mindig előfordul textus-parafrázis, vagyis a mondani
valónak iskolássá tétele, amikor a textus fogságában marad a feldol
gozó. Emögött személytelen tárgyilagosság áll, amely szakszerűségre tö
rekszik, de hiánya, hogy nem fedezi fel az igehirdetés konkrét mondani
valóját.

Bács-Kiskunban a Lk 11,1—2 alapján készített igehirdetés nagyon 
tömör. Ha gyülekezet is jelen volt, alig tudta követni. Az egyszerű gyü
lekezeti tagokat jobban figyelembe kell venni. A  mondanivaló jó volt, 
kifejezésre jutott benne a mi teológiánk állásfoglalása. De arra mindig 
ügyelnünk kell, hogy egyszerű embereknek egyszerűbb stílusban beszél
jünk, hogy jobban lehessen érteni. Ez tulajdonképpen az ember jobb meg
közelítésének a szempontját tükrözi. Az egyes mondatok között ne le
gyen nagy gondolati ugrás, mert igzt nehezen, lehet követni. Olykor 
utalnak a dolgozatok airra, hogy megszívlelendő az, amit Luther az egy
szerű Harisról és Grétéről mondott.

A Máté 8,14—15 alapján tartott igehirdetés kifejezetten Jézusról, a 
diakonoszról szólt. Kiemelte, hogy nem lehet diakóniai magatartás Jézus 
nélkül. Ez az igehirdetés annak a példája, hogy egész céltudatosan és 
szinte tömören lehet egyházunk mai tanítását, a mai Krisztus-hitet meg
szólaltatni.

Borsodban az igeszolgálatra nagy gondot fordítottak, igyekeztek más
más oldalról megközelíteni ugyanazt a kérdést. Egy ízben a böjt 4. vasár
napi igeszolgálatra tekintettek vissza, ketten ismertették az akkor el
hangzott prédikációjukat. Máskor dolgozatot hoztak „Gondolatok a vasár
napi prédikáció után” címmel. Ebben az esetben azt tekintették át, mik 
voltak az elhangzott igehirdetésnek az eredményei, vagy hol kellett vol
na az igehirdetés szolgálatán javítani. A karácsonyi igehirdetési textu
sokat külön feldolgozták, hogy mindenki jó anyagot kaphasson az ünne
pek előtt. Ezt egyik-másik lelkész jól tudta felhasználni az igehirdetői 
szolgálatában is, voltak, akik megjegyezték, hogy az itt elkészített 
anyagot nem tudták értékesíteni, otthoni szószékeiken.

A budai LMK-ban a homiletikai feldolgozások nem kapnak elég 
teret. Ezért a jövőben nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy a lelké
szek egymást tanítsák a jobb prédikáció érdekében. El kell érni azt 
az országosan gyakorolt színvonalat, hogy minden LMK-n vannak homil
etikai feldolgozások is, hogy így tanuljuk együtt a korszerű igehirde
tést.

Csongrád—Szolnokban a vasárnapi szolgálatokra közös készüléssel 
igyekezett az LMK felkészülni. A homiletikai előkészítőket mindig követ
ték a hozzászólások, amelyekben az együttmunikálkodás, a több szem töb
bet lát szempontja érvényesült. Természetesen az igehirdetéseknél is 
igen sok vitára került sor a jobb munka érdekében. A döntő azonban 
az a tendencia, hogy az LMK a textus-feldolgozásnál is azt a teológiai 
aiapelvet valósítsa meg, amelyet egyházunk is kitűzött, úgy akarja az ige 
és igehirdetés szempontjait érvényesíteni, hogy az a diakóniai teológia ke
retében menjen végbe és a ma emberét célozza meg. A munkaközösség 
készített a Lelkipásztor számára is homiletikai előkészítőt, ez jól bevált 
gyakorlat, mert így a lelkészi kar kollektív bölcsességével tudták kidol-
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gozni azt az anyagot, amelyet a Lelkipásztoron keresztül az egész ország 
evangélikus lelkészei elé tárták.

Fejér—Komáromban a legtöbb gond a textus gyakorlati alkalmazá
sát jelenti. Lelkészeink jól értik a textust, néha jóirányú Luther-idé- 
zettel tudják annak az útját megjelölni, de amikor arról van szó, hogy 
a bűn távlatát és a megigazulás jelentőségét a ma élő keresztyének szá
mára kell megmagyarázni, akkor már akadoznak a gondolatok. Másik 
kísértés az elspiritualizálódás, amikor az igének az igazságát félnek 
a feldolgozók konkréten kimondani. Ugyanakkor minden lelkészt áthat 
az a szempont, hogy ne zárkózzék el a társadalmi, világi kérdések elől, 
hanem megkíséreljék az igét a történelemben előttünk járó Jézus útján 
alkalmazni. Jó mondat: „A  Feltámadt Jézust mi a felebarátban akarjuk 
látni” . Természetesen nemcsak látni akarjuk őt, hanem szolgálni is akar
juk, nemcsak az igével, hanem társadalmi és szociális felelősségünk
kel is. Ezért legyen a szavunkban közelség és melegség. Ez azonban 
nem jelenthet érzelgős individualista keresztyénségre nevelést, hanem 
mindig emberszerető cselekedetet.

Győr-Sopronban minden értekezlet úrvacsoraosztással és lelkészeknek 
szóló igehirdetéssel kezdődik. Ugyancsak állandó pontja a tárgysorozat
nak valamelyik vasárnap alapigéjének együttes megbeszélése. Itt min
dig sokat kapnak azök, akik idegen nyelvismeret hiányában nehezeb
ben boldogulnak egyik-másik alapigével. Ez az alkalom egyben komoly 
lehetőség arra is, hogy az igehirdetés korszerű feladatát érvényesítsék a 
lelkészek. Itt folyik annak a megmutatása, miként lehet az idegen nyel
vű kommentárok szakanyaga alapján és annak a felhasználásával meg
keresni az alapigének. a mi gyülekezeteinkben, a mi helyzetünkben a 
konkrét mondanivalóját. Mert minden igehirdetés, amely nem a mi 
hazai viszonyainkhoz szabja a mondanivalóját, eltéveszti célját.

Hajdú—Szabolcsban nem minden alkalommal végeztek homiletika: 
munkát, olykor a bevezető igehirdetés szólt az előző vasárnapi textusról. 
Nem célszerű a lelkészeknek szóló igehirdetést összevonni a közös tex
tus-feldolgozással, mert itt két különböző feladatról van szó. Az össze- 
jövételek többségében azonban előre felkért dolgozathozó munkája alap
ján vitatták meg a textus mondanivalóját.

Kelet-Békésben a homiletikai megbeszéléseket is rendszeresen tar
tották. Igyekeztek valóra váltani a korszerű igehirdetés követelményeit 
a homiletikai bevezetők. Ezen a téren előrelépés történt a múlthoz ké
pest — jelenti az esperes. Természetesen állandó a feladat, hogy visz- 
sza ne essünk abba a régi hibába, amikor igehirdetésünk elvont volt. 
Nagy gondot fordítottak arra, hogy alapos teológiai felkészülés után 
megszólaltassák az ige prófétai mondanivalóját, amely aktuális üzenetet 
és útbaigazítást jelent az ige hallgatói számára, akiknek egyháztagságuk 
mellett vannak olyan állampolgári kötelességeik is, amelyeket a szocia
lizmust építő társadalom joggal elvár tőlük. Ezeknek az egyházi és tár
sadalmi feladatoknak együttes látása és megvalósítása jelenti igehirdeté
sünk naponként megújuló feladatát.

Nógrádban az írásmagyarázat egyben előkészíti valamelyik közeli 
vasárnapi vagy ünnepnapi igehirdetés kidolgozását. A bevezetőt felváltva 
tartották a lelkészek, így kétévenként minden lelkész szolgál igamagya
rázattal. Ezt rendszerint eleven vita követi, amelynek középpontjában 
az a probléma, áll, hogyan lehet az igét a gyülekezetnek aktuálisan 
megszólaltatni.

Nyugat-Békésben új szín volt az elmúlt évben, hogy minden alka
lommal úrvacsoraosztással kezdték az összejöveteleket, és minden al-
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kalommal elhangzott homiletikai előkészítő, amellyel a prédikációs szol
gálatot akarták segíteni. Gondot fordítottak arra, hogy a prédikáció fel
építése a diakóniad teológia szem előtt tartásával történjék, úgyhogy abból 
minden lelkész tanulhasson a gyülekezeti szolgálata számára. Így az LMK 
áldását nemcsak maga a lelkész, hanem annak gyümölcsét a gyülekezet 
is élvezheti.

A pesti egyházmegyében sok értékes dolgozat került előadásra mind 
az előírt, mind a szabad témákat illetően, de feltűnő, hogy nem végez
nék alapos textusfeldolgozást egy-egy vasárnapi igehirdetési feladatra 
szóló előkészület céljából. Bevezető áhítatot tartanak csupán, ami nem 
azonos azzal a műhelymunkával, amit az egyházmegyében levő sok jó 
teológus közreműködésével lehetne végezni az igehirdetésre való közös 
felkészülés jegyében. Korábban más egyházmegyében is elhanyagolták 
ezt a feladatot, de ma már csak a két budapesti egyházmegyében hiány
zik a közös textusfeldolgozás, pedig mindent meg kell tennünk, hogy a 
ma emberét megszólító és egyházunk teológiáját tükröző igehirdetésekért 
küzdjünk.

Pest megyében a homiletikai előkészítőkre a tőlük telhető legtöbbet 
és legjobbat szándékoztak hozni. Bár állandóan hangzik a felhívás arra, 
hogy az előkészítők igyekezzenek konkrétak lenni, az istentiszteleten ma 
részt vevőkre tekintettel lenni, mégis nehezen ment a megszabadulás 
attól a szokástól, hogy egymásnak prédikáltak a lelkészek, ahogyan ez a 
Lelkipásztor által nyújtott előkészítőkben is gyakori tapasztalat. Az itt 
folyó homiletikai előkészítő munka mégis hasznos, mert igen elven vitát, 
megbeszélést vált ki, előfordult 16 hozzászólás is esetenként. Így az 
LMK valóban műhely, ahol nem kész elemeket vesznek át, hanem ahol 
közős tusakodással jön létre az eredmény.

Somogy—Zalában igen sokat foglalkoznak a homiletikai munkával, 
igetanulmányokkal. A dolgozat készítők komolyan törekedtek az ige he
lyes megértésére, mai konkrét mondanivalójának megszólaltatására. In
kább a hozzászólásoknál van baj. A hozzászólások a készülés hiányá
ban nemegyszer ellaposították, néha kedvezőtlenül befolyásolták a tanul
mány jó mondanivalóját és irányát. Sok a baj az apró-cseprő „sztorik
kal”, úgynevezett egyéni meglátásokkal is. Ezen a téren az LMK-nak 
sokat kell fejlődnie.

A „Hogyan prédikáltam?” című sorozatban a múlt évben két 
magnófelvétel hangzott el. Egy konfirmációi és egy karácsonyi igehirde
tés. A jövőben ezt a lehetőséget még fokozottabb mértékben fel kell 
használni, hiszen így lehet látni egy-egy lelkész prédikálását, ahogyan 
az a gyülekezet közösségében, az alkalom belső feszültségében valójában 
elhangzott. Nagyon hasznos lenne a kazuális szolgálatok során elmon
dott igehirdetések bemutatása és megtárgyalása is. Az utóbbira — az 
őszinte baráti, segítő kritikát is beleértve —, nagy szükség van, hiszen 
erre a saját gyülekezetében a lelkésznek a legritkábban van lehetősége.

Az igehirdető munkáról megállapítható, hogy az teológiai szakmai 
tudásban és a ma követelményeit szem előtt tartó korszerűségben fej
lődött. Nehézségek ott mutatkoznak, hogy az igehirdetéseket még min
dig nem hatja át egészen egyházunk teológiája. Sokszor élesen elha
tárolódik hitünk, üdvösségünk kérdése és a mindennapokra vonatkozó 
etikai, szélesebb vonatkozású politikai, diakóniai mondanivaló. A kettő
nek pedig elválaszthatatlan, egymásra ható egységben kellene lennie. Ki
emelkedik: „Hogyan teljesítsük igehirdetésünk politikai feladatát?” című 
dolgozatnak a gondolata, hogy ti. akár a próféták, akár Jézus Krisztus,
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akár Pál apostol, akár a reformátorok — nem belevitték mondanivaló
jukba a politikát, hanem az már benne volt. Nem külön része volt az 
igehirdetésnek, hanem ahhoz természetszerűleg hozzá tartozott. Ne
künk nincs szükségünk külön sem politikai prédikációra, sem politikai 
alapigére. Arra sincs szükségünk, hogy belevigyük igehirdetésünkbe a 
politikát. Éppen aiz a baj, ha úgy kell belevinnünk. De naivitás olyasmit 
mondani, hogy „én a politikát nem viszem fel a szószékre” . Mert ami
kor a lelkész felmegy a szószékre, akkor a saját álláspontját szólaltatjá 
meg. Nem az a kérdés, hogy felviszi-e vagy lenn hagyja, mert minden
képpen ott van állásfoglalásában a meggyőződése. Kérdés az, hogy mi
féle politikát képvisel.

Amíg igehirdetéseinkben nem történik meg teológiánk jó lebontása, 
addig azok legfeljebb jó exegézisek vagy kortörténeti tanulmányok lesz
nek, de nem a mia emberét megszólító igehirdetések, nem „viva vox 
evangelii” . Sterilek és a fejek fölött elszárnyalök maradnak. Hogy ez 
be ne következzék, sok tanulásra, belső tisztázódásra, és nem utolsó
sorban komoly, alapos felkészülésre van szükség.

Tolna—Baranyában az esperes jelentős szerepet tölt be a homiletikai 
munka irányításában. Noha a lelkészek idejekorán tudják, mikor milyen 
textusról kell feldolgozást készíteniük, bőséges idő van a felkészülés
re, mégis ezzel a munkaággal kapcsolatban több a 'kritika, mint az el
ismerés. Több elmélyülésre, magasabb színvonalra van szükség, kü
lönösképpen is arra kell nagyobb gondot fordítani, hogy egyházunk hala
dó teológiai felismeréseivel legyenek szinkronban az igehirdetések. Ezen a 
téren kell egymást meggyőzőbben segítenünk.

Vasban a textusfeldolgozásokra igen nagy hangsúlyt tettek. Minden 
LMK-n végig tusakodták a lelkészek egy-egy textus mai megszólaltatásá
nak feladatát. A homiletikai előkészületek 'kapcsán vita fejlődött ki a 
lelkészek között. Az egyik dolgozat hozó extrém gondolatokkal állt elő, 
amelyet nem osztottak a lelkészek. Itt a Ielkészi kar kollektív bölcses
sége javította 'ki azt, aki nem állt egyházunk teológiájának színvonalán. 
Ugyanakkor belső problémákkal is vívódik az LMK. A határok eléggé 
elmosódnak, előfordulnak haladó nézetek mellett régebbi evangelizációs 
megnyilatkozások is.

Veszprémben minden alkalommal volt igehirdetési előkészítő is a kö
vetkező vasárnapra. Nemcsak textusfeldolgozó volt, hanem mellette kor
referens is szerepelt. Előfordult, hogy egy-egy elhangzott alkalmi ige
hirdetésüket is elhozták a lelkészek, mégpedig négyen is. Az LMK-n 
elhangzott textusfeldolgozások minden esletben elevenek voltak. Ha össze
hasonlítjuk az előbbi évekhez képest az igehirdetői munkát, akkor az 
esperes szerint lehetetlen meg nem látni az előremenetelt, amit a Ielkészi 
kar ezen a téren elért. Jobbak az igehirdetések, kifejezőbbek, korszerűb
bek. Tisztábban és érthetőbben világlik ki, mindegyik homiletikai fel
dolgozásból Istennek az az ajándéka, amit a magyarországi evangélikus 
egyház teológiai felismeréseiben 'adott. Nincsenek ma már pufogó frázi
sok ésl szóvirágok. A legtöbb igehirdető ma már nem úgy erőlteti bele a 
mai élet vonatkozásait a prédikációjába, ami esetleg erőszakolásnak szá
mított, hanem az időszerűséget és korszerűséget ma már általánosságban 
a megszokott kifejezések, szólamok használata helyett az igéből folyó 
felelősség ébredése spontán öleli fel az időszerű problémákat, örvendetes 
megállapítás, hogy az igeszolgálatunkba szervesen épültek bele népünk 
és az emberiség nagy kérdései, amelyekre a feleletet ki-ki képessége 
szerint igyekezett megszólaltatni.
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IV. Összefoglalás
Általában elmondható, hogy a lelkészek a témák kidolgozásánál figye

lembe vették az egyházi vezetőség által megadott irányelveket, és a té
mákkal kapcsolatban ajánlott irodalmat. Az esperesek erre a szempontra 
már az egyes témák kiosztásánál nyomatékosan hívták fel a lelkészek 
figyelmét. Erre a jövőben is nagyon oda kell figyelni, mert a megadott 
irányelvek önfegyelemre intenek., és ami fontosabb, megadják diakóniai 
teológiánk állásfoglalását, tanítanák és nevelnek arra az egységes teoló
giai és egyházpolitikai látásra, amely nélkül ezeket a témákat nem lehet 
hasznosan és elfogadható módon kidolgozni. Ügyeltek arra, hogy egy 
munkaülésen csak egy LMK-témáról készített dolgozat hangozzék el, 
hogy több idő maradjon a hozzászólásokra, és a dolgozat értékelésére. 
A hozzászólások egyben értékelést is jelentenek. Azok ugyanakkor a lel
készek egyházpolitikai és teológiai gondolkodását is tükrözik.

Az LMK egyben kritikai munkát is végezzen, gondosan figyeljen arra, 
hogy vannak-e nézetek, amelyek eltérnek egyházunk teológiájának vona
lától, s ha igen, akkor azt nyomban korrigálják. Ilyen is előfordult egy
két esetben, de általában elmondható, hogy a lelkészi kar zömében ma
gáévá tette egyházunk teológiai és egyházpolitikai látását és útját. A dol
gozatok színvonala általában megfelelő, bár akad egy-két gyengébben si
került feldolgozás is, amelyet a hozzászólásokkal igyékeztek kiegészíteni. 
Helyes célkitűzés az, hogy minden lelkész vegye ki részét az LMK-mun- 
kából, a homiletikai bevezetőkből, vagy pedig az úrvacsorái szolgálatok
ból. A témák vállalása önkéntes jelentkezés alapján történik, mégpedig 
minden év első LMK-ján. A lelkészek általában szívesen vállalták a té
mák kidolgozását.

Az LMK nem egyszerűen a tanítás és a tanulás helye, hanem egyhá
zunk mai teológiája tanításának és tanulásának a helye. Közelebbről: 
a magyarországi evangélikus egyház teológiája tanulásának és tanításá
nak a helye, és nem általában valamilyen teológia vagy teológiai irá
nyoknak a fóruma. Nem a teológiai pluralizmus helye. Ez nem zárja ki 
a szabad szó és kritika lehetőségét, sőt fontosságát. Mindkettőnek helye 
van. De csak annak az építő kritikának van helye, amely éppen a job
bért küzd, vagyis amely azt tűzi ki célként, hogy teológiai alapállásun
kat erősítse, továbbvigye és vitatkozzon, a visszahúzó gondolatokkal.

A dolgozathozók általában jól fogták meg a témát, és igyekezték azt 
teológiai irányvonalunkba helyesen beállítani. Hasznosak voltak a kü
lönböző konferenciai beszámolók és kisebb előterjesztések is. A hozzá
szólások terén vannak kívánni valók. Az helyes, ha az előadás nyomán 
támadt gondolatok megszólalnak, s mintegy visszhangként hangzanak az 
elmondottakra. De vigyázni kell arra, hogy az elhangzott előadás jó gon
dolatait emeljék ki, erősítsék és vigyék előbbre. Igazi munkaközösséggé 
kell lennünk. Ezt úgy érjük el, ha egymást nemcsak segítjük, bátorítjuk, 
hanem egész egyházunk jó szolgálatát és szolgálati irányát akarjuk erő
síteni és gazdagítani. Így kell megtanulni az idővel is helyesen és ügyesen 
gazdálkodni. A munkaközösség nem pódium, hanem közös munka.

Természetesen 1974-ben is sűrűn látogatták a püspökök azLMK-kat, s 
iránymutató előadásokat tartottak. Professzoraink közül többen tartottak 
előadást a maguk szakterületéről. Sajtószolgálatunkról, a Gyülekezeti Se
gély és a diakónia munkájáról hangzottak el speciális előadások. Néhány 
LMK-ba külföldi vendégeinket is elvittük.

Isten iránti hálával gondolhatunk arra, hogy lelkésztovábbképzésünk 
ügye a kipróbált jó úton, egyházunk teológiájának szellemében folyt 1974- 
ben is, a fokozatos fejlődés jegyében, D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanévnyitó
a Teológiai Akadémián

Megismerni
az egész világot szerető Jézus Krisztust

(D. D. Káldy Zoltán püspök igehirdetése a tanévnyitó istentiszteleten, 
amelyet 2 Péter 1,3—8 alapján tartott)

1.

Egészen kivételes alkalom teológiai akadémiánk számára ez a mos
tani tanévnyitó istentisztelet és tanévnyitó ünnepély. A teológiai profesz- 
szorok, régi és új teológiai hallgatók, a zuglói evangélikus gyülekezet, 
számos budapesti gyülekezet tagjai, vidékről jött lelkészek, édesanyák, 
édesapák, és testvérek mellett magunk között szerethetjük és tisztelhet
jük az ökumené nagy családjából jött kedves vendégeinket, közelebbről 
a Keresztyén Békekonferencia Siófokon lezajlott nagyszerű gyümölcsöző 
ülésének számos résztvevőjét és tagját. Valóban, itt most egy ökume
nikus istentisztelet folyik és nem is akármilyen irányú, hanem olyan irá
nyú, amelynek a tartalma Isten dicsőségén, dicsőítésén keresztül az em
beriség javának, közelebbről: az emberiség békéjének a szolgálata. Ez 
az a keret, amelyben ez az istentisztelet folyik.

Az az ige, amelyet felolvastam előttetek olyan gazdag, hogy egy két- 
hétre való igehirdetés textusául szolgálhatna. Ügy, hogy rákényszerülök 
arra, hogy néhány percben — mert csak perceim vannak —, kiemeljem 
ennek a textusnak azokat a mondanivalóit, melyek az előbb említett 
célt is szolgálhatják az ökumenének a jelentőségét, a Keresztyén Béke- 
konferencia szolgálatát is gazdagíthatják. Hadd kezdjem azzal, hogy Pé
ter apostol bizonyságtétele szerint az egyház, azok, akik hisznek Jézus 
Krisztusban nagyon gazdag emberek, és az egyház nagyon gazdag kö
zösség. Megajándékoztattunk a textus szerint mindazzal, ami az életre és 
a kegyességre valók. Szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét arra, 
hogy amikor Péter apostol itt életről beszél, akkor nem egyszerűen egy 
biológiai értelemben vett életről, nem is valamiképpen szekuláris vo
natkozásban meghatározható életről, hanem a teljes életről szól. Így is 
mondhatnám, Péter apostol bizonyságtétele szerint azok, akik hisznek 
Jézus Krisztusban, az egyház közössége megajándékoztatott a teljes élet 
gazdagságával, a teljes életnek szépségével, örömével reménységével. 
A teljes életet élhetik, mert ez az élet az Istenből való élet. Furcsa ki
fejezést használ az apostol és nem is található a Szentírásban másutt ez 
a kifejezés, hogy „isteni természet részeseivé lettetek”, magyarul az Isten
ből való életet kaptátok, azért olyan gazdag az egyház élete. Ezért olyan 
teljes az élete, mert az Istenből való életet kapta. Hogyan történt az? 
Ez ennek az egész textusnak a közepe. Mindez történt Jézus Krisztus 
által. Ügy gazdagíttattunk meg, hogy Jézus Krisztust kaptuk. Istentől,
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akiben van a teljes élet, s alkável való közösségben belénk áradt az ő 
élete. Annak szószólói lehetünk, annak bizonyságtevői lehetünk, az ő 
életét élhetjük az emberek között.

Ezután következik egy olyan felhívás, ami ugyancsak ritka az Új
szövetségben — noha előfordul —, ti. arról van szó, hogy ti, akik kap
tátok Jézus Krisztusban a teljes életet, emberek: rugaszkodjatok neki — 
merem így fordítani —, szedjétek össze magatokat, feszüljetek neki, hogy 
az így kapott kegyelem, az így kapott teljes élet valóban nyilvánvaló 
legyen a világban. Valóban — merem azt mondani —, érzékelhető, szinte 
látható legyen, szinte megfogható legyen az az élet, amit kaptatok Jézus 
Krisztus által. Mindez azt jelenti: az a kegyelem, amely Jézus Krisztus
ban adatott az egyháznak, a keresztyén embereknek, az nem valami 
kegyelmi párnára fekteti a hivő embereket, hanem arra hívja fel, hogy 
most már szedjék össze magukat és éljenek abból a kegyelemből, amely 
adatott nekik.

Lépjünk eggyel tovább, amikor arról beszél Péter apostol, hogy eh
hez a teljes élethez adjátok hozzá — de még néhány paralel szót is me
rek használni —, „ragasszátok hozzá” , „csatoljátok hozzá” , „kapcsoljátok 
hozzá”, „bizonyítsátok meg” , „mutassátok meg” , s most jön egy sorozat: 
a hitben az erkölcsöt, az erényt, az erényben az ismeretet, az ismeretben 
az önmegtartóztatást, az önmegtartóztatásban az állhatatosságot, az áll
hatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvérszeretetet, a test- 
vérszeretetben a mindenki iránt való szeretetet.

S itt most hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ebben a szép 
láncsorozatban van egy szó: az ismeret, görögül „gnosis” . Az, hogy is
merjétek meg egyre jobban, hogy kicsoda Jézus Krisztus és mit akar 
Jézus Krisztus. Mi egy teológiai akadémia tanévnyitóján vagyunk. Hadd 
mondjam ki egészen egyértelműen: a professzoroknak első renden az a 
feladat, hogy az összes tudományukkal és a különböző tanulmányi ágak
kal mutassák meg valamiképpen, közelítsék meg a tanuló ifjúság előtt 
azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ki ő és mit akart ez a Jézus Krisztus. 
Tudniillik a keresztyénség közel kétezer év alatt ezt a témát nem me
rítette ki. Jó atyáink sokmindent kikutattak arról, hogy kicsoda Jézus 
Krisztus, nagyon jó könyveket írtak, — könyvtárra való könyveket —, 
s jó, hogy ez a kezünkben van. De hogy itt és most Magyarországon ebben 
a társadalomban, amelyben élünk, az öt kontinensen kicsoda a Jézus 
Krisztus, erre felhasználhatjuk az atyák bizonyságtételét, de elsősorban 
nekünk kell kikutatni. Hogy azokban az összefüggésekben, amelyekben 
ma élünk, hát kicsoda is a Jézus. S akkor ha elkezdjük ezt kutatni, 
s egyre mélyebbre hatolunk: kicsoda ez a Jézus Krisztus, mit akar ez 
a Jézus Krisztus, akkor kiderül, hogy azon kívül, hogy megszerezte Is
ten és ember között a békességet, megbékéltette Istent velünk és ezzel 
a világgal, ez a Jézus Krisztus itt és most valóban úgy jelenik meg, 
mint aki akarja ennek az emberiségnek a jövendőjét, azt, hogy ebben 
az emberiségben mindenkinek legyen kenyere. Azt akarja, hogy ebben 
az emberiségben legyen igazságosság. Azt akarja, hogy a népek külön
böző társadalmi rendszerekben és kultúrákban élve együtt működjenek 
az egész emberiség javáért, együtt működjenek azért, hogy az emberiség 
ne hulljon a sírba, hanem éljen. Ne csak vegetáljon, s ne csak valami
képpen eszegesse a kis kenyerét Ázsiában, Afrikában, hanem azt akarja, 
hogy azon kívül, hogy ő az élet kenyere, jóízű kenyér is kerüljön min
denki szájába. S ezt ma jobban meg kell tanulnunk, mint az előző nem
zedékek ezt megtanulták. „A  „gnózis” ma azt jelenti, hogy jobban meg
ismerni ezt a Krisztust. Aki sokkal többet törődött egyébként a maga
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korában is az emberek dolgaival és gondjaival, mint azt sokszor gon
dolták, vagy gondoltuk. Aki nem elégedett meg soha a lelki békével, a 
lelki kenyérrel, a lelki-otthonnal, az örök otthonnal, az örökélettel, ha
nem mindig törődött azzal is, hogy kenyér is legyen, meg otthon is, meg 
egészség is legyen és az örök otthonon kívül legyen az emberek felett 
fedél is. Nemcsak Európában, Amerikában, hanem Ázsiában és Afriká
ban is. A „g_nózis” -nak a művelése itt és most a mi Teológiai Akadémián
kon elsősorban ezt jelenti.

Nagyon érdekes dologra hívom fel a jelenlevők figyelmét. A  Jézus 
Krisztusnak egyre jobban való megismerése, egyre teljesebb, egyre iga- 
zabb, egyre mélyebb megismerése egy furcsa lánc-sorozaton keresztül 
megy. Nem úgy van az, hogy beülök a professzori katedrához, vagy én 
a püspöki szombámban az asztalomhoz, a teológus a szobájában asztalá
hoz és elkezdi kutatni exegézisekkel és Ószövetségi teológia, meg Új
szövetségi teológia, meg héber, görög nyelvtani szabályok ismeretében, 
hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ezt is jelenti. Azonban figyeljétek meg ezt 
a felolvasott igét, azt mondja: törekedjetek arra, hogy a hitet mutassátok 
meg erényben, az erényt ismeretben, az ismeretben mutassátok meg az 
önmegtartóztatást, az önmegtartóztatásban az állhatatosságot, az állhata
tosságban a kegyességet, a kegyességben a testvérszeretetet, a testvér- 
szeretetben a feilebaráti szeretetek Vagyis: nem megy előre Jézus Krisz
tusnak igazabb, teljesebb, gazdagabb megismerése mindezek nélkül. Ma
gyarul: nem megy előre másképpen, csak úgy, hogy amit megismertünk 
Jézus Krisztusból, azt az életünkben gyakoroljuk, tesszük, cselekedjük.

Ha többet akaruhk tudni Jézus Krisztusról, mint elődeink, akkor ne
künk jobban neki kell feszülni annak, hogy életünkben, egyéni, egyházi 
életünkben valósuljon a Krisztus élete. Ha mi azt akarjuk, hogy Jézus 
teljesebb életét megismerjük, abban a vonatkozásban, amiben az előbb 
említettem, akkor teljesebb keresztyén életet kell élnünk. Igazabb, alá
zatosabb, önfeláldozóbb, a békét komolyabban „csinálókként” , az erköl
csöt keményebben gyakorlókként. És senki ne higgye, hogy véletlenül 
idézem pont ezt az egy görög szót, hogy „enkrateia” . Az angol bibliá
ban ezt így olvassuk: „selfkontroll” , önmegtartóztatás, önkontroll, gon
dolkodásunkban, életünkben, magatartásunkban, hogy minél teljeseb
ben segíthessünk embereken és minél teljesebben valósuljon meg raj
tunk keresztül Jézus Krisztus élete.

Nem juthat tovább a teológiánk és sehol a teológia Jézus Krisztus 
megismerésében, ha nem éli meg azt, amit már megismert Jézus Krisz
tusból. Továbblépés csak így lehetséges.

Ennek a csodálatos etikai láncnak a végén szerepel ez a szó, hogy 
szeretet. Föltűnhetik azonban az, hogy az előtte való szó is szeretetet 
jelent. Itt két görög szót kell idéznem: a lánc végén „philantropia”, ami 
azt jelenti: „testvérszeretet” , s a legeslegvégén pedig az „agapé” kifejezés 
áll. Valaki azt kérdezhetné: Tán túl bőszavú Péter apostol, pleonazmus- 
ban szenved, ez is szeretet, az is szeretet. Nem, éppen így tud pontosan 
fogalmazni. A „philantropia” itt és most azt jelenti: ti hívők, Jézus Krisz
tusban hívők, szeressétek egymást, jobban, mint eddig. Áldozatosabban, 
egymásért jobban élőbben, egymást jobban megértőbben, egymás gondo
latait jobban követően. S itt nem lehet megállni, mert a „philantropia” 
szó után az „agapé” következik. Az agapé pedig fölrobbantja a testvér
szeretet határát és azt mondja, nincs „stop” a „philantropia” -nál. A 
philantropiát át kell lépni az agapénak. Mert az agapé mindenki iránti 
szeretetet jelent. Azt a szeretetet, amelyik Jézus Krisztusban lett nyil
vánvaló a kereszten, amikor az Isten az egész világot függetlenül attól,
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hogy kik mit gondolnak, a szívére ölelte. A testvérszeretet szűkebb, az 
agapé a tágabb kör.

Azt mondtam az elején, meg kell tanulnunk Jézus Krisztust újra 
felismerni. Aki Jézus Krisztust újra tanulja megismerni, az rájön arra, 
hogy a dolgok vége, a csattanója az agapé. Kiindulunk a hitből és a 
philantropián keresztül elérünk az agapéhoz. Nekünk azt a Krisztust 
kell megismerni, aki az egész emberiséget szereti. Az egész emberiségért 
halt meg és az egész emberiségért él és az egész emberiség ügyének mun- 
kálására mozgósítja azokat, akik gyakorolják egymás között a philant- 
ropiát. Ezeket arra hívja; most már „hajtás” kifejé, a világ felé, a világ 
békéjéért, a világban való igazságosságért, a világ holnapjáért.

Teológiai Akadémiánk tanévnyitóján én csak arra kérem a mi ked
ves, általam sokra becsült professzorokat: segítsék az új nemzedéket ab
ban, hogy ezt a Jézus Krisztust ismerjék meg. Az ifjúságot pedig arra 
kérem, hogy ne fáradjon meg napról napra jobban tanulni, jobban meg
ismerni, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus Krisztus, aki egész szívvel szereti 
a világot.

így induljunk el az 1975—76-ik tanévben. Ámen.

(Magnetofon-felvétel u. Szerkesztő)

Lelkészképzésünk alappillérei
— Dékáni székfoglaló az 1975/1976. teológiai akadémiai tanév kezdetén —

A 17. századeleji Sopron egyik kimagasló evangélikus személyisége, 
Lackner Kristóf egy nagy jelentőségű évet ezzel a felirattal örökített 
meg, mint polgármester, az egykori városháza falán: ANNUM AUREUM. 
Arany esztendő.

Hazánk felszabadulásának 30. évében, s az Európai Biztonsági Érte- 
keztlet történelmi hónapjaiban mi is ugyanezt írhatnánk arannyal fénylő 
betűkkel napjaink történelmének homlokzatára. De még többszörösen is 
aranybetűs ez az 1975-ös esztendő és annak ez év őszi akadémiai tanév
kezdése. Hiszen egyfelől egybeforr vele a Keresztyén Békekonferencia 
Folytatólagos Bizottságának most lezajlott nagy jelentőségű siófoki ülése, 
másfelől pedig egy ugyancsak jelentős jubileum: negyed évszázaddal ez
előtt létesült a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudo- - 
mányi Karának jogutódja, az Evangélikus Teológiai Akadémia. Fenn
állásának 25 éves jubileumát még az ősz folyamán Deo volente méltó
képpen meg fogjuk ünnepelni. E mostani alkalmat azonban — úgyis, 
mint első dékáni székfoglalómat — a fentiek figyelembevételével szeret
ném felhasználni arra, hogy fundamentumát a határkőhöz érkezett ma
gyarországi evangélikus lelkészképzés mai alappilléreit kíséreljem meg 
néhány vázlatos vonással megrajzolni.

Teszem pedig ezt annak előrebocsátásával, hogy célom és progra
mom nem valami egyéni elképzelés és — hiszem — nem is csak magán- 
vélemény, hanem szervesen beleilleszkedik egyházunk diakóniai teoló
giájának jól átgondolt és már sok egyház számára klasszikus példakép
nek számító koordinátarendszerébe. Ennek a teológiai rendszernek vala
mennyi tanszékünkön való művelését és továbbfejlesztését ui. Teol. Aka
démiánk tudományos munkája számára alapvető fontosságúnak tartom.
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Kezdem egyéni életünk legbensőbb körével, a hit szférájával. Ma
gyar evangélikus lelkészképzésünk első alappillére az a felismerés kell, 
hogy legyen, hogy átütő erejű lelkészi szolgálatot senki sem végezhet az 
élő Krisztus-hit megtapasztalása és továbbadása nélkül.

Minden keresztyénre érvényes az „en Christo einai” páli posztulá- 
tuma, vagyis az az alapvető igei felismerés, hogy csak aki „Krisztusban” 
van, az az új teremtés, az az újjászületett, Krisztus nyomdokában hittel 
járni tudó ember. Különös jelentősége van azonban ennek a lelkészje
löltek és lelkészek életében, akik mindig a rájuk bízottak élén járnak. 
Ha a teológiai hallgatók nem tudnak a hit mindent legyőző erejével pél
dát mutatni fiatal társaiknak, s ha utóbb, mint lelkészek, nem tudják 
hitüknek gazdagságával erősíteni, bátorítani vagy vigasztalni nyájuk tag
jait, akkor „ízetlen só” gyanánt nincs többé semmi haszon a szolgálatuk
ból.

A hit persze ajándék. Személyes, a Szentlélek által ajándékként kap
ható tulajdon, ám mégsem elveszíthetetlen kincs, állandó tulajdonság, 
nem „character indelebilis” . Újra meg újra meg kell küzdeni érte, újra 
meg újra ki kell harcolni. A teológusévek, de egyúttal lelkészi vagy pro
fesszori szolgálatunk legnehezebb, de legnemesebb harca ez.

Miként valósul és hogyan tartható meg ez az ajándék? A hallható 
és látható Ige — a Verbum Dei audibile et visibile — állandó, rendsze
res használata és az általuk, mint kegyelmi eszközökön keresztül meg
valósuló személyes Krisztushoz kötöttség az élő hit létrejöttének és meg
maradásának a titka. E nagy „müsztérion” apostolokra és reformáto
rokra visszavezethető megragadottsága nélkül nincs alap, -sem épület, 
nincs gyökér, sem törzs, nincs virág, sem termés.

Van azonban az élő keresztyén hitnek egy olyan vetülete is amelyre 
ritkábban figyelünk fel. Ez pedig a tőle elválaszthatatlan erkölcsnek a 
területe. Közelebbről: lelkészképzésünk eredményességének és ezzel 
együtt jövendő egyházi életüknek egyik alapvető és nem eléggé hang
súlyozható feltétele, hogy a kezünkre bízott teológusok erkölcsileg fedd
hetetlen, szilárd jellemű lelkészekké, gyülekezeti, sőt idővel közegyházi 
vezetőkké váljanak.

Nem rejtem véka alá azt a meggyőződésemet, hogy az élő Krisztus
hit posztulátumával mindig elválaszthatatlanul együtt tudom a becsület, 
tisztesség, őszinteség, egyenesség és gerincesség, tehát a jellem nemes 
követelményét. Nincs helye közöttünk sem a jelenben, sem a jövőben 
az erkölcsi lazaságnak, a tunyaságnak, kétszínűségnek és kétnyelvűség
nek, a nagyravágyásnak vagy a cinizmusnak, mert ezek összeegyeztet
hetetlenek a hit és erkölcs, de még a nem-keresztyén humánum köve
telményeivel is.

Új tanulmányi és nevelési rendünkben éppen a diakóniai teológia 
alapvető felismerésének a jegyében már itt, az akadémiai padok között 
is fokozott figyelmet kívánunk szentelni mindezeknek a szempontok
nak és felismeréseknek. Meggyőződésem, hogy leendő lelkészeink csak 
így, a hitnek és erkölcsnek belső fegyelmező erejével válhatnak egyhá
zunk, az ökumené és az egész emberiség értékes tagjaivá.

2.

Építsük fel most gondolatban hazai evangélikus lelkészképzésünk 
második alappillérét. így fogalmazhatnék: nem lehet jó magyar teológus 
az, aki nem tartja kezét a teológiai és a világi tudományok ütőerén.

A magyar protestantizmus az elmúlt századok során mindig akkor

653



szerzett magának megbecsülést és tiszteletet — még ellenfelei részéről 
is — amikor az élő hit prédikálása mellett kora teológiai tudományának 
avatott őre és evilági műveltségének is hű hordozója volt.

A 350 éve született Apáczai Csere János intését: „Soha tudományi 
fegyveredet le ne tedd!” — mai nemzedékünknek is meg kell szívlelnie, 
s erre evangélikus egyházunkat művelődéstörténeti szempontból is oly 
nagyszerű múltja is kötelezi. Hiszen nem véletlen, hogy Magyarországon 
az első korszerű tudományos kutatómunka egy lelkész-polihisztorunk, 
Bél Mátyás nevéhez fűződik, aki 240 éve, 1735-ben elsőnek készített ter
vet a tudományok minden ágát öszefogó Magyar Tudós Társaságról
— De Litteraria Societate Posonii instituenda —, s amely annak céljául 
a haza szeretetét, a nemzet dicsőségét és a köz hasznának a gondozását 
szolgáló tudósok egybegyűjtését tűzte ki. Célja lett volna a tudományos 
munka ösztönzése, a kutatások egyeztetése, az eredmények elterjesztése. 
A terv akkor a bécsi udvari körök vétója miatt nem valósulhatott meg.

Az idén 150 éves Magyar Tudományos Akadémia — amelynek első 
„titoknoka” is evangélikus lelkész fia, a somlászőUösd Döbrentei Gábor 
volt — egyik nagy alakja, Balassa János professzor — a sárszentlőrinci 
lelkész fia — azt fogalmazta meg száz évvel ezelőtt, amit ma, 25 éves 
Teológiai Akadémiánk egyik célkitűzésének vallhatunk: „A  részek tüne
ményeit csak az tudja megérteni, aki előtt vilátossá válik az egésznek 
valója” — és számunkra is nagy igazság, amit Eötvös József írt fiához, 
Eötvös Lórándhoz: „Ha van gyönyör a világon, csak a tudomány és a 
szeretet adja, csak akinek esze és szíve egy tág kört bír körül fogni. . .  
az érzi, hogy a világon boldogok is lehetünk” .

Népünk nagyjainak szellemi tárházából ily módon gazdagodhatnak 
gyülekezeteink jövendő vezetői, egyházunk és népünk leendő lelkipász
torai, akik előtt már itt és most tudatosítanunk kell, hogy nem szűk kört
— nemcsak a lélek szféráját — kell ismerniük, hanem egyre szélesebb 
ölelésű tudományos felkészültséggel kell tudásukkal az élet és a tudo
mány által felvetett kérdésekre is helyes választ adniok.

A diakóniai teológia felismerése alapján ezért tudatosítaniok kell 
önmagukban azt is, hogy nem egy irányítani akaró, hanem a szolgáló 
tudománynak a követelményeit állítjuk eléjük. Közelebbről: lelkészje- 
löltjeink és lelkészi karunk egészének a haladó tudományt kell szolgál
nia felkészülésével, igehirdetésével, tudományos munkájával és egyház- 
politikai elkötelezettségével.

Csak így, csak ilyen értelemben járhatunk ma ismét „az élen” , nem 
számbeli súlyunknál, nem is valamiféle szellemi fölényünknél fogva, 
hanem attól a diakóniai lelkűiéitől átitatva, amely éppen az egyházunk
nak és egész népünknek való szolgálat érdekében akar sokat és jól ta
nulni, hogy azután másokat is sokra és jóra taníthasson.

3.

Ezzel már el is érkeztünk feladataink harmadik nagy területéhez. 
Amennyire igaz az, hogy élő Krisztus-hitben kell járnunk és a tudomá
nyok ütőerén kell tartanunk kezünket teológiai munkánk során, annyira 
bizonyos az is, hogy mindezt a szocializmust építő társadalmunk aktív 
tagjaiként és igaz hazaszeretettel kell tennünk.

Itt és most kell szplgálnunk hitünk és erkölcsünk példamutató ere
jével, itt és most kell tudásunkat egész népünk számára kamatoztatnunk.
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A jövendő lelkésznemzedék lelki-szellemi felkészítése során Aka
démiánk tanári kara egyértelműen tudja magát elkötelezve annak a tár
sadalomnak a szolgálatában, amelyben él. Ideológiájának ateizmusát ke
resztyén hitéből adódóan osztani ugyan nem tudja, de egy igazságos tár
sadalmi rendnek a szövetségi politika szellemében történő felépítésében 
egy szívvel és egy lélekkel állt népünk vezetői mögött. Ezt az egyér
telmű, a szocialista hazafiságot szüntelenül ébren tartó magatartást kí
vánja meg Akadémiánk fokozott fegyelemmel és határozottsággal min
den hallgatójától.

Hazánk felszabadulásának 30. évében újra kinyilvánítjuk ezért, hogy 
az 1948-ban kötött és jól bevált Egyezmény szellemében akarjuk mun
kánkat folytatni, éspedig nemcsak egyházunk, hanem egész magyar ha
zánk javára és boldogulására. Jó keresztyéneket és egyben jó hazafiakat 
akarunk nevelni hallgatóinkból, akik nemcsak a keresztyén élet szabá
lyait ismerik és gyakorolják, hanem a hazaszeretet szent tüzét is ápolják 
és élesztik.

Hogyan történhetik ez közelebbről és konkrétan? Dékáni célkitűzé
sem szerint hármas dimenzióban, a múlt, a jelen és a jövő harmonikus 
összhangjában. A múlt nemzeti és népi értékeinek megőrzése terén szor
galmazni kívánom hallgatóink otthoni helytörténeti, honismereti mun
kájának az aktivizálását. Jó és egész népünk számára hasznos, ha egy
házunk jövendő lelkészei és vezetői már fiatalon megismerik és magas 
szinten fel is dolgozzák szülőfalujuk vagy szülővárosuk múltjának és tár
sadalmi mozgásának eddig még fel nem tárt vagy közkinccsé nem tett 
értékeit. Szemináriumi munkák vagy honismereti pályatételek keretében 
sokféle lehetőséget akarunk nyújtani hallgatóinknak arra, hogy hazasze
retetüket ily módon is bizonyítsák és kamatoztassák.

A jelen feladatai közül a már adott kereteknek alaposabb kihaszná
lását tudnám javasolni. így az ifjúság tetterejének bekapcsolását a Ha
zafias Népfront helyi munkájába, az ifjúság tollának jelentkezését annak 
sajtóorgánumaiban, és az ifjúság hangjának hallatását annak békegyű
lésein. Hiszem, hogy a hazaszeretet és humanizmus jegyében kinyilvá
nított készségünk konkrét esetben pozitív visszhangra találna a népfront
politika felelős irányítói és végrehajtói oldalán is és tágabb teret nyitna 
a teológus ifjúság politikailag, teológiailag és egyházpolitikailag érett 
tagjainak a nemzetközi egyházi fórumok ifjúsági munkájába való be
kapcsolódásra is.

4.

Az internacionalizmus említésével máris elérkeztem székfoglalóm és 
munkaprogramom utolsó, negyedik pilléréhez. Annak tudatosításához, 
ami egyúttal egész egyházunk diakóniai alapfelismerése, hogy egyházunk 
minden tagja és minden lelkésze, tehát a jövendő lelkésznemzedék is 
felelősséggel tartozik az egész emberiség jövőjéért.

Közülünk legfeljebb csak az nem vesz tudomást az emberiség nagy, 
közös erőfeszítéseiről, aki tudatosan bezárkózik a teológiai tudományok 
vagy egy szűkén individualista keresztyén élet elefántcsonttornyába.

Előadásaink és eszmecseréink során, és különösen is ezévben életbe
lépő új tanulmányi rendünk célkitűzései alapján az örök vertikális ér
tékek megőrzése és továbbadása mellett egyre tágabb teret akarunk biz
tosítani oktató és nevelő munkánkban az emberiség nagy kérdései iránti 
nyitottságnak. Nem valamiféle parttalan humanizmus, még kevésbé egy 
ideológiai koegzisztenciát akarunk propagálni. Csupán rá akarunk min
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den hallgatót ébreszteni az egész emberiség társadalmi igazságáért folyó 
harcnak a fontosságára és ezzel együtt arra a világméretű felelősségre, 
amely ránk, magyarországi evangélikus teológusokra is hárul.

Foglalkozik ezekkel a kérdésekkel az Egyházak Világtanácsa küszö
bönálló nairobi világgyűlése és bizonyára a Lutheránus Világszövetség 
1977-es dar-es-salami nagygyűlése is. Teológus hallgatóinknak már most 
arccal Nairobi felé, arccal Dar-Es-Salam felé, de azt is mondhatnám, arc
cal az európai békét és biztonságot szavatoló páratlan Helsinki világfó
rum konkrét célkitűzései felé kell fordulniok.

Tanárok és hallgatók teljes akcióegységben kell, hogy tanulmányoz
zák, értsék és értékeljék a világméretű, de ugyanakkor egyéni felelős
séget is kívánó kérdések összefüggéseit, és együttesen kell, hogy szor
galmazzák azoknak széles körű összefogást igénylő konkrét megvalósu
lását.

Ismét csak felvetődik a kérdés: hogyan járulhat hozzá mindezek
hez eredményesen a hétköznapi munkák során teológus hallgatóink ösz- 
szessége? Közhelynek tűnhet, mégsem az, hogy a világpolitikai esemé
nyek állandó figyelemmel tartásával, napilapjaink és szakfolyóirataink 
rendszeres olvasásával, a kül-, bel- és gazdaságpolitikai események, va
lamint a társadalmi kérdések állandó tanulmányozásával, egymás közötti 
eszmecserék folytatásával.

Keresztyén teológusok ne szégyelljék kimondani, sőt bátran vallják 
meg, hogy egyik kezükben ott van naponta a biblia, a másikban pedig 
az újság! Szemünk felváltva kell, hogy kutassa a kinyilatkoztatás egy-egy 
ősi tekercsét és a világ mai térképét. Mert az ember üdvössége és az 
emberiség java elválaszthatatlanok egymástól.

Igen tisztelt akadémiai ünnepi ülés!
A fentiekben időhiány miatt csak nagy vonalakban vázoltam fel an

nak az akadémiai munkaprogramnak a körvonalait, amelynek alapján 
a most kezdődő tanévben oktató és nevelő tevékenységünket végezni sze
retnénk. Egyéni életünkben á hit és erkölcs szabályai szerint, a tanítás 
és tanulás közben a Szentlélek által megvilágosított értelem minél ma
gasabb fokán, s mindezt hűségesen szocializmust építő hazánkhoz és a 
világméretű társadalmi igazságosság követelményeihez.

Terveink megvalósításához az Egyház Urának áldását, egyházi és ál
lami vezetőinknek pedig megértő támogatását kérjük.

Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, 
feljebb, hogynem kérjük vagy elgondoljuk a mibennünk munkálkodó erő 
szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nem
zedékről nemzedékre, örökkön-örökké! Ámen.

Dr. Fabiny Tibor
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Tiszteletbeli doktoraink

Paulos Mar Gregorios 

szir-ortodox metropolita méltatása
Paulos Mar Gregorios 1922. augusztus 9-én született az indiai Kerala 

államban. Egészen fiatalon újságíróként kezdte pályafutását, majd Etió
piába került, ahol állami iskolában tanított, később pedig magas állami 
funkciókat töltött be. Egy idő után az Amerikai Egyesült Államokban a 
Goshen-főiskolán, majd a princetoni teológiai főiskolán folytatta tanul
mányait.

1954-ben hazakerült Indiába, ahol többek között az ortodox keresz
tyén diákmozgalom főtitkára lett, előadásokat tartott az alwaye-i keresz
tyén egyetemen és a kottayam-i ortodox teológiai főiskolán. 1959-től az 
amerikai Yale-i egyetemen, majd Angliában az Oxfordi egyetemen foly
tatta tanulmányait. Ekkor hívták meg az EVT főtitkár-helyettesének, s 
ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. Ez alatt az idő alatt rendszeresen tar
tott előadásokat a bossey-i ökumenikus Intézetben, s a mai napig is 
tagja az EVT több bizottságának, valamint tagja a KBK Folytatólagos 
Bizottságának, alelnöke a KBK teológiai bizottságának és tagja a tanul
mányi bizottságnak is.

Az 1967-es közel-keleti háború után az EVT küldötteként vett részt 
a háború károsultjainak segítésében és a békéért folytatott küzdelemben. 
1968-ban ő vezette az EVT uppsalai nagygyűlése által kiküldött delegá
ciót, amely részt vett az afrikai államfők Nigéria-Biafra konferenciáján.

1967-ben tért vissza hazájába, azóta a kottayam-i teológiai főiskola 
vezetője, a keralai egyetem szenátusának tagja, az indiai Szir-Ortodox 
Egyház Egyházközi Kapcsolatok Bizottságának titkára, 1974 óta pedig a 
Keleti Szir-Ortodox Egyház püspöke, Üj-Delhi metropolitája.

Paulos Mar Gregorios püspök úr számtalan megjelent műve és cikke 
tanúsítja, hogy egyházában a lelkészképzés színvonalának emelésével, 
az egyház életének irányításával, népének és a harmadik világ népeinek 
szolgálatával jelentős, kiemelkedő munkát végzett.

Az egyházi világszervezetekben, különösen is az EVT-ben és a KBK- 
ban olyan munkásságot fejt ki, amely segíti ezeket a világszervezeteket 
abban, hogy mind az egyházak közötti jó viszonyt, mind az egyháznak 
a világban végzett szolgálatát hatékonyan előmozdítsák az emberiség ja
váért és a világ békéjéért.

Mindezek alapján egyházunk vezetőségével egyetértésben Paulos Mar 
Gregorios püspök urat méltónak tartottuk és javasoltuk a tiszteletbeli 
teológiai doktori címmel való kitüntetésre

Dr. Prőhle Károly
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A teológia és a békemunka dialektikája
Paulos Mar Gregorios metropolita tiszteletbeli doktori székfoglalója

Azt a megtiszteltetést, amelyet a Budapesti Evangélikus Teológiai 
Akadémia nekem juttatott, csak a Keresztyén Békekonferencia munkája 
elismerésének tekinthetjük. A KBK munkájával való kapcsolatom 1960- 
ban kezdődött, amikor először vettem részt a prágai békekonferencián. 
A legutóbbi időben a Teológiai Bizottság alelnökeként dolgozom a KBK- 
ban, olyan megbízatásban, amely sokszor vallott kudarcot a KBK fel
adatainak tekintetében, de mindig hasznos volt saját személyes gondol
kozásom tisztázásában. Amit ebben a rövid előadásban el akarok mon
dani, az csak az egyik aspektusa ennek a személyes gondolkozásnak.

I.

A Teológiai Bizottságban abból a feltevésből indulunk ki, hogy a mi 
feladatunk megtalálni annak a közös értelmezését, hogy hogyan indít 
bennünket a Krisztus evangéliuma a békéért való munkálkodásra, és 
hogyan állít bele minket abba a folyamatba, hogy másokkal együtt mun
kálkodjunk a békéért. Még mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy meg
találjuk a békéért folytatott keresztyén munkálkodás közös teológiai bá
zisát. E cél elérése érdekében sok nehézséggel kell megküzdenünk. Van
nak közöttünk, akik attól félnek, hogy egy közös teológiai alap megfo
galmazásának túlságos részletezése negatív eredménnyel járna, mivel ne
hézzé tenné a KBK-val való együttműködést azok számára, akik nem 
értenek egyet e megfogalmazott teológiai alappal. Egyesek még azt a 
minimalista megoldást se tudnák elfogadni, hogy valami nagyon egy
szerű, nem polemikus nyilatkozatot tegyünk, amely nem részletes és na
gyon rövid. Mások inkább azt gondolják, hogy nincs is szükség semmi
féle teológiai alapra, hanem inkább olyan pragmatikus és szekuláris ala
pon tudnánk munkálkodni, amely nem idegenítené el nem-hivő bará
tainkat.

Az én meggyőződésem az, hogy mindkét nézet, bár tartalmaz bizo
nyos igazságot, végsősorban túlságosan rövidlátó. A nem-hivőkkel foly
tatott dialógusban az a tapasztalatom, hogy éppen mivel ők nem titkol
ják békemunkájuk ateista alapját, szívesen veszik, ha a keresztyének 
világosan hangsúlyozzák Jézus Krisztusban való hitüket mint együtt- 
munkálkodásuk alapját. Mindkét oldal respektálhatná egymást tekin
tetbe véve minden érdekeltnek a meggyőződését. Sokkal nyíltabb kap
csolat jönne létre, ha teljesen nyilvánvalóvá lenne az egymással kap
csolatot felvevők önértelmezése.

Ami azt az ellenvetést illeti, hogy a teológiai alapnak részletes meg- 
formulázása túl exkluzív volna, itt van valami, amire nagyon kell ügyel
nünk. Ha a közös teológiai alap mint valami keresztelési hitvallás annak 

a feltételét akarja megszabni, hogy valaki részt vehessen a KBK mun
kájában, az kifogásolható lenne. Ennek inkább tanulmányi dokumen
tumnak kell lennie, amely hivatkozik egyrészt a Jézus Krisztus evangé
liumában adott közös alapra, másrészt az evangéliumnak a különböző 
tradíciókban — különösen is az orthodox, lutheránus, kálvinista, sőt a 
KBK-ban legkevésbé képviselt római katolikus egyház tradícióiban — 
található különböző értelmezéseire. Sőt, nem lenne szabad elutasítani az
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unitáriusokat, a kvékereket és másokat sem, akik bár sok tekintetben 
elvetik a közös keresztyén tradíciót, mégis igénylik, hogy keresztyének
nek tekintsék őket. Ezeket se lenne szabad megakadályozni abban, hogy 
részt vegyenek a KBK munkájában. Az is tény, hogy sok laikus keresz
tyén számára nagyon keveset jelentenek a teológiai bonyolult megfogal
mazásai, és nem lenne helyes megkívánni, hogy a KBK minden részt
vevője elkötelezze magát egy közös teológiai alap iránt. A közös teológiai 
alap, ismétlem, nem hitvallás, hanem csak egy olyan tanulmányi doku
mentum, amely segíti gondolkozásunkat és világossá teszi önértelmezé
sünket, azt ti., hogy mi speciálisan keresztyén mozgalom vagyunk. Az 
ilyen dokumentumnak sohasem lehet végleges formája. Állandóan re
vízióra szorul, nem úgy mint a keresztyénség történelmi hitvallásai. Ez 
csak folyamatos írásbeli reflexió lehet.

Az a fontos, hogy legyen egy nyilatkozat, amely bizonyos alapvető 
keresztyén meggyőződést erősít meg, amely világosan és félreérthetetle
nül kimondja, hogy mozgalmunk keresztyén mozgalom, és amely vilá
gossá teszi a békéért folytatott munkánk alapját.

Ennek a körvonalazásnak egyik pontja, amely a keresztyéneknek a 
KBK munkájában való részvételét indokolja: a trinitárius alap. Ez ugyan 
szokatlan és nem teljesen elfogadható bizonyos szabadegyházi tradíciók 
számára, de megvan az az előnye, hogy elfogadható a legfőbb keresztyén 
tradíciók számára, az orthodox, a lutheránus, a református, valamint a 
római katolikus egyházak számára. Egy ilyen trinitárius alap megfogal
mazásánál a következő néhány gondolatot kellene figyelembe venni:

1. Két kísértést kell elkerülnünk. Az egyik a Szentháromság ökono
mikus vagy modalisztikus szemléletének kifejtése; a másik az, hogy vala
miféle munkamegosztást akarunk megállapítani a Szentháromság három 
személye között. Széles körben elfogadott alapelv az a keresztyén teoló
giában, hogy a Szentháromság „ad extra” minden cselekedetében egysé
gesen munkálkodik. Ellent kell állnunk annak a kísértésnek, hogy a te
remtést egyedül csak az Atya művének, a megváltást egyedül csak a Fiú 
művének, és a megszentelést egyedül csak a Szentlélek művének tekint
sük. A krisztológiát és a pneumatológiát mindig együtt kell tartanunk.

2. Különösen is hangsúlyoznunk kell Isten teljes aktivitásának távo
labbi vonatkozásait. Ez a következőket jelenti:

a) A teremtésben a Szentháromság Isten nemcsak a keresztyénekkel 
áll kapcsolatban, nem is csupán az egész emberiséggel, hanem tényle
gesen az egész teremtett világgal. A teremtésben semmi nem létezik Isten 
akarata nélkül. Ez az akarat hozta létre, tartja fenn és viszi teljességre 
a teremtett világot. A teremtés az az Istentől függő állandó folyamat, 
amelyben minden történés végbemegy.

b) Az inkarnációban a Szentháromság Isten Jézus Krisztus szemé
lyében nemcsak a keresztyénekkel azonosította magát, hanem az egész 
emberiséggel, sőt a szerves és szervetlen anyagi világgal is, amelyből való 
az inkarnálódott Isten teste, és amelyet az utolsó napon helyreállít.

c) Krisztus üdvözítő művének végső eschatologikus beteljesedése 
nemcsak a keresztyének feltámadása lesz, hanem mindenkinek az ítéletre 
való feltámadása, az új és új föld helyreállítása és minden dolog töké
letességre jutása Jézus Krisztusban. Az egész teremtett világ, amely ma
gába foglalja az emberiség egész történelmét, megszabadul a halál és a 
romlandóság rabságából, ahogyan Pál mondja a Római levél nyolcadik 
fejezetében.

d) A Szentlélek munkáját nem kellene csupán a „testimonium Spi- 
ritus Sancti internum”-ra korlátoznunk, még csak az egyháznak adott
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sokféle ajándékára sem, hanem az ő munkájának kellene tekintenünk 
azt is, hogy jóságot és szépséget ad mindennek a teremtett világban. 
A Szentlélek ad életet mindennek, ő visz teljességre és ő tesz tökéletessé 
mindent.

3. A békéért folytatott munkát a Szentháromság működése egyik ré
szének kellene tekintenünk, aki a teremtett világot létrehozza és töké
letességre viszi a testté lett Jézus Krisztus által, aki mindeneket megítél 
és mindeneket egyesít önmagában. Ez segítene minket, keresztyéneket, 
hogy a nem-hivők munkáját is Isten műve egy részének tekintsük, ha 
ők maguk ezt nem is így látják.

Persze, valószínűleg nem mindenki ért egyet az ilyen trinitárius 
megfogalmazással és a Szentlélek munkájának ilyen széles körű értel
mezésével. De egy álláspont világos hangsúlyozása provokálja a más, 
ettől különböző álláspontok világos kijelentéseit, amelyek szembenállnak 
ezzel a trinitárius megfogalmazással. Meg vagyok győződve arról, hogy 
a kölcsönös diszkusszióban ezeknek a különböző megfogalmazásoknak a 
koegzisztenciája inkább gazdagítani fogja a KBK munkáját, és nem gyen
gíteni.

II.
Ügy látom, hogy nagyon érdemes tervbevenni néhány világos teoló

giai álláspont megfogalmazását. Azt gondolom, mozgalmunk elég stabil 
és rugalmas ahhoz, hogy megengedje ilyen különböző álláspontoknak fo
lyamatos tisztázását a kölcsönös diszkusszió világosságában, hogy így job
ban megértsük egymás tradícióit.

Ami az én meglátásom szerint még fontosabb, az az a hatás, amely- 
lyel békemunkánk van — és amellyel kell is lennie — a teológiánkra. 
Aligha lehetséges együttmunkálkodnunk minden jóakaratú emberrel a 
béke ügyében úgy, hogy Jézus Krisztus evangéliumának értelmezése te
kintetében ne kellene revideálnunk álláspontunkat. Evangélium-értelme
zésünket sok tekintetben meghatározza az a feudális vagy burzsoá indi
vidualista társadalmi és gazdasági háttér, amelyben ez az értelmezés ki
alakult. Itt most csak három olyan területre tudok rámutatni, ahol arra 
van szükség, hogy újraértelmezzük az evangéliumot.

1. Az Isten országának evangéliuma, amely egy külön nép összehí
vásával kezdődik, alapvetően szociális mozgalom, és csak másodsorban 
jelent egyéneknek szóló üdv-üzenetet. Az evangélium új embert igényel 
a Krisztusban, és ez az ember szociális valóság. Bár az Űjtestámentum- 
ban vannak olyan elemek, amelyek alapján a Jézus Krisztusban adott 
megváltást individuális értelemben magyarázhatjuk, tekintetbe kell ven
nünk azt a tényt, hogy a személyes megváltás túlzott hangsúlyozása 
olyan speciális jelenség, amelyben része van a burzsoá kapitalista sza
bad-kereskedelmi verseny ideológiája individualizmusának.

Ügy kell újraértelmeznünk az evangéliumot, hogy a személyes üd
vösséget a maga társadalmi összefüggésébe helyezzük. A keresztség nem
csak individuális újjászületésre adatott, hanem valójában felvétel a hi- 
vők közöségébe és azonosulás annak a Jézus Krisztusnak az életével, 
aki minden emberért él. Jézus Krisztusban hinni azt jelenti: törődni a 
saját lelkünk üdvösségével, és elkezdeni élni Jézus Krisztusban az egész 
emberiség üdvöségének ügyéért.

Ennek az újraértelmezésnek nem kellene arra törekednie, hogy ta
gadja az eschatologikus és személyes üdvöséggel való kapcsolatát, mint 
ahogyan az amerikai Social Gospel mozgalom tette. Nem kell elvetnie 
az egyház Jézus Krisztus halálának és feltámadásának jelentőségéről
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szóló tanítását, ahogyan ezt ugyancsak az amerikai Social Gospel moz
galom a német liberalizmus befolyására megkísérelte. Teljesen elismer
hetjük az üdvösség személyes vonását és a keresztség személyes értel
mét azzal, hogy ezeket az evangélium szociális és kozmikus értelmezé
sének összefüggésébe helyezzük.

2. Az emberi egzisztencia materiális szemléletétől való idegenkedés, 
az evangélium elpsiritualizálása, individualizálása és eschatologizálása 
azt eredményezi, hogy nem vagyunk képesek felfogni Jézus Krisztus 
evangéliumának kozmikus dimenzióit. Az anyag és a szellem hamis el
lentétbe állítása odavezethet, hogy képtelenek vagyunk az inkarnáció, 
sőt a teremtés jelentőségének megragadására. Az anyag jó, mert Isten 
teremtette. A materializmust nem szabad ellentétbe állítani a spiritua
lizmussal. Az anyag és a szellem ugyanannak a jó teremtésnek két 
aspektusa, és mindkettő Isten teremtésének, Jézus Krisztus megváltói 
munkájának és mindenek Jézus Krisztusban való teljességre jutásának 
felségterületén belül van.

Ez a materiális realitástól való idegenkedés a gyökere annak, hogy 
az egyház a történeti lét realitásától elidegenedett, és annak, hogy az 
üdvösség értelmezésében gyakran megpróbált visszavonulni egy escha- 
tologizált, másvilági vagy kozmosz-nélküli individualista egzisztencializ
musba.

Ugyanakkor azonban nem akarok abba a csapdába esni, amelybe az 
EVT Bagkok-i missziói konferenciája esett, ti. hogy a megváltást majd
nem teljesen felszínesen a felszabadulás evilági megtapasztalásában lás
sam. Ki tudnánk alakítani az evangéliumnak egy olyan megfelelő újra 
értelmezését, amely egyensúlyban tudná tartani a realitás négyágú ke
resztdialektikáját, ti. az eschatologiai és a történelem dialektikáját, mint 
a kereszt egyik vonalát, és az anyag és a szellem dialektikáját, mint a 
kereszt másik vonalát. Csak egy ilyen kereszt-dialektika tudna igazsá
got szolgáltatni a keresztyén evangélium mérhetetlen gazdagságának és 
mélységének, és ugyanakkor ez képessé tenne minket arra, hogy meg
lássuk a történelem szociális forradalmainak és az emberiség materiális 
teljesítményeinek jelentőségét a teremtett világnak az Istentől adott célja 
felé haladásában.

Azoknak a kérdéseknek a világosságában, amelyeket a fejlődés ha
tárai fölötti Vita és az ökológiai krízis támasztott, valamint azoknak az 
új kérdéseknek a világosságában, amelyek a tudománynak és a techni
kának valóságmegismerésünket korlátozó szerepére vonatkoznak, bebi
zonyosodhatnék, hogy egy megújult teológia a valóságnak „kereszt-dia
lektikus” értelmezésével képes volna a civilizáció új formái kialakításá
nak olyan új megközelítését nyújtani, amely sokkal humánusabb volna.

3. Az evangélium újraértelmezésének harmadik aspektusa az egy
ház üdv-ökonómiában való szerepének az értelmezése. Túl sokáig volt az 
a kísértésünk, hogy az egyházat az üdvösség bárkájának tekintsük, ame
lyen kívül egyáltalán nincs hatása Jézus Krisztus művének. Amióta a 
karthagói Cyprianus azt a fatálisán félreértett kijelentést tette, hogy 
„extra ecclesiam non est salus” — amely állítás az észak-afrikai kérész- 
tyénség történetének egy különleges szakaszában -polemikus szituációban 
született —, a keresztyének mindig abba a kísértésbe esnek, hagy tagad
ják Istennek az egyházon kívüli üdvözítő munkáját. Pedig Jézus Krisz
tus az inkarnációban az egész emberiséggel'lett azonossá.

Az egyház szerepe speciális és kiváltságos. Az egyház egészen ben
sőségesen osztozik Krisztus istenismeretében és az emberiség üdvözlé
séért folytatott munkájának céltudatos aktivitásában. Az a kiváltsága,
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hogy beleláthat Isten teremtett világra vonatkozó céljainak titkába. Az 
egyház egyedül ezeknek' a céloknak a megvalósításáért és beteljesítéséért 
él, és semmit sem akar a maga számára. Nem féltékeny a nem-hivőkre, 
ha azok a megváltás gyümölcseiből részesülnek, hanem ellenkezőleg: tud 
örülni, ha látja, hogy Isten Jézus Krisztusban és a Szentlélek által mun
kálkodik az egész teremtett világban és a kitűzött cél felé vezeti a vilá
got. Ha a nem-hivők keresik először Isten országát és annak igazságát, 
ha nem ismerik is el kifejezetten Istent, és nem vallják is meg Jézus 
Krisztusban való hitüket, a keresztyén ember örül, hogy elközelített az 
Isten országa, és örömmel küzd vállvetve mindazokkal, akik igazsággal 
munkálkodnak a békéért.

Az egyház feladata, hogy árassza a Krisztus örömét azzal, hogy hir
deti a bűnbocsánatot Jézusban, és azzal is, hogy Isten akaratából min
den emberrel együtt munkálkodik az igazságos béke érdekében. Az egy
ház feladata, hogy elfogadja mindazt a jót, ami a teremtett világban bár
hol történik, és hogy mindezt Isten iránti hálával és dicsérettel vegye. 
Az a missziója, hogy benne Isten szeretete öltsön testet az elnyomottak
kal és szegényekkel való szolidaritásban. Torzszülötté lesz az egyház, ha 
a társadalomban az előjogok és a hatalom támogatójává és jótevőjévé 
válik, és ha önzőén magának igényli, sajátmaga akarja élvezni Isten 
üdvözítő munkájának javait. Az egyház Krisztusért van, ezért az egyház 
az egész emberiségért és az egész teremtett világért van.

*

Ez a három megjegyzés csak rövid felvázolása azoknak a vonalak
nak, amelyek mentén meg kell változtatnunk teológiánkat a békéért foly
tatott munkánkban. Enélkül a teológiai változás nélkül, ha az üdvösség 
régi, individualista értelmezéséhez ragaszkodunk, nem leszünk képesek 
kialakítani a békemunkánknak megfelelő teológiai bázist.

Paulos Mar Gregorios

Alekszij Bujevszkij külügyi titkár méltatása
Mélyen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés!
Alekszij Szergejevics Bujevszkij a szovjetunióbeli Kosztrome váro

sában született 1920. június 20-án.
A középiskola befejezése után először a Moszkvai Acélipari Főis

kolán tanult, majd 1945-ben a Moszkvai Teológiai Akadémián folytatta 
tanulmányait, ahol 1961-ben elnyerte a teológiai kandidátusi fokozatot. 
Szakterülete az egyházjog.

Már 1946-ban az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinodusának külügyi 
osztályára került, amelynek jelenleg titkára.

Tagja a Szent Szinodus keresztyén Egység és Nemzetközi kapcsola
tok kérdéseivel foglalkozó bizottságnak. Munkája megköveteli, hogy részt 
vegyen különféle ökumenikus és békét munkáló teológiai párbeszédek 
előkészítésében, sőt nemegyszer ezek vezetésében. Így többek között részt 
vett a „Hit és Egyházszervezet” montreáli nagygyűlésén, az Orosz Orto
dox Egyház teológusainak a Német Evangéliumi Egyházak, a Finn Evan

662



gélikus Egyház, az NDK Evangéliumi Egyházak, valamint a Római Ka
tolikus Egyház teológusaival folytatott dialógusában.

1958-ban részt vett az Ortodox egyháznak az Egyházak Világtaná
csával való kapcsolatfelvételében. Ott volt az EVT harmadik és negyedik 

nagygyűlésén és tagja a Nairobiban megrendezésre kerülő nagygyűlésre 
kiutazó Orosz Ortodox egyházi küldöttségnek. Az EVT negyedik közgyű
lésen a Központi Bizottság tagjává választották. Részt vett a Genfben 
megtartott „Egyház és társadalom” világkonferencián. Jelenleg elnök- 
helyettese az EVT egyházi nemzetközi kapcsolatok bizottságának.

1961 óta vesz részt a Keresztyén Békekonferencia munkájában. Min
den alkalommal tagja volt a béke- ügyében rendezett összkeresztyén (öku
menikus) gyűlésekre utazó Orosz Ortodox egyházi küldöttségnek. Aktív 
tagja a KBK folytatólagos bizottságának.

Részt vett azon a két ökumenikus világgyűlésen, amelynek témája a 
„vallás és béke” volt.

Tagja a Moszkvai Patriarchátus kiadásában megjelenő Teológiai Mű- 
vek-gyűjtemény szerkesztő bizottságának és a „Moszkvai Patriarchátus 
Lapja” szerkesztőbizottságának.

Cikkei jelentek meg a különböző egyházi kiadványokban és sajtó
termékekben, ezekben elsősorban az egyházjoggal, az ökumené és a béke 
szolgálatának problémáival foglalkozik.

Mélyen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés! Ez a rövid előterjesztés is 
mutatja, hogy Alekszij Bujevszkij titkár úr egyike azoknak az egyházi 
személyeknek, akik megértették, hogy az egyházak küldetéséhez hozzá
tartozik az emberiség javának és a békének a szolgálata, és akik a meg
értésen túl aktív részt is vállalnak ennek a szolgálatnak a végzésében.

Jelentős szerepe van az Ortodox Egyháznak a különböző egyházakkal 
folytatott dialógusában is. Ezzel nagyban segíti az egyházak testvéri kap
csolatának alakulását és tovább fejlődését.

Mélyen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés! Mindezek alapján méltó
nak tartottuk Alekszij Szergejevics Bujevszkij titkár urat arra, hogy őt 
a tiszteletbeli teológiai doktori címmel kitüntessük.

Dr. Vámos József

Keresztyének társadalmi felelőssége
Alekszij Bujevszkij külügyi titkár tiszteletbeli doktori székfoglalója

Lelkem mélyéig meghat az a nagy figyelem, amelyet a teológiai 
tiszteletbeli doktori cím odaítélésével irányomban tanúsítottak. Hálám 
ugyanakkor elválaszthatatlan attól a tudattól, hogy méltatlan vagyok ek
kora megtiszteltetés elfogadására. Gondolkodhatom-e másképpen, ha lé
lekben végigtekintem azoknak a keresztyén életben kiemelkedő teológu
soknak hosszú sorát, akiket korábban Akadémiájuk ezen fokozattal meg
tisztelt, azt a hosszú sort, amelynek elején a ökimenizmus atyja, Söder- 
blom Natan érsek áll. Ma az ökumenikus mozgalom sok elemét mint ma
gától értetődő dolgot fogadjuk és nem esünk gondolkodóba miattuk, mi
lyen nagy erőfeszítéseket követelt még például fél évszázaddal ezelőtt e 
mozgalom megalapítóitól, hogy szószólói lehessenek és megtalálhassák a 
különböző felekezethez tartozó keresztyének közeledésének gyakorlati
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formáit; mekkora mélyen gyökerező előítéleteket kellett ehhez sutba dob
ni és micsoda túlhaladott hagyományokat, hitvallási ellenségeskedéseket 
kellett legyőzni, s olykor mély gyűlöletet kellett megtörni, hogy legalább 
a minimális feltételeket meg lehessen teremteni a megosztott keresztyén- 
ség új kapcsolatainak kiépítéséhez. Ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozást 
siker koronázhasson, mélyhitű, nyitott szívű, nagy tudású és nagy tekin
télyű embereknek kellett előlépniök. E kevésszámú úttörők, az ökume- 
nizmus útegyengetőinek egyike volt Söderblom Natan érsek is. Áldott 
emlékét változatlanul megőrzik szívükben mindazok, akik magukat a 
keresztyének hitbeli és cselekvésbeli egysége kialakításának szolgálatába 
állítják.

Nemrég emlékezett meg az ökumenikus mozgalom arról, hogy fél 
évszázaddal ezelőtt volt az I. „Élet és munka” világkonferencia, amely, 
mint Önök is tudják, Söderblom Natan érsek hazájában került megren
dezésre és megvetette a keresztyén egyházak nemzetközileg szervezett 
együttműködésének az alapját az emberiség javának szolgálatára. Az egy
házak számára nem volt könnyű a keresztyének ezen ökumenikus ak
tivitása. Ezt a folyamatot egész terjedelmében a nehézségek sokfélesége 
jellemezte, olyan akadályoké, amelyek útján meredeztek, ezek közül az 
egyik, talán legbonyolultabb volt a különböző keresztyén felekezetekhez 
tartozó résztvevők egymástól eltérő teológiai felfogása atekintetben, hit
beli meggyőződésük milyen mértékben teszi lehetővé számukra a tár
sadalmi, politikai jellegű konkrét tevékenységben való részvételt. E fo
lyamat másik oldala, a magukat és tevékenységüket az emberiség ja
vának szolgálatába állító keresztyének ökumenikus csoportosulása gya
korta a politikai, társadalmi és ideológiai gondolkodásmódok sokféle
ségét képviselte. Ha most, ma a keresztyén világ egészében meggyőző
déssel kijelenti, hogy a hit legbensőbb lényegéből eredően szükséges erő
feszítéseiket a földön a béke megteremtésének, továbbá az olyan negatív 
jelenségeknek, mind az egyes társadalmakban, mind pedig a nemzet
közi kapcsolatokból való kiküszöbölésének szenteli, melyek megnehezítik 
azt, hogy a népek elérhessék az emberi létezés igazi méltóságát, akkor 
e második jelenség az állandó ibotránkozás köve,'mely gyakran kísérti a 
világkeresztyénséget a felebarát szolgálatában, a felebarátéban, aki szá
munkra ott van minden emberben.

Ez utóbbi körülményt ma különösen szemléletesen jellemzi az a 
meglehetősen éles kritika, amely korunk ökumenikus mozgalmát éri, 
továbbá az Egyházak Világtaináosának tevékenységét is bírálja azért, 
mert állítólag „eltér” a megváltás hirdetésétől és ezt a missziót felcseréli 
a szociális és politikai tevékenységgel. Amikor megvizsgáljuk ezt a kér
dést, el kell ismerni, hogy az ökumenikus tevékenység egyes elemei két
ségtelenül alapot szolgáltatnak olyan következtetésekhez, hogy vannak 
esetek, hogy belemerülnek a felebarát iránti szeretetre buzdító és fel
szólító tízparancsolat tevékeny keresztyéni tökéletesítésébe, és elmarad, 
holott feltétlenül szükséges lenne, a tevékeny gondoskodás a megváltás 
végső céljának eléréséről — az Istenben való örökélet eléréséről, s az 
ehhez vivő úton az erkölcsi tökéletesítésről. Többek között ilyen hiá
nyosság mutatkozott ortodox egyházi szemmel nézve az „Üdvösség ma”  
című világkonferencia határozataiban. Ezt a konferenciát 1972. decem
ber—1973 januárjában tartották Bangkokban. E konferencia határoza
tait alapos kritikával illette a moszkvai és minden oroszok pátriárkája, 
főtisztelendő Pimen és az orosz Ortodox Egyház Szent Zsinata 1973. 
augusztus 7-i jólismert Nyílt Levelében, melyet az EVT Központi Bizott
sága elnökéhez M. M. Thomashoz és a Központi Bizottság tagjaihoz in
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tézett. Ezzel együtt ugyanebben az üzenetben megelégedésüket fejezték 
ki, hogy a konferencia hangsúlyozta a keresztyének számára annak szük
ségességét, hogy „magukat ne csak az önmagukban húzódó bűn, hanem 
a társadalmi bűn elleni harcra is szánják oda” ; örömmel nyugtázták, 
hogy a konferencia hangot adott eltökéltségének, „életre hívja a keresz
tyének tevékeny felelősségét, vegyenek tevékenyen részt a szociális igaz
ságtalanság, a faji megkülönböztetés, az emberi méltóság lealacsonyítása 
és más antihumánus jelenségek felszámolásában” .

Sajnálatos módon azonban teljesen negatív bírálat is hangzik el ko
runk ökumenikus mozgalmának az emberiség javán való tevékeny fára
dozását illetően. Ez a kritika korunk keresztyénségének a politikailag 
konzervatív köreiből ered, akiknek lelkében nincsen meg a tettre való 
hajlandóság, amikor az igazságtalan társadalmi struktúra megváltozta
tásáért, a faji megkülönböztetése ellen, a kolonializmus és neokolonializ- 
mus ellen kellene harcolni, erőfeszítéseket kellene tenni az államok kö
zötti egyenjogúságon alapuló együttműködés elérése érdekében, harcolni 
kellene azért, hogy minden nép számára biztosítva legyen saját sorsa 
megválasztásának, saját életformája kialakításának a joga. Amilyen mér
tékben útját állja ez a szembenállás az ökumenikus mozgalom normá
lis fejlődésének, annyiban szükséges nekünk minden lehetséges erőfe
szítéssel ezt a törekvést lelepleznünk. Meg vagyok győződve, hatékony 
segítséget nyújt ezen leleplezéshez az, hogyha világosan megfogalmazzuk, 
mit jelent az ember megváltása a bűntől, átoktól és a haláltól. Hitval
lásunk ezen alapvető elemeire vonatkozó ortodox nézőpont tömör meg
fogalmazást nyert az 1944-ben elhunyt Szergej moszkvai és minden oro
szok pátriárkájának munkájában. Áldott emlékű szentsége azt írja: „Hit
tudományunk rendszerében olyan pont a személyes megváltás kérdése, 
amelynél az ember szemtől szembe kerül a valósággal, a tényleges léte
zéssel és az életben, a gyakorlatban akarja megmutatni, miben áll az a 
sajátos igazság, amelyet prédikál.”

Az ortodox keresztyén hiszi, hogy egyedüli Jézus Krisztus üdvözíti, 
hogy alexandriai Cyrill szavai szerint: „Egyedül Krisztus által fogad min
ket magához Isten.” Ezzel együtt hisszük saját lelkiismeretünkben találva 
rá állandó bizonyságot, hogy Isten megbecsül minden neki tetsző jótettet. 
Boldog Teodorit kirri püspök arról tesz bizonyságot, hogy szükség van 
tökéletesedésünk jótetteire. Erről sok egyházatya és tanító beszél mind 
a keletiek, mind a nyugatiak között: jeruzsálemi szent Cyrill, római szent 
Kelemen, a teológus szent Grigorij,- az Istent hordozó szent Ignác, szent 
Grigorij Nyisszkij, mediolinai szent Ambrosius, Szent Jeromos, szent 
Ágoston, damaszkuszi szent János és mások. A kérdés ilyen értelmezése 
megfelel Pál apostol tanításának, aki második Korinthusbeliekhez írott 
levelében azt mondja: „Mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus 
ítélő széke előtt, hogy mindegyikünk megkapja azt, amit e testben élve 
cselekedett, jót vagy rosszat.” (5, 10). Továbbiakban pedig kijelenti az 
apostol: „Aki zsugorian vet, zsugorian arat, aki pedig bőséggel vet, bő
séggel arat (9, 6)” . A Rómabeliekhez írott levelében az apostol azt hir
deti, hogy az Ür az ítéletének napjaiban „mindenkinek tettei szerint 
oszt (6, 8)” . Végül magának Krisztusnak szavait ismétli, amelyeket a ta
nítványainak mondott Czezaria Filippi környékén egy évvel szenvedéseit 
megelőzően: „Elmegy az Embernek Fia az Atyja dicsőségébe az angya
laival együtt és akkor mindenkinek megfizet tettei szerint.” (Mt, 16, 27) 
Nagykedden az Olajfák Hegyén tanítványaival beszélgetve Jézus Krisz
tus, az utolsó ítéletről szólva megmutatta annak távlatait (Mt, 25, 
34—36.)

665



Ilyenformán jó nem csupán a gyümölcs és nem csupán a megváltás- 
bizonyságtétele, hanem egy az utóbbi bűnösök közül is, aki ajtót nyit 
a másik embernek „szabad útja lesz az Úr örökös országába és Jézus 
Krisztus Megváltónkhoz” (2 Pt 1, 11)

Az Úrban szeretett Testvéreim, csak húsz éve Orosz Ortodox Egy
házunk intenzív teológiai párbeszédet folytat Nyugat-Németország luthe
ránus egyházaival, később teológiai eszmecserét kezdtünk Finnország: 
lutheránus evangélikus egyházával, továbbá az NDK Evangélikus Egy
házak Szövetségébe tartozó egyházakkal. Ezen párbeszédeknek az a célja 
— a lehető legmélyebben megismerkedni egymás teológiai állásfoglalá
saival, megtalálni mind a közös elemeket, mind pedig az eltérő eleme
ket, hogy ezzel is segítsük az egész keresztyén világ hitbeli egységének 
kialakulását. Ezen párbeszédek másik célja az a törekvés, hogy egyesít
sük és elmélyítsük egyházaink szolgálatát az emberi társadalom javára,, 
s hogy a magunk részéről is megköveteljük ezen tevékenység teológiai 
alapjainak erősítését. Teológiai vitáink témái olyan fontos problémák, 
mint a Szentírás és a hagyomány, keresztség, eucharisztia és mások. 
A lutheránus-ortodox párbeszéd egyik témájául választottuk a „Keresz
tyén tanítás a megváltásróT’-t, amely többek között az 1974. májusi Jar- 
venlaj-i Finn Lutheránus Evangélikus Egyház és Orosz Ortodox Egyház 
III. párbeszédének a témája is volt. Ezen eszmecsere eredményeit, amint 
azokat kétoldalú teológiai párbeszédeinken elfogadjuk, tézisekben fogal
mazzuk meg, melyeket mindkét küldöttség tagjai jóváhagynak.

Úgy gondolom érdeklődésükre tarthat számot, ha ezen dokumentum 
„Hit és társadalom” című III. fejezetéből néhány mondatot meghallgat
hatnak, mert ezek a sorok azt mutatják, hogy a feleknek közös a néze
tük az üdvösségről szóló tanításban. Megállapítva, hogy „az üdvösségről 
szóló tanítás a Krisztus evangéliumának legbelső lényege, mivelhogy Jé
zus Krisztus Egyháza és minden egyes keresztyén életének és tevékeny
ségének az alapja” , Jarvenlajban a párbeszéd résztvevői kinyilvánították: 
7. pont „A  Szentlélek tanít meg felismerni Isten szeretetét Krisztusban, 
és szeretni Istent és a felebarátot. Isten hat az ember akaratára és buz
dít, hogy félelemmel és reszketéssel vigye véghez az üdvösséget (Fii 2, 
12—13). Az ember nem igazul meg csupán saját cselekedeteiből (Ef 2, 9), 
de a hit is halott, 'ha inem nyilvánul meg jóoselekedetökban (Jak 2, 17)”, 
p. 11. A társadalmi és nemzetközi kapcsolatok kérdéseit is a keresztyén 
reménység fényében kell megvizsgálni. A társadalmi reformok, a fajok 
és népek törekvése a felszabadításra és munkára, igazságos világ létreho
zására és megtartására önmagukban még nem keresztyén üdvösség. Te
vékenységi formák azonban, amelyekre segít a nekünk ajándékozott üd
vösség, a hit jócselekedetei ezek, valamint a reménységé és a szereteté. 
Jóllehet a tökéletességet csak az eljövendő örökéletben érhetjük el, a 
keresztyént, a Krisztus Egyházát e földön ösztökéli az Isten uralma el
jövendő győzelmébe vetett reménysége és segíti a jámborság, béke, Is
tenben való örömnek már most a jelenben, az ideiglenesen való életben, 
lehetséges mértékben való megvalósításáért folytatandó harcra és ez ügy
nek a szolgálatára.

Manapság ezen üdvözítő keresztyén erény egyik leglényegesebb köz
pontja a Keresztyén Békekonferencia, amelynek létrehozásában és azt 
követően folyamatosan a tevékenységében tevékenyen részt vettek és 
részt vesznek a Magyar Evangélikus Egyház és az Orosz Ortodox Egyház 
képviselői éppúgy, mint országaink más egyházainak képviselői is.

Számunkra, az Orosz Ortodox Egyház képviselőinek különösen nagy 
örömére szolgál, hogy a Keresztyén Békekonferencia elnöke jelenleg
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korunk keresztyénségének kiemelkedő személyisége, főtisztelendő Niko- 
dim leningrádi és novgorodi metropolita, akinek kimeríthetetlen ener
giájával és kezdeményezőkészségével közvetlenül is magyarázható a 
KBK magas színvonalú aktivitása, és napjainkban tapasztalható hatha
tós tevékenysége.

Amint azt Önök is jól tudják, kedves testvérek, a KBK munkájában 
jelentős helyet kap a teológiai kutatás, amelyben a világ sok tudósa te
vékenyen részt vesz, és sajnos még csak nagyon kevesen, akik különféle 
keresztyén felekezethez tartoznának, de mégis egyesítené őket az az egy
séges törekvés, hogy feltárják a keresztyének békét munkáló tevékeny
ségének teológiai alapjait. És itt az igazságosság kedvéért beszélnem kell 
arról a kivételesen értékes, nagy és folyamatos KBK-ban folytatott teo
lógiai kutató munkáról, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Teológiai Akadémiája végzett. Lelki szemeim előtt megjelenik kedves 
testvérünk és barátunk, aki emberileg körünkből eltávozott, Dr. Pálfy 
Miklós professzor. Örökké éljen emléke!

A Keresztyén Békekonferencia lehetőséget ad az egyházaknak, vallá
sos szervezeteknek és az egyes keresztyéneknek, akik magukat és erőfe
szítéseiket a népek közötti tartós és igazságos békének a megerősí
tésére szánják oda, hogy egyesítsék tetteiket és elgondolásaikat. A 
KBK tevékenységében részt vevők megtapasztalhatják az egymás iránti 
testvériség és szolidaritás érzését, mely a feladatok és célok közös vol
tából ered, s melyeket maga Krisztus szentesít, ö , a Békesség Ura, meg
szabadít minket elszigeteltségünkből, individualizmusunktól, az önhitt
ségtől és elbizakodottságtól, mert felismerjük, hogy a Magasságos Leg
szentebb tanítványainak közöségéhez tartozunk (Jer, 4, 14), ez azonban 
sajnos számunkra gyakorta csupán külsődleges és formális. Ö Maga 
egyesít bennünket testvéreinkkel, nemcsak azokkal, akik velünk együtt 
dicsőítik Szent Nevét, hanem azokkal is, akik bár nem ismerik őt, de 
szívükben és életükkel munkálják a jóakaratot, az emberek közé békét 
hozva, igazságosságot és egyetértést (Rm 2, 14—15).

Ebbe a felszabadultságba és egyesítésbe teljesít be minket Krisztus 
reménységgel, hogy szolgálni tudjuk szükséget szenvedő testvéreinket. 
Krisztus megnyitja szívünket az igazságosság, könyörületesség, béke esz
méinek befogadására és serkent bennünket a tényleges munkára az élet 
igazságosabb formájának megteremtése érdekében, a szükség és éhség 
kiküszöbölése érdekében, az elnyomás minden formájának megsemmi
sítése érdekében, a háborúhoz vezető nemzetközi feszültségeket előidéző 
okok felszámolása érdekében.

E beszédem elején beszéltem a békét munkáló keresztyének politikai, 
társadalmi, ideológiai gondolkodásmódjának sokféleségéről, mely sokfé
leség közöttük feszültségekhez, sőt — szakadáshoz vezethet. Hogyan áll
junk bele ezen körülményekbe? Hogyan érjünk el sikereket a béke meg
teremtése érdekében kifejtett közös munkában? Gondolom, hogy mind
ezen kérdésünkre megtaláljuk a feleletet Pál apostolnál, aki bennünket 
mindenkor arra tanít, hogy amely szolgálatra elhivattunk, ahhoz méltóan 
végezzük dolgunkat alázatossággal, kevés szóval és hosszútűréssel, egy
más iránti szeretetben (Ef, 4, 1—28)

Kedves Testvérek!
1958. évi megalakulásától kezdve a Keresztyén Békekonferencia a 

legnagyobb mértékben részt vállalt a keresztyén Európa aggodalmaiban, 
ami a népeknél azt eredményezte, többek között, lelki életükben, meg
szülte a hírhedt „hidegháborút” . Erről meglehetősen alapos tájékozott
sággal rendelkeznek, mert mindez a mi emlékezetünk és tudatunk előtt
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folyt le, nemrégiben egyházunkkal közösen tett erőfeszítéseinek néhány 
más egyházzal együtt, lefektettük keresztyén békemozgalmunk szerve
zeti formáinak alapjait. Ez a közös aggodalmunk az akkori európai hely
zet miatt, és fejlődésének útjáért való reszketősünk ráébresztette a KBK-t 
létezése első napjától, hogy mélyen és naponta foglalkozzék a leglénye
gesebb béke és biztonsági kérdésekkel Európában, ami természetesen fo
lyamatosan átalakul. Elég azt mondani, hogy figyelmünk középpontjá
ban éveken keresztül a német kérdés állott. Emlékezzünk ugyanakkor 
arra, hogy megalakulásától kezdve mozgalmunkkal összekapcsolódott 
olyan kiemelkedő német teológus és önfeláldozó békemunkás neve is, 
mint a megboldogult professzor Dr. Hans Iwand és professzor Dr. Werner 
Schmauch. A KBK munkájában és tevékenységében változatlanul ma
radt viszont egy téma. Az európai új légkör megteremtéséhez a teológiai 
alapok kimunkálása Európa népei olyan lelki traumákon estek át, mint 
amilyent a több országban uralkodó náci-fasiszta rendszer eredményezett, 
vagy mint amit a háború utáni időszakban a Szovjetunió és a többi népi 
demokratikus és szocialista ország ellen vezetett különféle „kereszteshad
járatok” apologétái által szított, mételyező antikommunizmus eredmé
nyezett. Itt meg kell emlékeznünk arról, hogy mindannyiunk szégyenére 
ezen „égető lelkiismeretű” emberek közt több vallásos vezető is ott volt. 
Nincs rá lehetőségem most, hogy elemzésnek vessem alá a KBK kereszt
útjait, melyeken nemcsak örömteli jelenségekkel találkoztunk, hanem 
olyan körülményekkel is, melyek bennünket mély szomorúsággal töl
töttek el. Csak annyit mondok, hogy az Európai Biztonság és Együtt
működés csodálatos épületének a létrehozásához, amely eredményesen 
emelkedik mostanában, ha szerény mértékben is, de valóságosan hozzá
járultunk mi is a magunk részével. És ezért forró hálát mondunk Urunk
nak.

Drága Testvéreim, Barátaim!
Tudatában vagyon annak, hogy méltatlan vagyok Teológiai Akadé

miátok irányomban tanúsított nagy megtiszteltetésére. Biztosíthatlak ben
neteket, hogy az Űr Isten segítségével minden tőlem telhetőt megte
szek, hogy méltóvá legyek e címre, melyre kiválasztottatok engem.

Meg vagyok szilárdan győződve arról, hogy nagy értéke van a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház és országotok más egyházai, valamint az 
Orosz Ortodox Egyház közötti együttműködésnek az emberiség javát szol
gáló közös ökumenikus és békét munkáló tevékenységünk legkülönfé
lébb területein és ezt lehetőségeim szerint igyekszem előmozdítani.

Mind hitbeli testvéreim, mind honfitársaim nevében szívből kívánok 
a nemes, munka- és békeszerető magyar népnek felvirágzást, szép orszá
gotoknak további előrejutást.

Legyen örök és gyümölcsöző országaink népei közötti barátság, me
lyet az őszinte testvéri viszony erősít.

Újra és újra elétek helyezem, szeretett Testvéreim, mély és szívből 
jövő hálámat.

Maradjon mindnyájatokkal az Atya Isten és az ő Fia, az Úr Jézus 
Krisztus jótéteménye, kegyelme és békessége igazságban és szeretetben. 
2 Jn. 1,3

Alekszij Bujevszkij
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Dr. L. Charles Gray presbiteránus lelkész méltatása
Mélyen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés!
Legyen szabad végül a következőkben bemutatnom Dr. L. Charles 

Gray New York-i presbiteniánus lelkész urat, és méltatnom munkásságát.
L. Charles Gray az Amerikai Egyesült Államokban, a New Jersey 

állambeli Camden városkában született 1914-ben. Tanulmányait a penn
sylvaniai Lincoln-egyetemen, a New York-i egyetem teológiai fakultásán 
és a San Francisco-i egyetem teológiai fakultásán végezte. Tanulmányai 
végeztével doktori fokozatot nyert.

Jelenleg a New York-i St. Albans presbiteriánus egyház lelkésze, és a 
York-főiskola angol tanszékének adjunktusa.

Tagja a presbiteriánus egyház zsinatának, és aktív tagja és harcosa 
az egyesült államokbeli néger polgárjogi mozgalomnak.

Ő volt az, aki 1972-ben az Orosz Ortodox Egyház meghívására az 
első alkalommal vezetett egy néger lelkész delegációt a Szovjetunióba. 
Ettől kezdve vette fel a kapcsolatot a Keresztyén Békekonferenciával, 
amelyben most az Antirasszizmus Bizottság elnöke és a Folytatólagos 
Bizottság tagja.

Hazájában tagja a Színesbőrűek Haladásáért küzdő Nemzeti Egye
sületnek, választott tagja New York egyik kerületében az iskolaszéknek, 
több színdarab írója, neve ott szerepel a nemzetközi életrajzi lexikonban, 
ugyanakkor gondos pásztora a rábízott gyülekezetnek. Ügyvezető titkára 
a keresztyén egyházak New York-i tanácsának és ügyvezető igazgatója an
nak az egyesületnek, amely a szegénység elleni harcot tűzte ki célul 
maga elé. Mindössze ennyi az az életrajzi adat, amelyet Gray lelkész 
úr rendelkezésünkre bocsátott. De így egymás mellé állítva ezek a szűk
szavú adatok is elárulják, hogyan vezethetett az Amerikai Egyesült Ál
lamokban élő nagyvárosi lelkész útja a Keresztyén Békekonferenciához 
és a szocialista államokban élő keresztyén egyházakkal kötött testvéri 
kapcsolatokhoz. Ezeknek az adatoknak alapján a következőképpen jelle
mezhetjük munkásságát:

Gray lelkész úr felismerte, hogy a keresztyének akkor követik Uru
kat Jézust, ha vállalni tudják közvetlen környezetük, társadalmuk, a 
velük együtt élő embertársaik gondjait is, ha ezeket a problémákat is 
segítenek megoldani, és ennek a felismerésnek ő a következményeit is 
levonta. Így tesz nagy szolgálatot népének és ugyanakkor egyházának is.

A más egyházakkal és a más társadalmi rendszerben élő egyházak
kal felvett és fenntartott kapcsolatával, a nemzetközi egyházi szerveze
tekben, elsősorban a KBK-ban való aktív részvételével ő is segíti mind 
az egyházak mind pedig a különböző társadalmi rendszerben élő jóaka
raté emberek egymásratalálását és összefogását az egyház és az egész 
emberiség javára.

Életével, tanításával és szolgálatával pedig arról tesz bizonyságot, 
amit mi, magyar evangélikusok is vallunk és tanítunk: az élet nem sza
kítható szét vallásos és profán életre, a keresztyén ember szolgálata az 
élet minden területére kiterjed.

Mélyen tisztelt Akadémiai Ünnepi Ülés! Mindennek alapján méltó
nak ítéltük dr. L. Charles Gray lelkész urat a tiszteletbeli teológiai dok
tori címmel való kitüntetésre.

Dr. Muntag Andor

669



„Tegyük a békét élő valósággá”
Dr. L. Charles Gray presbiteriánus lelkész tiszteletbeli doktori 

székfoglalója

Mindenek előtt szeretném köszönteni az Evangélikus Teológiai Aka
démiát azért a nagyszerű munkájáért, amelyet az Istentől elhívott fiatal
emberek lelkészi szolgálatra való felkészítésében végez. Mivel a lelkészi 
szolgálat funkciója — legalábbis az Amerikai Egyesült Államokban — az 
elmúlt évszázadban kiterjedt és gyors változáson ment át, és magába 
foglalja (1) az igehirdetést, (2) a tanítást, (3) a tanácsadást, (4) a lelkipász
torkodást, (5) az adminisztrációt, (6) a társadalmi tevékenységet.. . stb-t, 
a lelkészi szolgálat (az emberi) várakozásokkal kapcsolatos konfliktusok 
okává vált. De mi egymással konfliktusban álló ideológiáknak, feszültség
nek, kapzsiságnak, agressziónak, önzésnek a világában élünk. Úgy látom, 
hogy a lelkész feladatának egyik része az, hogy segítsen megoldani a 
konfliktusokat, és Isten segítségével meghirdesse a béke idejét.

A béke a Keresztyén Békekonferencia megbízatása és állandó fel
adata. Feladata, hogy megszólaltassa Isten igéjét, tolmácsolja azt az igét 
a népeknek és nemzeteknek, hogy a béke lehet Isten ügye is. Ahol el
idegenedés van, ott megpróbál kiengesztelni. Ahol széthúzás volt, ott 
megkísérel egységet és teljességet létrehozni.

Jézus Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, se 
férfi, se nő. A Keresztyén Békekonferencia munkáját és teológiáját eb
ben a kifejezésben lehet összefoglalni: „hogy mindnyájan egyek legye
nek” ; egyek a szolidaritásban minden emberrel, aki az igazságért és a 
békéért munkálkodik. Dóm Helder Camara osztja ezt a nézetet. „A pusz
ta termékennyé lesz” című könyvében ezt mondja: „Azok az emberek, 
akik a békét, szeretetet és igazságot keresik, mindenütt kisebbségben 
vannak. De, mint Ábrahám, ők is nagy nép atyjává lesznek azáltal, hogy 
egyre jobban észreveszik egymást és hogy céljaikban és erőfeszítéseikben 
egyesülnek; ez az ábrahámi kisebbség hatalmas erővé válhat a világban.”

A Keresztyén Békekonferenciának a története annak a munkának a 
története, amelyet minden emberrel való szolidaritásban a béke megva
lósításának érdekében folytatnak, különösen is így van ez az ankrassiz- 
mus bizottságban, amelynek tagja vagyok. Ez a bizottság hiszi, hogy az 
emberi jogokért és a nemzeti felszabadulásért folytatott harc a békének 
egy része. Hiszi, hogy van új reménység az afrikai, latin-amerikai, ázsiai 
és egyesült államokbeli felszabadítási mozgalmak számára. Teológiailag 
ezt a követelményt támasztja: „Isten olyan erő, Aki egy nyitott jövőből 
nyúl az ember felé és egy új holnapot tesz lehetővé a történelemben. . . ”

Ennek a bizottságnak Dar es Salaam-ban tartott legutóbbi ülésén a 
bizottság összegyűjtötte a dél-afrikai felszabadítási mozgalmak vezetőit 
és képviselőit. Bár sokuknak különböző és eltérő volt az ideológiája, vég
ső céljuk, a felszabadulás lehetővé tette számukra, hogy megvitassák a 
felszabadulás teológiáját, a faji megkülönböztetés ellen és az emberi jo
gokért folytatott harc osztályjellegét.

Ez a bizottság ezen kívül létre hozta az „Afrika-vasárnap”-ot, sürget
ve, hogy az egyházak anyagilag is támogassák a felszabadítási mozgal
makat.

Amikor a békéről beszélünk, akkor bizonyosaknak kell lennünk ab
ban, hogy mi értjük a béke nyelvét. Mi a „kettős gondolkozás” korában 
élünk, amelyben annyira összezavarják a szavakat, hogy azok sokszor
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önmaguk ellentétét jelentik. Sok némzet számára a béke a nukleáris 
atomháborúra való hatalmas előkészületeket a vietnami háborúnak Kam
bodzsára, Laoszra és egész Délkelet-Ázsiára való kiterjesztését, az erő- 
szakmentes tiltakozás elfojtását és a hiábavaló véráldozatot jelentette 
olyan háborúk megnyerésére való törekvésben, amelyeket már akkor el
vesztettek, amikor elkezdték.

Békét jelent-e olyan megegyezések aláírása, amelyek a legerősebb 
nemzeteknek adnak előnyt? Békét jelent-e Izráel és Egyiptom között a 
meg nem támadási szerződésnek az aláírása? Megoldódtak-e ezáltal az 
alapvető problémák vagy csak odébb tolódtak és hamu alatt parázslanak, 
hogy néhány hónap múlva újra fellángoljanak? Béke-e a fegyverszünet? 
Feltétlenül béke-e a status quo?

Ha igazán keressük a békét, ezek azok a problémák, amelyekkel tu- 
sakodnunk kell. És ha Isten segítségével megtaláljuk a feleletet, akkor 
azt ki kell mondanunk, és cselekednünk kell. Amikor Martin Niemöllert 
megkérdezték, hogy miért nem állította meg Hitlert mielőtt az hatalomra 
jutott volna, így válaszolt: „Németországban először ők a kommunizmus 
ellen jöttek, és nem szólaltam föl, mert nem voltam kommunista. Aztán 
a  zsidókra támadtak, és nem szólaltam fel, mert nem voltam zsidó. Aztán 
a szakszervezetiekre támadtak, de nem szólaltam fel, mert nem voltam 
szakszervezeti tag. Aztán a katolikusok ellen támadtak, és én nem szól
tam, mert én protestáns vagyok. Aztán engem támadtak, de akkorra már 
senki sem maradt, aki felszólaljon.”

Mi a béke?
Béke az, hogy az emberiség méltósággal jár a földön.
Béke az, hogyha a világ népességének az az egyharmada, amelyiknek 

nincs lakása, ruhája és tápláléka, ruhához, táplálékhoz, lakáshoz jut
Béke az, amikor az igazság irgalommá alázkodik, hogy megtört éle

teket emeljen fel.
Béke az, hogy az igazság emelkedik fel (kerekedik felül), hogy a ha

misságot legyőzze.
Béke az, hogy olyan szabadság van, amely a gazdasági, politikai, kul

turális és nép rabszolgaság láncait (békióit) feloldja.
Béke az, hogy felelősséggel sáfárkodunk a földdel, a tengerrel és a 

levegővel.
Béke az, hogy hagyjuk az embereket és népeket, hadd legyenek a sa

ját életüknek a kialakítói.
Béke az, hogy az emberek ereje szembeszáll a politikának és a pénz

nek az erejével.
Békében él az a nemzet, ahol nincs fekete vagy fehér, sárga vagy 

barna, gazdag vagy szegény — hanem mindenki egyenlően és igazságosan 
részesül a javakban.

Béke az, hogy biztosítjuk, hogy az a jog diadalmaskodik a hatalom 
fölött, az igazság a hamisság fölött, és az igazságosság az igazságtalan
ság fölött.

Béke az, hogy ismerjük Istent teljességében, hogy mi az ö  gyermekei 
vagyunk, akiket ö  szeret, és akikkel Ő törődik.

Cselekedjünk tehát, tegyük a békét élő valósággá.

Dr. L. Charles Gray
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Halottunk

Szalay Sándor 
1908-1975

Döbbenetes hirtelenséggel ment el! A hirtelen halál papok esetében 
sem ritkaság. Volt, aki a szószéken esett össze, mint egyik-másik orvos a 
rendelőjében — prédikáció vagy imádság kellős közepén. Többször is 
megesett már, hogy a szószéken vagy oltárnál összerogyott lelkész hirte
len halála lett az istentisztelet ámen-je.

Szalay Sándor halála az azt közvetlenül megelőző és vele időileg 
kapcsolatos események miatt valóban döbbenetes. Május 25-én új presbi
tereket iktattunk Farádon és azt követően ünnepi közgyűlést tartottunk. 
Június 12-én az általános esperesi vizitáció során a farádi gyülekezet ter
veiről és megoldásra váró feladatairól tanácskoztunk a friss erőkkel ki
egészített presbitériummal, ö t  nap múlva pedig ugyanabban a templom
ban, ugyanazokkal az emberekkel a közben váratlanul elhunyt lelkészük 
temetésének részleteit beszéltük meg. A külső keret semmit sem változott 
5 nap alatt, csupán a szemek fénye és könnye adott intelmet arról, hogy 
lám rövidke 5 nap alatt minden visszájára fordulhat. Valóban nem tud
juk, hogy mit hoz a holnap, mivel életünk csupán pára, mely egy ideig 
látszik, azután pedig eltűnik . . .

Június 17-én volt a 45 éves évfolyamtalálkozójuk, melyen ö t kérték 
fel igehirdetőnek. Igen lelkesen és lelkiismeretesen készült a szolgatár
sakkal és barátokkal való budapesti találkozóra, melyre feleségével 
együtt akart felmenni. Együtt volt az évek során leszűkült évfolyam, csu
pán a felkért igehirdető — Szalay Sándor — késett. Izgalmas várakozás 
és találgatás után végül megjött a távirat Szalay Sándor döbbenetes ha
láláról. Határidős naptárunk bejegyzései és mindenfajta jövőbeni szán
dékunk felett ott villan, mint a fénysorompó piros lámpája ez a jakabi 
feltétel: Ha az Ür akarja és élünk. . .

Néhányunknak bizalmasan elárulta, hogy a budapesti évfolyamtalál
kozón mi lesz a textusa. Az énekszámot is előre kikereste. Lelkesen el
mondta, hogy miről akar beszélni az alapige kapcsán. Igehirdetése végén 
a részben már nyugdíjas vagy arra készülő barátai előtt fel akarta ol
vasni Áprily Lajos „Kérés az öregséghez” c. versét. Nekünk június 12-én 
még felolvasta dolgozószobájában, ez volt az utolsó prédikációja nekünk, 
Isten kegyelméből még élő néhány szolgatársának és barátjának. Közis
mert szelíd mosolyával olvasta a remek sorokat. Látszott, érződött hang
ján, hogy érti, élvezi és vállalja minden sorát, „öregség, bölcs fegyelme- 
zője vérnek, Taníts meg, hogy Csendemhez csendben érjek. — Ne inge
relj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. — Ne le
gyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. 
— A közlékenység kútját tömd be bennem, karthausi legyek a cella
csendben. — Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál 
csendesednek. — Ments meg zuhatag-szájú emberektől, könyvekbe plán
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tált szórengetegtől. — Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez, egy pá- 
tosztalan, kurta szó elég lesz, — a túlsó partot látó révülésben a „Készen 
vagy” ?-ra azt felelni: — „Készen!” Mintha érezte volna, hogy közeleg a 
túlsó part. Mikor azután jött telefonon a hihetetlen gyászhír —, jobban 
értettük ezt a vele kapcsolatos utolsó földi élményünket is, meg a ver
set is!

Június 19-én temettük Farádon. Ott volt az egész falu és az egész 
egyházmegye képviselete. Más vidékről való lelkészek is énekelték sírján 
a feltámadás reménységét. Nagy és szép temetés volt. Legszebb talán 
mégis az, hogy családja a döbbenetes halál ellenére is velünk énekelt, és 
ahogyan a 90 éves öreg harangozó, kivel 44 éven át hűségesen szolgáltak 
a farádi evang. gyülekezetben, belenézett könnyes szemmel a sírgödörbe, 
majd a koporsóra sűrűn hullott virágeső és elhantolás után a 90 éves 
hűséges szolgák reszkető kezével kitűzte a fejfát a sírhalmon. A sírdomb 
mélyén Szalay Sándor pihen, aki 1908. október 11-én született Szombat
helyen. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1926—1930-ig, majd 
igen rövid büki segédlelkészi szolgálata után 1931. szeptember 1-vel Fa
radra került, ahol előbb mint segédlelkész, majd mint rendes lelkész szol
gált élete végéig. Foglalkozott a nyugdíjba vonulás gondolatával, el is 
tervezte öregségét, de nem így, ahogyan az események alakultak. Az volt 
a közös elképzelésünk, hogy néhány évig viszi még a munkát gyülekezet
ben is, az egyházmegyében is, mint a Gyülekezeti Segély lelkes és hűsé
ges előadója, de váratlan halála áthúzta számításainkat, özvegye, 2 gyer
meke, az elmúlt 44 év alatt Farádon felnőtt evangélikus nemzedék és az 
egyházmegye papsága nemcsak siratja, hanem egyben hálát is ad Isten
nek mindenért, amit Benne kaptunk és oly hirtelen elvesztettünk. Isten 
a csendes öregségnél többet ígért' és ígér Neki is, Nekünk is. Azt, amiről 
oly sokszor énekeltek Farádon, mikor még ö  volt a pap, nem a halott: 
„Ott lehetek csendbe’, nyugalomba, Ott csend uralkodik . . . ”

Weltler Rezső

Megjelent

Dr. Hafenscher Károly —
Dr. Selmeczi János —

Dr. Vámos József:

AZ EMBER VÉDELMÉBEN
című könyve, a 4., 5., 6., 7. parancsolat magyarázata 

Ára: 30,— Ft 

Kapható a Sajtóosztályon
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A z igehirdető műhelye

Advent felől —  Advent felé —  Áldott az í r !
1. Mert a tiszta szív boldogságát kínálja.

Zsolt 32,1—2

Két ádvent között csak Isten tudja hány nemzedék váltja egymást! 
Éles határvonallal nem is választhatók el egymástól, mert egy kicsit egy
másba is olvadnak. Inkább csak az életviszonyok változása jelzi, hogy 
zömében új nemzedék van úton. — Isten azonban minden nemzedéknek, 
a mienknek is tovább kínálja világra szóló ádventi ajándékát. A tiszta 
szív ajándékát. Miért kell ez és mire jó ez? — Vagy azzal a meggyőződés
sel kérdezi ezt az ember, hogy az ő szénája jó renden van, vagy azzal, 
hogy tiszta szív nélkül is lehet élni a világban még jól is. — Attól ne 
féljen senki sem, hogy Isten ránk tukmálja vagy erőlteti, amit Jézus 
Krisztusban — ma is érvényesen — a világnak adott. Csupán meleg szív
vel felkínálja a tiszta szív boldogságát. Azt, hogy ami tehertételként van 
a rovásunkon nyilvántartásában, végérvényesen törli.

Miért boldogság a tiszta szív? Azért, mert Isten maga tartja annak, 
maga szánja annak és maga gondoskodik arról, hogy azzá legyen. A nap
tári ádvent idején még fokozottabban gondolkozunk el ezen, mint egyéb
kor. — A boldogság utáni vágy elemi erővel feszeng szíveinkben szüle
tésünktől fogva. Halvány vagy éles körvonalai kirajzolódnak előttünk, 
azután rátesszük a célt is. Miért ne! Nincs ebben önmagában véve semmi 
hiba. A baj akkor következik, amikor kiderül — néha meghökkentő mó
don, néha megrázóan, máskor a jóvátehetetlenség tragikumával —, hogy 
boldogság-hajszolásunk közben rengeteg boldogtalanságot hintettünk be
le mások szívébe, életébe és ott is felejtettük. Egyúttal a magunké is 
veszni tért, aláástuk. Ugyanakkor Isten nyilvántartásában felszaporodtak 
a tehertételek rovásunkon. Nem tőlünk függetlenül és tőlünk távol, ha
nem Istennél és a saját szíveinken egyszerre. — Hogyan lesz ebből és le
het ebből boldogság? Isten szeretetéből. Ügy, hogy még bűnterhünket is 
már a bocsánat örömhírébe ágyazottan adja tudtunkra. Aztán ennél is 
többet tesz. Áz örömhír mellett is ítéletes terhűnket eltörli. Eltünteti vét
keinket és úgy hirdeti: Boldog ember az, akinek vétke elfedeztetett és lel
kében már nincsen hamisság. Boldog, akinek eltüntette vétkét és többé 
nem rója fel bűnét.

Boldogság továbbá azért is a tiszta szív, mert a vétkeink terhétől 
való szabadulásunk — a mulasztási vétkeinket is beleértve — szabadok
ká tesz bennünket Isten számára, emberek számára és önmagunk szá
mára. Annyira, hogy már nem kényszeredetten, kapálódzva, a kényel
münket féltve és alkudozva, hanem hálával tele szívvel tudjuk felelni 
hívására és küldésére: Itt vagyok, Uram! Annyira, hogy szívügyünkké 
válhat mások boldogsága, fájlalva boldogtalanságukat. A boldogság lei
kéhez tartozik ugyanis, hogy boldogítani akar és tud. Ez a körülmény, ez 
az indulat nem csonkítja, csak megőrzi és gyarapítja a tiszta szív boldog
ságát.
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Ne engedjük pusztán ritka alkalmakhoz tapadni ezt a boldogságot! 
Igaz, jobb ritkán jelentkezni érte, mint sohasem, egyszer, mint egyszer 
sem. Még se tágítsunk a mindennapiságából! Az életünk ugyanis min
dennapos, ameddig tart. — Ma is akadnak még keresztyének, akik a tisz
ta szív boldogságát csak rendkívüli összejövetelek sodró hangulatában 
és morzsaszedésében tudják elképzelni. Több ennél, mégis kevés, ha meg
szokott és ritka gyónási alkalmakhoz kötjük. Isten maga is minden na
punkra szánja ezt a hatalmas ajándékát. — Abból meg végleg ki kell 
gyógyulnunk, hogy ilyen meghökkenés-mentes és pehely-könnyű nyilat
kozatok prédája legyen a tiszta szív: mindnyájan egyképpen gyarló, bű
nös emberek vagyunk. Az ilyen öncsaló kibékülés bűnterhünkkel lehetet
lenné teszi, hogy tiszta „lappal”, a tiszta szív boldogságával lépünk to
vább. Nagyon megbecsülve a gyülekezeti gyónás alkalmait — a magán
gyónás lehetőségét sem feledve —, kell, hogy minden nap átforrósítsa 
szívünket ez a hálára serkentő üzenet: Boldog, akinek megbocsát és min
den tehertételt töröl a rovásáról. Erre a személyes ügyünkre mindennap 
térjünk vissza Isten előtt közvetlenül. így válnak a közös alkalmaink is 
azzá, amivé a boldogság-szerző Isten szánta azokat. Annál inkább törőd
jünk ezzel, mert ami a mindennapiságban olyan „csak” személyes ügy
nek tűnik, bizony nem az, hanem mindig a szűkebb és tágabb közösséget 
érintő.

Vagyis: közügy is a tiszta szív boldogsága. Gondoljunk arra, hogy 
Isten nemcsak számontartja, beszámítja el nem fedezett vétkeinket, de 
még ki is szolgáltat bűneink hatalmának. Nem úgy lesz tehát ellensé
günkké, ahogyan ellenség lehet az ember. Nem úgy, hogy bosszút liheg 
és alkalomra les. Istennek ilyesmire nincs szüksége velünk szemben, 
mert egyetlen gondolatával és mozdulatával azon nyomban levezethetné 
indulatát. Alkalomra sem kell lesnie, mert övé a pillanat és az alkalom, 
önmagában is komoly ítélet az, ha bűneink hatalmának kiszolgáltatva 
elillan a békességünk, lebénul az életerőnk, a tetterőnk és megkötözött- 
séggé válik a szabadságunk. Akkor önzésre fordul minden maradék jóra 
való készségünk és kínos teherré válik minden feladatunk. A velünk és 
körülöttünk élőkkel szemben felmentve érezzük magunkat minden fe
lelősség, minden áldozat, minden szeretet alól. Hálaadósságunk törlesz
tése követelődzésbe csap át. Békételen panasz, zúgolódás, vádaskodás 
sorvasztja és sikkasztja el a tettekre, a vállalásra, a hűséges szolgálatra 
valót. Odalesz életünk „veleje” , amire zsoltárigénk céloz, mert Isten 
nem velünk és mellettünk van, hanem csak fölöttünk és ellenünk. — 
Magánügy ilyen értelemben a vétkeink rendezetlen adóssága? Az is, de 
még inkább áldatlanságot, veszedelmet lehelő közügy. Hogyne volna hát 
közügy a szabadulásunk is! Az a helyünkre segítő fordulat, amikor már 
nem rója fel vétkeinket, hanem megbocsátja, háta mögé és hátunk mögé 
veti. Mások számára is áldás az a boldog ember, akinek szívéből kiemeli 
Isten az öncsalást és mások megcsalását, a kolonccá, nyűggé tevő vétket.

A tiszta szív ajándékához a gyónás vezet bennünket. Nagyon beszé
des e tekintetben zsoltárigénk. Mindennap el kell jutnunk az Isten előtti 
gyónásig és meg kell maradnunk gyakorlatában. Becsüljük meg továbbá 
az Istentiszteleti rendünkben vasárnaponként visszatérő ilyen alkalma
kat is. Ott sem liturgiái töltelék a bűnvallás. Ki kell lépnünk abból a ter- 
het-takaró, terhet-süllyesztő és agyonhallgató szokásunkból, amelyik még 
Isten előtt is csak alakoskodás. Merjünk először öelőtte azok és olyanok 
lennünk, akik és amilyenek vagyunk. — Ezt nem pótolhatja semmilyen 
jelzőújsággal ellátott teológia. Még kevésbé pótolják a mélyre soha
sem evező, csak a felszínen futkározó, esetleg gondolatlopkodó szellemi
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tornamutatványaink. Az ilyen löttyök sem pótolhatják: mindegy, hogy 
mit hisz az ember, csak higgyen valamit. „Én még ebben nőttem- föl, de 
másoknak és a következőknek már nélküle is jó, mert éppen úgy jó” . 
Meg kell tanulnunk rendszeresen vallani és bevallani hitszegéseinket az 
előtt az Isten előtt, aki a Jézus Krisztusban emberré lett, szenvedett, 
meghalt, feltámadott és él.

Nem erőlteti Ö bocsánatát, a tiszta szívet sem. De boldog Istenként 
kész boldoggá tenni azt, akinek vétkes adósságát letörölheti és eltöröl
heti. A tiszta szív tiszta lapja nem szezon-dolog, hanem egész életünk
ben szükséges ajándéka. Jelent áldó és jövőt jelző ádventjét ez teszi a 
mi boldog ádventünkké.

2. Áldott az Úr, mert örömszerzőnk marad a sírig.
Zsolt 16,5—9

A két ádvent között egymást váltó nemzedékek tagjai már földi éle
tünkben áldott életre rendelt vándorai Istennek és a világnak. Nem 
örömszegény rabszolgák, hanem sok örömre szánt fiák, gyermekek. Olyan 
emberek, akiknek nemcsak komoly, néha nagyon nehéz feladatuk van, 
nemcsak visszatérő harcuk, nemcsak kudarcuk van, de sírig tartó öröm
forrásuk is van. Isten maga lett azzá, maga szánta rá magát arra — sze
zon- és hangulatgondolkodásunktál elütő örök, atyai gondoskodásával 
—, hogy egész földi életünkben elérhető legyen, kéznél legyen és min
dennapi örömeink forrása maradjon. Ügy kell ez nekünk, mint a napi 
kenyérfalatunk.

A mögöttünk levő ádvent felől, az előttünk levő ádvent felé — arra 
tartunk — áldott, gazdag Isten van jelen igéjében és a szentségekben. Ez 
a jelenlét nem alkalmi, nemcsak látogató és végképpen nem fenyegető és 
kifosztó. Sokkal inkább szüntelenül tartó, ajándékozó és a hívek, a fiák 
számára örömszerző. Jelenléte áttöri a faji, népi és országhatárokat. 
Krisztusban — térben, időben — érvényesen. Ennek megértésére, elfoga
dására a Szentlélek nagyon alkalmas eszköze lehet a 16. zsoltár néhány 
verse. Szimbólum-gazdagsága révén csak még inkább közelléphet általa 
szíveinkhez és melegszívű, gazdag Isten. Ne takarékoskodjunk azért ala
pos kihallgatásával! Még attól se féljünk, hogy a fogságába esünk. Ez 
sem árthat annak, akit azután partra segít örömtelenségéből és nagyon is 
járható úton indít tovább. Hiszen, akinek öröme van és nemcsak röpke 
jókedve, szabad arra, hogy vidáman tegye a dolgát. — A múlt alkalom
mal a tiszta szív boldogságára tehettük a hangsúlyt. Most Isten egész 
életünkben tartó más ajándékainak' örömét vegyük szíveinkre és gondol
juk meg értelmükkel is.

Sírig tartó örömünk egyetlen megbízható forrása Isten maga. A mi 
Istenünk Ö és a Krisztusban Atyánk. Abban az átfogó értelemben jó 
mindenkihez, hogy senkit ki nem zár eleve szeretetéből és gazdagságából. 
Bőségesen beszélnek erről alapigénk jelképes mondatai, amikor Istenről, 
mint poharunkról, osztályrészünkről, sorsunkról tesznek említést. Termé
szetesen csak a velünk vállalt közösségben a mienk és csak a vele való 
közösségünkben vagyunk igazán az övé. Csak így lesz és marad ő a poha
runk, örökségünk és sorsunk.

Ezek a képek egész földi életünkre rávetítik örömszerző jóságát. 
Azon valóban nem esik kívül semmilyen életterületünk sem. A serleg az 
ótestáimentomi gyülekezet ünnepi lakomáin — kézről kézre járva a jelen
levők közt — a gazdag Isten szeretetét, kifogyhatatlan áldását jelezte.
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Ne unjunk bele hamar, mint jól ismertbe, hogy fölidézzük a „sálóm" 
szónak azt a jelentését, amelyik Isten békés, derűs és megelégedett jelent 
ajándékozó 'és holnapot garantáló szeretetét hirdeti. A kézről kézre járó 
örömpohár ezt jelentette elsőrenden már akkor régen.

Mi, az ádvent népe, bátran gondolhatunk egy másik pohárra, az új
szövetség poharára, amelyik igazán a megbékélés, a vigasztalás, a re
ménység és az egymással való közösség pohara. Vitathatatlan örömpohár, 
amelyik sok szívben érlel tartós hálát. — De továbblépésre kényszerít 
igénk gazdagsága! Az osztályrész, az örökség a jubileumi évben sorsve
téssel földhöz juttatott családok örömét tükrözi vissza. A szántó- és le
gelőörökség bizony már akkor régen az ún. nagycsaládok, tehát sok em
ber kenyerét, a nép kenyerét, békéjét, nyugalmát és derűjét hirdette, 
így függtek össze Isten személyében, jóságában és örömszerző szereteté- 
ben a kenyeret-szerző dolgos 'hétköznapok az istentiszteletben, közösség
ben, pihenésben gazdag ünnepekkel. így tartozott össze elválaszthatatla
nul a szívek békéje az egymásközti és á népek közötti békével. így bizo
nyította meg magát Isten az egész földi élet örömének. Lehet kevesebb 
nekünk Isten, akik Atyánknak valljuk őt a Krisztusban és akiket gyer
mekeinek vállalt őbenne?!

Azzal is örömszerző Atyánk marad, hogy nem tágít mellőlünk. Vé
delmez és vezet minket. Nálunknál jobban tudja, hogy erre mennyire 
szükségünk van. Azt is, hogy minden emberélet számtalan veszély köze
pette létezik a földön. Nem lélektani riogatás a célja ennek és nem ezért 
juttatja eszünkbe. Arra nincs semmi szükség, meg nem is fér össze szere- 
tetével a puszta ijesztgetés. Ellenben a veszélyek fölidézése nélkül alig 
tudnánk komolyan venni azt az ígéretét és gyakorlatát, amelyik szerint 
erős kezében erősen tartja sorsunkat. Amikor ebben is tapasztalattá, vi
gasztalássá, békességgé válik jósága, már öröme is szíveinkbe és hajlé
kunkba költözött.

Semmivel sem kisebb örömszerzése Istennek az, amit a vezetése je
lent számunkra. Hadd vetődjék elénk ez az ügyünk is éles megfogalma
zásban! Isten nem pórázon vezeti gyermekeit. Személyünket, személyisé
günket a legmesszebbmenően ismeri, elismeri, „tiszteli”, érvényben hagy
ja. Sőt, egészíti, gyarapítja, gazdagítja azt. így nem két rúd között zajlik 
az életünk, mint a „megbízhatatlan” paripáé. Módszere vezetésünkben a 
tanácsolás. Még azt sem veszi zokon gyermekeitől, ha kérdeznek és néha 
napján még vitatkozni is merészelnek ővele. Azt azonban joggal és a mi 
érdekünkben várja el tőlünk, hogy szándékainkat, vágyainkat, tervein
ket szíve szándékával, gondolatával, vagyis alaposan kihallgatott igéjével 
összemérjük. Mindig akkor érvényesül tanácsolása, akkor éri el célját, 
amikor rásegít a Krisztus követése útjára. Ha valóban szemünk előtt ma
rad az Úr. Akkor tágra nyílt szemmel és szívvel nemcsak észrevesszük a 
most tennivalóját, de föl is vesszük. Azaz: örömmel beleállunk és hozzá
látunk.

A mi Atyánk ugyanis nemcsak nekünk szerzi az örömöt, hanem álta
lunk is ez a célja. Krisztusban azért van az övéi jobbján, hogy az öröm
szerzés ne nélkülük, hanem általuk történhessék, örömszerzése tehát 
nem kriptás nyugalom. Az ilyesmi azt jelentené, hogy eltorlaszoljuk 
szüntelen ádventjét, a szívét. Akkor pedig saját örömünknek sem élete, 
csak halála van. Nyoma sincs szeretete visszhangjának — a mi szerete- 
tünknek — ott, ahol a mi örömünk életj éléinek csak hűlt helye árulko
dik. Mivel az ő szeretete nem inog meg soha, a mienk is tarthat az utolsó 
leheletig. Elég gazdag és elég erős a szeretet ahhoz, hogy ne rok
kanjon bele az örömszerzésbe. — Mikor, kinek és hogyan szerezzünk
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örömöt? Mindig, amikor erre alkalmunk van Isten akaratából, világunk
ban és a körülöttünk zajló élet sodrában. Mindenkinek, akire ráeshetik a 
tekintetünk — nemcsak a szemünkké, de a messzebb látó szívünké is. 
Mindenkinek, akit elér a szeretetünk és elér a kezünk. Ügy, ahogyan azt 
diktálja, megszabja az életünkkel, szívünkkel, gondunkkal összekapcsol
tak pillanatnyi és holnapi ügye, baja, sorsa. Haladéktalanul, ahogyan az 
telik tőlünk.

Az örömszerző Istent áldanunk nem a ritka és kivételes pillanatok 
odavetett hálája. Ebből elege van Istennek. Ettől ugyanis legtöbb esetben 
már csupán egy kakaslépésre van a teljes hálátlanság. Gazdag tárháza 
ennek a történelem ezernyi ismert és alig ismert esete. Ne menjünk azon
ban mindig messze példákért! Inkább idejében vegyük észre házunk tá
ján már a küszöbre telepedni készülő hálátlanság jeleit. Az „örül szívem, 
vigad lelkem” akkor torkollik tartós hálába, amikor Isten ajándékainak 
törvendezve valóban az örömszerzés válik hálánk szakadatlan útjává. 
így szaporodik világunkban — Isten szándéka szerint — sok ember örö
me és hálája.

3. Áldott az Úr, mert nem ejti porba üdvünket.

Zsolt 89,34—38

Bár üdvösségünk beteljesedése jövendő, még sem szabad egy pilla
natra sem felejtenünk, hogy annak jelene is van. Az utóbbi éppen akkor 
valóságos, életet gazdagító, tettet indító, ha végső beteljesedését nem té
pázza kétségek özöne. Amikor valóban azért áldott Isten — ádventjei 
révén —, mert sem útközben, sem végül, nem ejti porba üdvünket. Alap
igénk utolsó versének megbízható tanúja tanúskodik erről. Tehát Isten 
maga. — ö t még az ótestámentomi kegyes a magas felhőkben tudta, de 
számunkra már régen változtatott ezen. Akkor, amikor felhangzott a bet
lehemi éjszakában és a világ éjszakájában: „Született néktek ma a Meg
tartó, ki az Űr Krisztus a Dávid városában.” Kikezdhetetlen megmásítha
tatlan igazság lett, hogy a Dávid nevére címzett ígéretek Jézus Krisztus
ban beteljesedtek. így vált üdvösségünkre nézve vigasztalástól csorduló- 
vá alapigénk. Az Ötestámentom Istenének Jézus Krisztusban megtörtént 
ádventje nekünk már nem vitatéma, hanem olyan lehetőség, amelyet 
mindennap újra bizalommal kell megragadnunk. Akkor az üdvösségünk 
nagy emberi ügyében sem marad el vigaszunk. Akkor éppen annak bizo
nyossága felől esik vigasztaló és eligazító fény mindig siető és elsiető 
földi életünkre.

Isten tehát nem hazudtolja meg magát üdvösségünk dolgában. Erre 
nézve is igaz, amit Gusztáv Adolf énekének 2. verse az egyházról vall: 
„Bízzál, ügyed az Istené. Ne félj, hogy porba ejtené Drágán szerzett egy
házát.” Vagy mindnyájunk üdvügyében még inkább igaz ez? Bizonyosan, 
mert a világ, az emberiség, a nemzedékek üdvügye egészen Isten ügye, 
Krisztus-ügy. Azért az egyház létének titka nem az, hogy többek között 
ilyen közösségnek is lennie kell a világon. Attól az üdvösségtől függet
lenül, amelyiknek most földi életünkre eső áldására is gondolunk, aligha 
volna létjogosultsága. Az egyházat is a világ üdvéért — így is igaz: ja
váért — élteti Isten és nem ejti a porba. Indokolatlan azért, hogy az üd
vösségünkkel kapcsolatban ismételten hatalmába kerítsen bennünket a 
kétely: lehetséges dolog, valóság az, amit a hitünk megragad? Vagy csak 
éppen a hitünk teremt olyasvalamit, ami vele együtt bármikor porba es-
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het, semmivé lehet? Igénknek megfelelően gondoljunk arra, ha üdvhi
tünk tévedne, Isten maga tévesztene meg minket, meghazudtolva önma
gát. Az ilyen negatív, inkább sátáni falhozállításnak azonban az árnyéka 
sem férhet őhozzá. Nemcsak eleve elhárítja ezt magától, hanem még szí
veinkbe is plántálja — hűségesen, töretlen következetességgel: nem szegi 
meg üdvszerző ígéretét és tettét. Mivel önmagához hűséges, azért hűséges 
ahhoz is, aminek ő szabta meg és adta meg az árát. Hűséges marad ah
hoz, ami szívügye millió változás ellenére és közepette. A Krisztus által 
Istenbe vetett bizodalmunk magában foglalja azt a meggyőződésünket is, 
amelyikre nézve Jézus Urunk már az első tanítványait megnyugtatta: 
„Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam 
volna nektek” .

Új szövetségét, amelyre a világ üdvét helyezte, nem szentségteleníti 
meg, azaz: nem tagadja meg és nem változtatja meg. Mi se szennyezzük 
be se a kételyeinkkel, se a tagadásunkkal, se pedig a közönyünkkel. 
A megszentségtelenítés ebben az összefüggésben nem kevesebbet jelent, 
mint az üdv hozzáférhetetlenségét, érvénytelenítését és hatályon kívül 
helyezését. Erről pedig szó sem lehet, mert Isten változatlanul Isten ma
radt. Méghozzá világ-közei és ember-közei Isten a Krisztusban. A világ 
és az egyház meg Isten közelébe jutott és közelében maradt. Nyugodt, 
meleg és hálás szívvel kell erről tudni az egyház tagjainak egyenként is, 
meg együtt is. Űjságszerűen, mert különben hiába veszi azt, amibe Isten 
nemcsak a hatalmát, de a szívét is beleadta. Csak ítélet születnék abból, 
ha éppen az ő népe, amelyiknek szívére hely.ezte világra szóló új szövet
ségét, muzeális értékként takargatná azt, amit Ura beleszánt az életbe. 
Üdvügyünknek a szilárd fundamentumát csúfolja meg egyháza, ha an
nak ajándékával nem Isten lekötelezettjeként és nem a világ adósaként 
forgolódik vándorútján. Az új szövetség bizony nem trónt, nem bírói szé
ket, nem tapsra vagy füttyre jogosító páholyt jelent számunkra, hanem 
a világért való felelősségünk, tetteink, szolgálatunk motorját. Azokért, 
akikkel egyszerre és együtt vagyunk úton, akiknek Isten — ádventjével, 
új szövetségével — szintén üdvét, javát akarja. Földi életünk sok sebének 
gyógyítása örökre benne van a világunkba érkező Isten szeretetében.

Szótartó Istenünk szövetsége nemcsak Isten és ember viszonylatú, 
hanem igen erősen ember és ember viszonylatú kapcsolat. Ne csúfoljuk 
meg rontó kételyekkel és közönnyel. A ráng, hatalom, jómód rút vissza
éléseivel sem. Még üdvönzéssel se. Átokká tesszük ugyanis ilyen esetben, 
amit jövendőnkül és jelen életünk egészére áldásul szerzett. Szövetségé
ből éppen az ellenkezője következik. Az Isten iránti ernyedetlen hűsé
günk és a Krisztus indulatával forgolódó felebaráti szeretet.

Az utódok üdvét is melegszívű, hűséges Isten hordozza, önmagát el
kötelező esküje és szövetsége rájuk is érvényes. Hiszen Krisztus Urunk 
tegnap, ma és örökké ugyanaz. Királyi széke állja az időt, a történelmet, 
a viharokat és a változások sokaságát. Népe éppen azért nem fél a vál
tozásoktól, mert Ura nem változik. Maga nem változik, de a változásokat 
akarja. így azok sem véletlenek, hanem beletartoznak üdvtervébe. A 
nemzedékek egymást váltása és azok változása is. Biztos, hogy a nemze
dékváltás és azok változása nem problémamentes. Legyünk józanul meg
fontoltak ebben az ügyben! Túl sok az a sötétenlátás, amelyik a remény
telenség jelzetével tereli egy kalap alá a fiatalságot. Talán sok az a derű
látás is, amelyik csak egyedi esetekre egyszerűsíti le az ifjúsággal kap
csolatos gondjainkat és a többségi irányában mindent maradéktalanul a 
helyén tud. Mindkét vélekedés lényegében fölmentvény a holnap derék
hadának irányában ránk rakott felelősség alól. Egyházi és nem egyházi
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vonatkozásban egyképpen. Józan látásunkat, reménységünket, áldozatra 
kész felelősségünket csak az a bizonyosság éltetheti és tarthatja lábon, 
amelyik ádventi hitünk lelke: Isten egyetlen nemzedékkel szemben sem 
változtat eredeti üdvtervén. Egyetlen nemzedék üdvét sem ejti porba 
csak azért, mert már másképpen gondolkodik, cselekszik, öltözik, divato
zik vagy szórakozik.

Advent felől — ádvent felé valóban áldott az Isten! Annál inkább 
vegyük szívünkre idejében vándortársaink gondját, életkorra, fajtára 
való tekintet nélkül. Azokét még inkább, akik éppen az életkoruk és faj
tájuk miatt húzzák a rövidet. — Az áldott Isten nem ejti porba üdvünket. 
De rég elhatározott és bejelentett számonkérését sem teszi félre senki 
kedvéért sem. A bizonyos üdvösség mellett is számoljunk azzal: Amit 
vetünk, azt aratjuk és nem mást.

4. Áldott az Űr, mert megáldja minden munkánkat.
Zsolt 90,16—17

Nem véletlen dolog az, hogy a Szentírás házatáján a tettekre, cselek
vésre mozgató igéket általában megelőzi az Isten kegyelmes hozzánk for
dulásáról és hozzánk hajolásáról szóló üzenet, szeretetének örömhíre. 
A szikla, amelyiken állunk és megállhatunk, Isten cselekvése értünk és 
rajtunk. Számunkra mindig a Jézus Krisztusban. Mindez beletartozik az 
ádvent eseményébe akkor is, ha sok igénk közvetlenül nem erről beszél. 
Sőt, még az is beletartozik az ádvent eseményébe, hogy Isten kegyelmes 
hozzánk lépése áldottá és áldássá teszi a mi nagyon e világi és nagyon 
emberi cselekvésünket. A könyörülő Isten közelsége ezért kell, hogy 
friss maradjon szíveinkben. Ezért kell, hogy velünk tartson utunkon 
Krisztus Uurunk, mi meg Ővele. Forrásnak, indításnak és mindig olyan 
áldásnak, amelyik nélkül hamar kiábrándító elfáradássá válhatik a 
„mindent bele” erőlködés is.

Isten töretlen jókedve, kedvessége, derűs szívvel indít minket a tettek 
mezejére. Ezt az evangélium-veretű kincsünket se hagyjuk a feledés 
gödrébe esni egyetlen napunkon sem. Nekünk nem ránk-leselkedő, elle
nünk ágáló, fondorlatos és alattomos Istenünk Isten, hanem a Krisztus
ban valóban jókedvű, kedves Atyánk. Ez a kedves Atyánk mindig kész 
szolgálni, adni nekünk. Azzal is szolgál és azt is kész megadni naponként 
kérésünkre, hogy megvigasztaltan, megvidámítottan, derűsen induljunk 
munkára. A visszatérő vagy éppen vadonatúj munkánkba. Gondoljunk 
csak saját tapasztalatunkra és azonnal látjuk, hogy nem is olyan magától 
értetődő dolog ez. Néha az kedvetlenít el bennünket, hogy rettenetes 
unalmas az a tennivaló, amelyik tavaly is, tegnap is ugyanaz volt és hol
nap sem lesz másképpen. Máskor a feladat újságától hökkenünk meg és 
az kedvetlenít el, hogy új erőbedobással kell az újhoz hozzálátni. Pedig 
olyan kényelmes volna a megszokottat tenni. Isten azonban egyaránt 
hoz elénk jót is, újat is. Aztán az is kedvünket szegheti, hogy nem mindig 
látjuk kívánt eredményét. Különösen nem mindig az a visszahatása, amit 
igaz vagy hamis reménységgel betársítottunk munkánkba. A fizikai, lelki, 
szellemi feltételek sem egyformák, gyakorta még egy-ugyanazon ember
nél sem. Nem mindig könnyebb, hanem néha bizony nehezebb a terep, 
a környezet, a mégis elvégzendő, mint tegnap volt. Hozzá még azokkal 
kell együtt lépni és tenni, akiket nemcsak megszoktunk, de valami miatt 
kihullottak a rokonszenvünkből és kínosan terhesekké váltak. Talán si
kerben, rangban megelőzve minket már másként pillantanak, szólnak
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és köszönnek vissza. Megközelíthetetlenné váltak és szívünkben a „vesz
teséglistára kerültek” . Pedig az is lehet, hogy mi változtunk meg rossz 
irányban velük szemben.

Nem kicsi csoda, ha kedves Atyánk ilyen körülmények, ilyen nehéz
ségek között is valósággá képes tenni, hogy mégis derűs szívvel induljunk 
a tettek mezejére. Oda, ahova különben savanyú ábrázattal, nagyon ve
gyes és gyanakvó érzelmekkel lépnénk és azzal maradnánk ott. A derűs 
ember azután néha még saját magán is el tud mosolyodni. Ez már a gyó
gyulás jele. Mindjárt másként bukkannak elénk azok, akik fölénk, mel
lénk rendeltettek vagy csak kerültek vagy éppen ránk vannak bízva. 
A derű megszépíti a tennivalót és ígéretessé teszi a hozzáállásunkat. Ál
dás ez, jó dolog ez.

Hiszen a mi munkánkban is kegyelmét teszi hatékonnyá Atyánk. 
Azt, ami lényegének igazi tartalma felénk fordulásában, terveiben, cse
lekvésében. Vagyis szeretetét. Még akkor is képes ezt érvényesíteni, ami
kor embereknél ez nem tudatos. A munkatársává kiszemelt ember mégis 
akkor cselekszik józanul, okosan, szépen, ővele egy-húron-pendülve, ha 
benne tudja jóságát a saját cselekvésében. Szíve-vágya Istennek, hogy az 
ember-munkatársa által felbukkanó eredményekre is azzal az örömmel 
vethesse tekintetét, mint a hajdani magáéra: íme, minden igen jó. Ezzel 
a meggyőződéssel válik hatékonnyá teremtő szeretete az erdő, a mező, a 
bánya, a hegy, a völgy, a gyár, a hivatal láncszerűen összefüggő munkái
ban éppenúgy, mint a tudomány és művészet tudást és szépet plántáló va
lamennyi csarnokában. A ház körüli és a társadalmi munkánkra is ez ér
vényes. Az így végzett munkában még a néha nagyon túlméretezett cé- 
gérezést és reklámozást is meg lehet takarítani. Helyt áll, ami jó, önma
gáért. — Isten nem közvetlenül juttatja el irgalma, szeretete ajándékait 
emberekhez, hanem ebből a célból igényli és igénybe veszi emberek cse
lekvését. Gondviselő munkájában éppenúgy, mint üdvösségszerző szán
dékában.

Úgyis áldássá teszi tehát munkánkat, hogy másokra tekintő szolgá
lattá avatja. Miért fontos a munkánkat ilyen minőségében is látnunk és 
gyakorolnunk? Azért, mert aki szolgál, nemcsak dolgozik, hanem mun
kája visszahatásáról elfeledkezve, másokra tekintettel teszi, amit tesz. 
Abból kikopott a puszta számítás szempontja. A szolgálat — valódi „dia- 
kóniai” értelmében — önkéntes, önzetlen és célja mindig másoknál, má
sok érdekében kitűzött. Szolgálattá nem a fajtája, rangossága teszi tet
teinket, hanem a hozzáállás, a helyes viszonyulás, a szándék, a cél. Ilyen 
értelemben teszi áldássá Isten minden munkánkat, amikor igényli és 
igénybe veszi gondviselése közben vagy üdvösségszerző munkája során. 
Ez esetben akkor is rajt van a szolgálattá minősítő pecsétje, ha hiányzik 
tetteink kivitelében az egyház „stílusa” és nem „sajátos eszközeivel” tör
ténik meg.

A beteljesedés reménysugarát is rajta kell tudnunk munkánkon. 
Amikor szinte refrénszerűen rádupláz a zsoltáros a munka állandósága, 
megerősítése érdekében Isten elé vitt könyörgésére, valami nagyon fon
tosra emlékeztet bennünket. Nemcsak a pillanatért és a pillanat számára 
munkálkodunk. Munkánk folyamán mindig előre tekintünk, a holnapra, 
a jövőre, a következő nemzedékre és nemzedékekre is gondolunk. Isten 
sem csak a mostra nézve tartja szemmel, amit csinálunk és ahogyan csi
náljuk, hanem a beteljesedésre tekintettel is. Nem hagyja felejtenünk 
azért a végső számadást. Cselekedeteink eltartanak egészen odáig. Isten 
szeretetében, üdvösséget beteljesítő irgalmában lehetséges ez akkor is, ha 
az idő vasfoga miatt lehetetlen. Nem abban bízunk tehát, hogy a múló
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idő majd mindent megszépít. Erre nincs szükségünk. Inkább abban kell 
bíznunk, hogy amin rajta van tetszése, áldása már most, Urunk emlékeze
tében nem veszti el fényét az ítélet, a beteljesedés napjáig sem. Persze 
az igényességét sem csökkenti velünk szemben, mert alapot vetett ád- 
ventjével.

„Ki-ki vegye fontolóra, mi módon épít rá”, ímert „kinek-kinek a mun
kája nyilvánvalóvá lesz és hogy kinek-kinek munkája milyen, azt a tűz 
próbálja meg. Ha valakinek munkája, amelyet ráépített, megmarad, ju
talmát veszi” (I Kor 3,10.13—14). — Advent felől — ádvent felé tegye és 
tehesse áldássá minden munkánkat az áldott Isten. Égető szüksége van 
erre világunknak. A naptári ádvent elsuhanásával se adjuk át a felejtés
nek elhivatásunkat és küldetésünket. Urunk egyik ádventje még előt
tünk van.

Szabó Gyula

ADVENT 1. v a s á r n a p j a

Mk 1,1—5 

Örömmondó

Keresztelő János alakját állítja textusunk ádvent kapujába. Megje
lenése nyugtalanított mindenkit már a maga idejében is. Ma is nyugtala
nítóan hat. Érdes a hangja. Megtérésre hív. Mindig kellemetlen érzés 
fogja el az embert, amikor valaki mellének szegezi a pisztolyt: térj meg! 
Ilyen mellünknek szegzett pisztoly érzését kelti bennünk sokszor Keresz
telő János alakja.

Márk evangéliuma nem ért egyet véleményünkkel. Ha a pisztoly ha
sonlatánál maradunk, ő inkább a startpisztolyhoz hasonlítaná Keresztelő 
Jánost. Elérkezett a nagy pillanat. Szabad az út. Rajt! Járjunk új életben.

Ne tévesszen meg bennünket, hogy Márk nem közli a Keresztelő 
megtérésre hívó szavát és a farizeusi kegyesség ellen intézett kirohaná
sait sem, mintha nem lenne szíve ügye megtérésünk, ö  is megemlíti, 
hogy János „a megtérés keresztségét” hirdette. Ű szerinte is „kiáltó szó” . 
Érdes hangon, nem moll, hanem dur hangnemben szólal meg. Ugyanak
kor azt hangsúlyozza — s ezzel ismét vitába száll velünk —, hogy ez a 
kemény fából faragott, szőrcsuhás aszkéta — örömmondó. Evangéliumot 
és nem törvényt hirdet. Semmi köze a vészmadár típusú evangelizátorhoz, 
aki pánikhangulat ébresztésével térít. Igazi evangelizátor és nem vallási 
agitátor. Ádventi ember. Észre vette, hogy „az éjszaka elmúlt, a nap pedig 
elközelgett” . Szeretné, ha mások is észrevennék. így tölti be azt a szere
pet, amelyről Deuteroezsaiásnál olvashattunk: „Magas hegyekre menj fel 
örömmondó Sión! Emeld fel hangodat magasan örömmondó Jeruzsálem!” 
(Ézs 40!). Benne az egész Ószövetség és az egész Izrael küldetése telje
sedik.

Mindezt nemcsak az Ézsaiás idézettel támasztja alá Márk, hanem az 
általa szerkesztett evangélium egész koncepciójával is. Evangéliumát Jé
zus feltámadása után és annak hatása alatt írja. Nem emlékiratot ír. Az 
élő Jézusról tesz bizonyságot. Ez az élő Jézus jelen van, velünk van ott, 
ahol a róla szóló evangélium hangzik. Márk kedvelt, gyakran használt 
kifejezése az evangélium. Ezzel kezdi könyvét is: „A Jézus Krisztusról, 
az Isten Fiáról szóló evangélium kezdete.” Ezután rögtön Keresztelő Já
nosról szól, mert vele kezdődik meg az evangélium megmozgató, Istenhez 
térítő és az emberi kapcsolatok számára is új utat nyitó szolgálata.
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Figyelemre méltó a görög szöveg. Ott az első mondat élén — akárcsak 
a Genezisben és János evangéliumában — ez a szó áll: kezdet, „arché”. 
Márk nem azt akarja mondani, hogy most elkezdem az én Jézus élete 
című regényem megírását és a megértés könnyítésére elmondom a törté
nelmi előzményeket, vagyis a Keresztelő Jánossal kapcsolatos eseménye
ket. Nem, ő arról az új kezdetről ír, arról az új fejezetről, amelyet az 
evangélium nyit az emberiség történetében és minden egyes ember életé
ben, amikor befogadja az evangéliumot. Az evangéliumnak ez az új éle
tet teremtő munkája már Keresztelő János fellépésével kezdődött el. Ér
demes szemügyre venni a helyzetet. Jézus már eljött, de nem vesznek 
róla tudomást. Karácsony éjszakájának nagy élményét a pásztorok elfe
ledték. Ki tudja merre vannak. A napkeleti bölcsek nyugdíjba mentek, 
vagy már nem is élnek. A királyi palotában elcsitult a kezdeti izgalom. 
Mária is csak szívében hordja a gyermek Jézus számára érthetetlen emlé
két. A farizeusok és a szadduceusok uralma alá került vallásos élet sivár
ságán mit sem változtat a kumrániak és az esszénusok befeléfordulása, de 
a zelóták át nem gondolt lázadásai sem. Ebben a sivárságban, a pusztá
ban, egy nyugtalanító hang, kiáltó szó hangzik, Keresztelő Jánosé. Gyer
mekkorában találkozott vele. De ennek a találkozásnak emlékét tejfogai
val együtt elvesztette. Jézus készülődik. Űtja hozzá visz. Nem láthatja — 
akárcsak mi. Mégis észreveszik, hogy pirkad, hajnalodik. Megszólal. Nem 
a csalogány trilláival, hanem a kakas fülsértő hangján. Nincs kétség. Az 
éjszaka elmúlt. . .

Igehirdetésünket egy mai szóbeszédre utalva kezdhetjük. Sok panasz 
hangzik afelől, hogy a világ mind jobban távolodik Istentől. A Szentírás 
másról beszél: Isten jön a világhoz. Isten Jézus Krisztusban megtért a vi
lághoz és ezért szüntelen jön. Gyorsabban jön mint ahogyan a világ tá
volodni próbál tőle. Ne meneküljünk előle. Forduljunk mi is feléje, tér
jünk hozzá. Erre figyelmeztet Keresztelő János. Kiáltó szavával jó hírt 
mond, evangéliumot.

A továbbiakban textusunk alapján az evangéliumot azzal a sajátos 
hanggal igyekezzünk hirdetni, ahogyan János tette.

1. Keresztelő János kiáltó szavával kizökkentette az embereket meg
szokott kerékvágásukból. „Kiment hozzá Judea egész vidéke és a jeru- 
zsálemiek mindnyájan.” Ilyen kizökkentő szóra nekünk is szükségünk 
van. Nem tudunk kiutat találni a mindjobban elfajuló, egymásra licitáló 
karácsonyi ajándékozásból, sokszor szükségtelen pazarlásból. Ez lenne 
ádvent lényege? Milyen jó, hogy az evangélium nemcsak vigasztaló sze
líd hangon tud szólni, hanem kiáltani is tud. Pál apostol is kiáltva mond
ja: „Ideje már, hogy az álomból felserkenjetek.” A naini özvegyet szelí
den vigasztalta Jézus: „Ne sírj!” . De fia mellett nagyot kiáltott, akárcsak 
Lázár sírja előtt: „Mondom néked kelj fel!” Halotton nem segít a ciróga
tás, fel kell támasztani.

2. Feltűnő Márk közlésében, de a többi evangéliumban is, a „kiáltó 
szó” visszhangja. Megtérési jelenetek helyett arról számol be Márk, hogy 
az emberek kimentek a pusztába és — „megkeresztelkedtek általa a Jor
dán vizében.” „Mindez pedig úgy történt, hogy János keresztelt a pusztá
ban és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.” János nem 
követelte a megtérést. Lehetővé tette. Hogyan? Ügy, hogy „keresztelt és 
hirdette a megtérés keresztségét.” A „megtérés keresztsége” különös szó- 
összetétel. Azt fejezi ki, hogy a keresztséggel egyengette a megtérés út
ját, az utat amelyen Jézus jön hozzánk és mi mehetünk Istenhez. A ke- 
resztség nem megtérésünket igazoló oklevél, inkább menetjegy. Keresz- 
telő János a régi vasúti bakterokhoz hasonlítható. A bakter amikor hallja
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a közeledő hajnali vonat füttyét, a kerekek távoli dübörgését, felrázza az 
állomás várakozástól fáradt, szunyókáló utasait. Harsány hangon kiáltja: 
jön a vonat, nyitva a jegypénztár. (Egy néger spirituálé csattogó ritmusá
val, vidám füttyentéseivel a megtérést úgy érzékelteti, hogy leírja az 
evangélium vonatának közeledését és refrénszerűen ismétli: be lehet 
szállni!) A keresztséget ma is azért szolgáltatjuk ki és azért prédikáljuk, 
hogy általa felhívjuk a figyelmet a szabadulásunkra, gyógyulásunkra, 
üdvösségünkre hozzánk siető Jézusra, a nagy lehetőségre.

3. Az emberek megéledtek, magukhoz tértek, élő reménységhez ju
tottak Jánosnál a pusztában, mert akik megkeresztelkedtek, „bűneik bo
csánatára” keresztelkedtek meg és „vallást tettek bűneikről” . Igazi re
ménység, életkedv, új elszánás ott ébred ma is, ahol a bűnt nevén neve
zik, nem bagatellizálják, de megmutatják a kiutat. Ez a kiút Isten aján
déka. Isten saját keserűségét, haragját küzdi le. Elkárhoztathatna ben
nünket. Mondhatná: egyétek meg amit főztetek. Pusztuljatok. Nem tud
lak használni benneteket. Rossz rátok nézni. Nem ezt teszi. Szembe száll 
önmagával. Fiát küldi azokhoz, akik haragra ingerelték. Ez a kiút. Ez a 
bűnbocsánat. Jézus a kiút, a menekvés. Erre mutatott rá Keresztelő Já
nos. Ezért mert olyan konkrétan beszélni a társadalom, az egyház és az 
egyes emberek bűneiről. Érdes hangon, kiáltó szóval, mégis örömhírt 
mondott s nem vaklármát csapott.

Ennek egyik jele, hogy akik nála megkeresztelkedtek, vallást tettek 
bűneikről. Nem abban van vigasztalásunk, hogy bűneinket leplezni, el
hallgatni, magyarázni, vagy meggondolatlanul kiteregetni kezdjük. Akkor 
ébred új reménység szívünkben, ha bűneinket letesszük. Ez a bűnvallás 
lényege és nem a lelkizés, vagy önmagunk mások előtt való befeketítése. 
A bűnt pedig azért lehet megvallani, azért lehet letenni, mert van hová. 
Jézus útja azokhoz vezet, akiket „bűneik árja mint a tenger hullámaival 
elfödött” . Maga is beleállt a Jordán örvénylő, iszapot kavaró áradatába. 
Belemerítkezett, azért, hogy akik vízzel keresztelkednek meg, vele talál
kozzanak, vele aki azért jött, hogy elvegye, vérének hullásával elmossa 
bűneinket. A keresztséget nem az teszi keresztséggé, hogy bemerítve ke
resztelünk vagy másképpen, hanem az ő bemerítkezése.

Alázatosan és szamárháton ülve közeledett egykor Jézus Jeruzsálem 
népéhez. így közeledett már nyilvános fellépése előtt is János igehirde
tése és a keresztség útján ma is ő jön. Az élő, a feltámadott Jézus, a mi 
kortársunk. Azért jön, hogy mi is kortársai, követői legyünk.

Benczúr László

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Lk 13,6—9

Megszabadultunk: reménység látására

Valamennyi exegéta együtt tárgyalja textusunkat a fejezet előző 
verseivel. A példázatban adott válasz aktualitását ugyanis ma is, a kér
désfelvetés aktualitása adja meg. Ezért jónak látszik az előzményekben 
rejlő lehetőségek figyelembevétele és felhasználása az igehirdetés felépí
tésében. — A másik — segítségünkre jöhető — összefüggést éppen Lukács, 
kortársproblémákkal viaskodó evangélium szerkesztése adja. A remény
ség Krisztusát prédikálja, szemben a Jeruzsálem pusztulása fölötti vég

684



ítélet-várás kétségbeesésével. — Végül maga ádvent — incarnatio-ra 
irányzottságával — új fényt kap, a Jeruzsálem felé tartó Krisztus „kegye
lem idejét” hozó közbenjárásával.

1. Aggasztó statisztikák. Nem minden él nélkül ugyan, de a legfris
sebb jeruzsálemi hírekkel traktálják Jézust. A válaszán keresztül sze
retnék ugyanis „bemérni”, kicsoda ö  valójában? — A tengernyivé duz
zadt információs anyag naponta vizsgáztat minket is emberségből, hit
ből, reménységből és szolidaritásból. — Ha, mondjuk egyvégtében kellene 
végighallgatnunk, hányán haltak meg a mai nap a világon autóbaleset 
miatt, vagy éhezve; gyilkos golyótól, vagy az orvosellátás hiányosságai 
miatt valójában értelmetlenül — mit szólnánk hozzá? Ha elibénk söté
tülne azoknak a száma, akik ezen a napon alkohol, vagy kábítószer má
morába roskadtak; az e miatt szétdúlt családok, degenerálttá satnyult, 
vagy elvetélt utódok sokasága milyen emóciót váltana ki belőlünk? A 
„kék fény”-beli alakok jelenléte a modern társadalmakban, vagy „orszá
gok elrablása” újgyarmatosító tőkebeáramlással; a tárgyaló termek nyil
vánosságra nem is érdemesített aktahegyei és a paragrafussal nem is 
büntethető piócaharapások — legalább fölháborítanak minket? Ökölbe 
szorítják a kezünket? — Jézus korában minden bajt Isten büntetésének 
láttak s a kárvallottakat megítélték. Ez volt a bűnük! — A mi bűnünk a 
fásult közöny s a kényelmes, mindenbe való beletörődés! Amik a szere- 
tetlenségben és embertelenségben ikertestvérei a vallásos fatalizmusnak 
és az Isten „protekcióját” élvező hivő ember, visszataszító gőgjének. — 
A XX. század végén élni valóban annak lehetőségét jelenti, hogy job
ban ismerhetjük világunkat, az életet, az „aggasztó statisztikák” mögötti 
ellentmondásokat, okaikkal együtt. Sőt többet is jelent ennél: századunk 
reális lehetőségeket kínál, világunk előremutató megváltoztatására. — Is
ten igéje pedig éppen ezért ma úgy szólít meg minket, hogy megtérésre 
hívjon: közönyből, elbizakodott, hűvös semlegességből szeretetre, élet
mentő szolgálatra. — „Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen 
elvesztek” jézusi szava ugyanis nemcsak a „bűnbánat szolidaritását” 
jelenti a bűneivel küszködő világ iránt, hanem a „gyógyítás szolidaritá
sát” is, a megváltás Krisztustól kapott indulatával.

2. Kétségbeejtően gyenge „hatásfok". Nem egyszerűen az elmúlt 
2000 évet kéri számon tőlünk Urunk, amikor a gyümölcstelenségünket 
veti szemünkre. Mai problémáink szorongnak ebben. Nem is volna igaz
ságos elmúlt korok bűnét mindenestől ma a nyakunkba varrni. Mégis — 
még ebben az összefüggésben is — elgondolkodtató, hogy volt az euró
pai keresztyénség kezében 4—5 olyan évszázad, amikor a világ nagy 
része, hatalmi befolyása altt élt. Amikor gazdasági téren páratlan 
anyagi erőforrások álltak rendelkezésére. S szellemi, kulturális potenciál
ja sem tekinthető lebecsülendőnek. S az iszlám ebben az időben —, meg
közelítően sem hasonló feltételek mellett — relatíve sokkal „hatáso
sabb” vallásnak bizonyult. Protestáns egyházaink — belebonyolódva és 
sokszorosan kompromittálva az európai hatalmi harcoktól — az evangé
lium terjesztésének ügyét magánosoknak, missziói egyesületeknek en
gedték át. De nem sokkal kedvezőbb a helyzet a „központilag” irányított 
római egyháznál sem.

A „gyümölcstelenséggel” mégsem elsőrendűen a keresztyén expan- 
zivitás hiányát kéri tőlünk számon Urunk. Sokkal inkább azokat a nyo
mokat kutatja, amiket magunk után hagytunk! Tudtunk-e az elmúlt év
századok gazdasági-technikai és társadalmi változásai közben, a hoz
zánk jövő „éhesek és szomjasak” számára feleletet, megnyugtató megol
dást kínálni, Jézustól kapott szeretetünkkel?! Kutatja, hogy hitünk a bű

685



nők, embertelenségek és reménytelenségek miféle „hegyeit” tudta meg
mozdítani? Vagy egyáltalán törődtünk-e azzal a világgal, ahová ö  eljött, 
s akiért ö  meghalt?

Advent — karácsonyra tekintő — s ezért világraszóló üzenete kény
szerít rá minket a nagyobb távlatok, évszázados összefüggések felméré
sére. Amit nemcsak az egyház, hanem az egyes gyülekezetek történetére 
nézve is érdemes végig-gondoltatni híveinkkel. E nélkül ugyanis levegő
ben lóg az ádventi üzenet friss aktualitása: Jézus ma jön, és megáll az 
ő népe, a keresztyének élete mellett — gyümölcsöt keresve. Mert hiszen 
az élet mindenfajta elesettjével azonosítva magát ma mondja ezt: „éhez
tem és nem adtatok ennem, beteg-fogoly voltam és nem jöttetek el hoz
zám” ! Kell ádvent üdvtörténeti —, és a mai keresztyénség egyháztörténeti 
távlatban-látása ahhoz, hogy meghirdessük: „Immánuel!” — a hozzánk 
érkező Isten-országa Evangéliumát. De ugyanezzel egyidőben, Jézus meg
térésre hívó szavát is. Mert karácsony irgalmas szeretete hatalmas evan
gélium a „szegényeknek és a halál árnyékában élőknek” , de minden 
meddő, gyümölcstelen vallásosság végső ítélete is.

3. „Miért foglalja a földet is hiába?” Mint minden ítélet, ez is egy
oldalúnak és pesszimistának látszik. Ha emberek szájából hangozna fe
lénk, bizonyára ezer ellenérvvel tudnánk védekezni ellene. Bizonyítva a 
keresztyénség, vagy éppen a „mi” keresztyén életünk hasznos, „gond
űző” szolgálatát. Hát nem hátborzongató még rágondolni is, hogy ebben 
summázza Jézus a választott nép életének akkori „tanulságát” : felesle
ges!? — Lehet ma is az Isten-országa reménységét, az élő Krisztus-hitét 
és a felebarát, a világ felelős szeretetét elveszítő egyház életét, „kőbe- 
merevedett” formáiban átmenteni, a ránk következő korok számára — de 
minek?! Ha csak nem múzeumi megőrzés végett. Az pedig nem kifejezet
ten „egyházi” feladat. Jézus ítélete: felesleges! — olyan jellegű „vallás
kritika”, amelyik ádventben az egzisztenciális megrendülés krízisét — az 
őszinte bűnbánatot, igaz töredelmet és megtérést — hozhatja el hozzánk 
Jól tesszük hát, ha kezünket szánkra téve, térdre esve könyörgünk az ítélő 
Isten előtt: Urunk irgalmazz, Krisztusunk könyörülj! — Jeruzsálem rom
jai arra intenek: az „alkalmakat” el lehet szalasztani! Az evangélium 
hirdetése, ádvent szent ideje pedig ezt ígéri: Isten kegyelmének áldott 
esztendeje érkezett mégis hozzánk!

4. Valaki szót emelt értünk. Ez a vasárnap valóban sajátos oldalról 
mutatja be a keresztyén Krisztus-várás jellegét: ítélet előtt, de kegyelem 
alatt élhetjük az életünket. Istennek, karácsonykor földre érkezett szere
tete a kezdete, Jézus közbenjáró szolgálatának. S Bethlehemtől Jeruzsá
lemig a bölcsőtől a keresztig vivő útja nem más, mint bűnbocsánat, 
kegyelem-szerzés megítélt világa, népe számára. S ha Isten emberré-létele 
arról győz meg: kész testvérévé fogadni mindnyájunkat; halála sokkal 
inkább arról: jobban szeret minket önmagánál: Isten szeretete Jézusban 
— feltartóztatja ítéletét, hogy a megváltás újjáteremtésében, az „új Je
ruzsálem” ígéretét adja a világnak. — Ez Isten szeretetének szélesre tárt, 
ádventi üzenete: tart a kegyelem, a megtérés, az újjáteremtés kegyelmi 
ideje! De ebben rejlik ádvent romantika-mentes komolysága és élet-ha
lál élességével jelentkező felelőssége is: egyszer megkérdezi Isten, mire 
használtuk kegyelme kincseit, szolgálatra adott tálentumait?!

5. Valóban újat kezdhetünk? Ez hangulatilag is jól érzékelhető kér
désünk, az egyházi esztendő kezdetekor. Persze sokkal többet kell rajta 
értenünk, mint csak ádventi pszychózis szüleményét. Általános emberi — 
a megjobbulás, a meggyógyulás, a jó irányban való változás — lehető
ségei után kérdezünk ezzel. Szorongásunk jogosnak látszik, ha az „aggasz
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tó statisztikákra”, s hitünk, meg hangosan hirdetett szeretetünk „rossz 
hatásfokú” megvalósulására nézünk. — Advent evangéliuma: érkezik a 
kegyelmes Isten! — reménységben élő emberekké akar átformálni min
ket. Akik szavaikkal, de megváltott életük irgalmas tetteivel is hirdetik 
— világunk, társadalmunk, egyházunk és családjaink életében: remény
telen levertségből — bizakodó életre; értelmetlen gyümölcstelenségből — 
szolgáló szeretetre szabadított meg Isten, Jézus Krisztus által.

Csizmazia Sándor

Ad v e n t  3. v a s á r n a p j a

Jn 5,31—37/a

Hangulat vagy bizonyosság

Ádventnek és a közelgő karácsonyi ünnepnek páratlan hangulata 
van a keresztyén otthonokban és templomokban. A karácsonyvárás vala
milyen módon lenyűgöz mindenkit és kígyóinak az ádventi koszorúk 
gyertyái éppen úgy, mint a kirakatok, terek, állomások karácsonyfáinak 
színes égői is. Amilyen hirtelen bekapcsolják e fényeket, olyan hirtelen 
ki is kapcsolják egy idő múlva azokat. Mert a hangulat mindig csak 
ideig-óráig tart.

Jézusnak az a vádja az őt fenyegető farizeusok és írástudók ellen, 
hogy Keresztelő János — aki előkészítette Jézus eljövetelét — csak 
ilyen hangulati elem volt a zsidók többsége számára. Égő és fénylő szö- 
vétnekére felfigyeltek ugyan, de csak egy ideig akartak örvendezni az 
ő világosságában! Érdekes volt számukra János, aki prófétákhoz hason
lóan a közelgő Isten országát hirdette, a megszokott mindennapi kegyes- 
ségi életükbe érdekes színt hozott különös alakja, szókimondó beszéde és 
megszállottsága. De megtérésre hívó szavát és Krisztusra mutató ujját 
nemigen vették komolyan. Krisztus-követésében már nem csatlakoztak 
hozzá. Hagyták, hogy a fény, melyet Isten Keresztelő János által gyújtott, 
hiába égjen és a kiáltó szó a pusztában hiába visszhangozzék.

Jézus ma is emberek ajkára bízza az evangélium továbbadását: Já
nosokra, Péterekre, Pálokra, igehirdetőikre, gyülekezeti tagokra, szülőkre 
és nagyszülőkre. Mi is mindnyájan az ő szájukból hallottuk az igét. Ép
pen ezért fenyeget mindnyájunkat az a veszedelem is, amely a Kér. Já
nost hallgatókat is fenyegette, hogy csak az eszközhöz kötődünk, az ő 
bizonyságtevésükkel megelégszünk, de nekünk, magunknak nincsen bizo
nyosságunk Jézusról.

Gyülekezeteink sok-sok tagja számolhatna be arról, hogy ideig-óráig 
ő is tudott örülni a Szentírásnak, az istentiszteletnek, úrvacsorának. Vol
tak idők, amikor az imádság úgy betöltötte életét, mint a mély lélegzet- 
vétel és jóban-rosszban egyaránt ének fakadt szívéből. Akkor még a kö
zönséges vasárnap is jelesebb ünnep volt számára, mint most egy „nagy
ünnep” . De ez régen volt, talán nosztalgiával gondol reá, mint ahogyan 
a gyermekévek örömeire gondolunk. Mert hangulat volt az egész, Isten 
világosságában való rövid örvendezés.

A mástól hallott bizonyságtevést követnie kell a saját meggyőződé
sünknek, bizonyosságunknak. Minden igehallgatás után meg kell történ
nie annak, ami Samáriában, Sikár városában történt: Jézus helyre hozta 
egy asszony elrontott életét és az asszony sietett, hogy a városbelieket
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Jézushoz hívja. Jézus két napot töltött közöttük és ekkor a samáriaiak 
azt mondták az asszonynak: „Most már nem a te beszédedért hiszünk, 
mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ez a világ Megváltója” .

Mai igénk eligazít abban is, hogy hogyan juthatunk el erre a belső 
bizonyosságra?

Jézus alacsonysága és valóságos embervolta az, ami legelőször meg
ragad bennünket. A 30. versben azt mondja Jézus: „Én semmit sem cse
lekedtem magamtól”, a 31. versben pedig így szól: „Ha én teszek bizony
ságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.” Úgy beszél itt Jézus, 
mint aki egy miközülünk, hiszen nemcsak a zsidók jogszolgálatában, ha
nem bármely fórumon zavarban lenne az ember, ha állításának igaz 
voltát csak önmaga bizonyíthatja.

Ez a híradás Jézus alázatosságáról már karácsonyi nyitány és mi 
már most csodálkozhatunk azon, ahogyan Isten Fia megüresíti magát, 
megfosztja magát mindentől, ami fölénk emelné és osztozik alacsonysá- 
gunkban. Alacsony a jászol, melyben elhelyezi Mária, hogy egy kisgyerek 
is elérje. Alacsony a názáreti ácsműhely, hogy észrevegyük: Neki is van
nak inasévei. Alacsonyan, a fűre telepedve beszél legszívesebben övéivel, 
poros ösvényeken szandálosan gyalogolva járja be a városokat, falvakat. 
Alacsony asztalokhoz telepedve szabadítják fel a bűnösöket és ajándé
koz meg az Ő Vacsorájával. Kis halászbárkák mélye az, ahonnan elhívja 
tanítványait és ahol tervezi az Ország ügyeit. Alacsony kis halmon végzik 
ki és még alacsonyabb a sír, amelybe fektetik. Ügy állott a bírái elé is, 
mint aki tudja: hiába tesz bizonyságot magáról, úgyse ad igazat neki se 
Kajafás, se Heródes és Pilátus. Még az övéinek se adott tartást a megis
mert igazság; elfutottak mellőle.

Akinek nem elég az alacsonyságban vonuló ember-fia bizonyság- 
tétele, az nem kap más és extra bizonyságtételt, mert Jézus szeretete ép
pen abban páratlan, hogy mélyre jött és szegénnyé lett érettünk, hogy 
bennünket meggazdagítson!

Jézus régiója ma is az alacsonyság, ahol ma is rengeteg ok van a 
panaszra, gyakran hull a könny, sok az egymásnak feszülő indulat, na
gyon sok a korgó gyomor, kevés a víz a szomjú földnek, embernek, ba
romnak. Ahol még számolatlanul halnak meg a gyermekek és még most 
is ebnek mondják egymást a különböző fajtájú és gondolkodású embe
rek. Ismerjük-e az alacsonyságnak e régióit? Megindulunk-e rajta? Törő
dünk-e vele? Felvállaljuk-e gondjait?

Ha azt mondjuk, hogy mi már nem élünk ebben az alacsonyságban, 
akkor csak részben van igazunk. Mert igaz az, hogy fejadagunk és élet- 
színvonalunk magasabb, de gondolkodásunk és szívünk indulatai tekin
tetében nem vagyunk-e mi is nagyon alacsonyan? Kapzsiság és telhetet- 
lenség, gőg és önzés, gyűlölködés és cinikus közöny nem fordít-e közöt
tünk is gyakran szembe embert embertársával?

Jézus nem emelkedett kényesen és fölényesen fölénk. Oda jött, ahol 
vagyunk, alacsonyra. Éppen azért mert ebben bizonyosak vagyunk, bizony, 
ságot tehetünk arról is, hogy nem vagyunk menthetetlenek!

Jézusnak Istentől való küldetése az, hogy megtartson minket!
Félelmetes, gyilkos indulatú emberektől körülvéve, Jézus azt mond

ja: „Azok a cselekedetek, melyeket rámbízott az Atya, hogy elvégezzem 
azokat, azok maguk, melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, 
hogy az Atya küldött engem.” Az egész fejezet összefüggésében ez azt 
jelenti: amilyen bizonyos az, hogy az imént a bethesdai tó partján Jézus 
talpraállította a 38 éves ágyhoz kötött beteget, olyan bizonyos az is, hogy

688



Isten küldte őt megtartásunkra. (34 v) Ez a mentő cselekedet a legmeg
győzőbb bizonyságtétel Jézus mellett.

Azóta évezredek teltek el, de akik megtapasztalták Jézus megtartó 
munkáját, azok mind bizonyságot is tettek Jézusról.

Luther is ezt teszi hatalmas énekében (351,5)

Menj, Fiam, bételt az idő — Egyszülöttjéhez szóla —
Légy a veszélyben segítő s a betegek gyámola.
Én szívemnek ékessége, Veled leszáll az üdv és 
béke, a bűnt s halált töröld el”

Most a mi nemzedékünkön van a sor, hogy e bizonyságtételt foly
tassa, mert a gyülekezeteket éppen olyanok alkotják, akik maguk is meg
tapasztalták Isten nagyságos dolgait. Erősödjön a mi bizonyosságunk 
is: Jézus nagy tettei érettünk és velünk mentek végbe!

Jézusban, Jézus által és Jézusra nézve vannak mindenek a nagy vi
lágmindenségben és a mérhetetlen nagyságok és parányok összefüggé
sébe beleszerkesztett minket is! Micsoda az ember, hogy megemlékezel 
róla . . .  és úrrá tetted őt kezeid munkáin! (Zsolt. 8.)

Érettünk végezte el Jézus a rábízott nagy feladatot: meghalt bűnein
kért, feltámadott megigazolásumkra! Amikor a sír partján mások kopor
sója mellett halljuk ezt a bizonyságtevést, úgy hallgassuk, mintha ne
künk is utoljára lenne alkalmunk hinni bűneink bocsánatában és az örök
életben.

Jézussal indult el a világ népei között egy új nép; az egyház népe. 
Az egyház ura azt akarja, hogy e nép szíve irgalmas legyen, amint ö  
irgalmas, lába a békesség útját járja, keze fáradhatatlan legyen a feleba
rát megsegítésében, ajka pedig legyen mindig kész a jó szóra, bátorítás
ra. Sokan értetlenül és kritikusan figyelik az egyház népét. Rajtunk mú
lik, hogy az egyházról jó bizonyságot nyerjenek mindenek.

Jézus küldetésének és a reábízott feladatoknak egy része még ez
után megy végbe. Ö, aki eljött és aki jön —, eljövendő is. Mostani ad- 
ventünk ama adventre is emlékeztet. Azt a bizonyságtevést, amely most 
hirdeti Jézus nagy tetteit, lehet hittel fogadni, de el is lehet utasítani. 
Végső eljövetelének tényét senki sem tagadhatja majd! Mert nekünk 
mindnyájunknak meg kell jelennünk színe előtt!

Ideig-óráig jó a szövétnek, a gyertya és villanyfény, de tartós örömöt 
és életet a Nap fénye jelent. Ideig-óráig tartó örömhöz elég a lelki-han
gulat is. Mindig és ismét örülni csak az tud, akit Jézus bizonyosságra 
segített!

Józsa Márton

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Jn 3,25—30
Örvendező Krisztusvárás

Advent 4. vasárnapja tulajdonképpen karácsony előszobája. Az in- 
kairmáció csodájának közvetlen közelébe kerülünk. Mai igénk is egy Ád
venti ajtónyitogatás. Amint karácsony felé haladunk, egymás után tárul
nak fel az ajtók. Az elmúlt három vasárnap már feltárt három ajtót, 
most a negyedik ajtó nyílik fel és ennek a küszöbére lépünk. Azon bete
kintve egy Krisztust váró ember, Keresztelő János alakja magasodik,
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ádventi emberként és példaként a gyülekezet elé. Az 6 személye, egyéni
sége megtanít ma minket arra, hogy a Krisztust váró embernek és gyüle
kezetnek van alázatos szíve, önmaga erejét felmérő komoly önkritikája 
és a beteljesedés túláradó öröme tölti el egész lényét.

1. Az egyház szolgálata: alázatos szolgálat. Keresztelő János egyé
nisége megtanít minket arra, hogy Jézust várni és néki szolgálni csak 
alázatos szívvel lehet. Keresztelő János igénk tanulsága szerint nagy kí
sértésbe kerül. Tanítványai a féltékenység „ördögét” akarják felébreszteni 
nemes szívében. Az őket kínzó éles problémát vetik fel előtte. Ki a na
gyobb, ki az erősebb? Jézus vagy ö ?  Kinek az oldalán áll a nagyobb 
igazság? Kinek a keresztelése rendelkezik nagyobb tisztító erővel? Le
egyszerűsítve a kérdést, azt vetik fel előtte: Krisztus vagy János a köve
tendő? „Akiről te bizonyságot tettél, aki nálad volt, az keresztel” ! Mit 
szólsz hozzá? Nem bosszant e dolog, nem vagy Rá féltékeny? tulajdon
képpen ez a ki nem mondott kérdés. Jánosban nincs féltékenység, meg
rendítő ez az alázatos magatartás, amit tanúsít. Illusztrációnak felhasz
nálható Reményik Sándor: Az eljövendőt várom. . . ” című verse. Mély 
lélekábrázolással jellemzi az alázatos krisztusvárást:

„Már ledőlnek a lelkem tornyai,
Miket a hiúság emelt,
És porrá teszek minden cifra házat,
És pusztasággá teszem e kebelt,
Hol főlehajtva bujdos az alázat.
E kongó pusztaságban, végtelen,
Csillagtalan adventi éjeken 
Várom az eljövendőt.”

Ezekből a sorokból kicseng az alázatos, megüresített szív, amely al
kalmas az Eljövendő befogadására. Az ádventi várakozás reménységét így 
fejezi ki:

„Az egyetlent, az igazit, nagyot,
Akinek én csak szolgája vagyok,
Aki majd tűzzel, lélekkel keresztel 
És hódít lanttal, karddal, kereszttel, 
ő t  várom őt, az igazit, nagyot,
Mert én fáradt vagyok,
Mert én gyenge vagyok,
S ó, mert nem én vagyok az igazi!

A keresztelő jánosi magatartás óvhatja meg az egyházat is a nagy 
kísértéstől. Meg kell tanulnunk, hogy nem mi magunk vagyunk a fonto
sak. Nem az egyház létének fenntartása, biztosítékok beszerzése a fontos. 
Se nem az egyház tekintélyének a féltése, se nem az egymással való 
versengés, ki a nagyobb, ki az igazabb keresztyén, hanem egy a fontos. 
Alázatos szívvel Jézust szolgálni az emberek között, az Ő szeretetével 
és csendes alázatával. Egyházunk, amikor a diakónia a teológia útját 
megtalálta, erre az útra kapott Jézustól határozott és félreérthetetlen 
megbízatást. A só és a világosság csendes alázatos szolgálatára a minket 
körülvevő embervilágban. Csak így lehetünk Krisztus útegyengetői.

2. Az egyház szolgálatához hozzátartozik a komoly önkritika. Ke
resztelő Jánosban elrendeződtek a dolgok. Tudott komoly önkritikát gya
korolni. Milyen éles kontraszt: az önző, magúk dicsőségét féltő János- 
tanítványok és az irigységnélküli, helyzetét, hivatását komolyan felmérő 
Keresztelő. Szinte úgy hangzik a válasza tanítványainak: Mit izgultok,

690



minden a legnagyobb rendben folyik. „Magától semmit sem tehet az em
ber, hanem ha adatik felülről.” Világosan látja a helyzetet. Megértette 
saját feladatát, területét. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte kül
dettem.

Az egyház szolgálatához is mindig hozzá kell, hogy tartozzon a ko
moly önvizsgálat, az önkontroll. Sohasem szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy önmagában Jézus nélkül, értelmetlen dolog a szolgálat. Nem a saját 
dicsőségkeresés útja a mi Utunk. A mi világunkban csak akkor van ér
telme a szolgálatunknak, ha az nemcsak szóval, hanem cselekedetekkel 
mindig túlmutat önmagán és Krisztus szolgáló szeretetét közvetíti a vi
lág számára. Tulajdonképpen mi az érkező Krisztus „szálláscsinálói” 
vagyunk. Ez a megbízatásunk és a feladatunk. Helyet készítünk a szívek
ben az Ö irgalmas szeretetének, az emberek között az ő „szája” és az ő 
„keze” mégpedig segítő, gyógyító, támogató keze vagyunk. Nem volt ilyen 
egyértelmű az egyház önértelmezése. A második világháború utáni időre 
visszatekintve, éppen ebből támadtak a feszültségek és az egyházi teo
lógiai különbözőségekből származó belső harcok. Az egyház akkori veze
tői görcsösen ragaszkodtak az egyház hatalmi pozíciójához (Uralkodó egy
ház képlete!). Amikor Urunk megmutatta, hogy nem ez az Ő útja, ha
nem az alázatos másokért élés útja, akkor sem akarták egyesek levonni 
a bűnbánat komoly önkritikáját, hanem sértődötten oppozícióba helyez
kedtek új világunkkal, s mikor azt látták, hogy ez a magatartás is lehe
tetlen, azt hirdették, hogy az egyház csak önmagával törődjön, zárkózzon 
be a maga szűk körébe, „steril” evangéliumot hirdessen. Az evangélium
mal és Jézus személyével gyökeresen szembehelyezkedő helytelen ön
kritika és teológia volt. Nem tanultak Keresztelő János magatartásából. 
Nem is csoda, hogy ez a teológia és egyházvezetés zsákutcába vezetett. 
Istennek legyen hála, hogy adott felelős személyeket egyházunknak, 
akik felismerték az „evangélium közepét” a nekünk szolgáló Jézus 
Krisztúsban és meglátták és meghirdették az egyház egyetlen lehetséges 
útját és azóta már egyházunk „közkincsévé” vált diakóniateológiát. Jé
zusnak az egész világot átfogó tág ölelésű szeretetét kell hordoznia és 
gyakorolnia az egyháznak a mi világunkban az emberek között. A  helyes 
önkritikából ez a látás született.

3. Az egyház szolgálata teljes ádventi örömmel. Keresztelő János 
megtalálta a maga helyét. Boldog örömmel vallja, hogy a messiási üdv
kor hasonló a menyegzőhöz. Neki pedig teljes az öröme, mert ő az ér
kező Vőlegény, Jézus Krisztus belső, bizalmas barátja. Baráti szívvel, 
örömmel hallja a Vőlegény szavát és örül az Ö hangjának. Tudja, hogy 
az ő előkészítő munkája véget ért. Itt van már a Vőlegény. Most már nem 
a saját személye a fontos. Az ő öröme beteljesedett. Az ő szolgálata 
nem volt egyéb, mint az érkező Krisztusra mutató hatalmas ujj! Íme 
itt van! „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.”  Megváltozott 
a szereposztás. Nem ő a főszereplő, hanem Jézus Krisztus.

Az ádventi Krisztusvárás alaphangja csendül fel az ajkán, amikor ki
mondja a nagy igét: „Annak növekednie kell, nékem pedig alászálla- 
nom.” Érdemes elgondolkodni ezeken a szavakon. A csillagászatból is
merős kifejezést használja Keresztelő János. Amikor eljön a hajnalha
sadás, felbukkan a tündöklő Nap az égbolt peremén, a Hold kezdi el
veszteni a Naptól kapott fényét, lassan elhomályosul és végleg eltűnik. 
Hiszen rendeltetését, szerepét betöltötte.

Az egyház ádventi öröme is ebből táplálkozik. Jézus jön. Napja egy
re magasabbra kúszik. Betölti az egész látóhatárt. Csak Jézus ragyog egye
dül. Nem mi vagyunk, sem a mi szolgálatunk az elsődleges. Ami jó, szép
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és igaz a mi életünkben, szolgálatunkban, azt mindet Jézus Napja, az ö  
szeretete ragyogja be. Meg kell tanulnunk mindennapon alázatosan 
„alászállani” . Ami azt jelenti, hogy mi csak eszköz vagyunk a mi Meg
váltónk kezében. Velünk és általunk csak akkor tud cselekedni, ha ebből 
az alapállásból fogadjuk mindennapon az Ö szeretetre, szolgálatra kül
dő parancsait. Így lesz az egyház szolgálata kényszer helyett, boldog 
öröm. Csak ebből a látásmódból tudjuk megérteni és felfogni a zsoltáros 
szavát: „szolgáljatok Neki örvendezéssel” . Ezzel az ádventi örömmel kell 
az előttünk álló feladatainkra tekinteni és hozzálátni családunk, egyhá
zunk, társadalmunk és az egész emberiség javára. Azzal a tudattal, 
hogy életünk, áldozatos szolgálatunk erőforrása, éltető napsugara Jézus 
Krisztus. Az ádventi öröm szabaddá, nyíltszívű „önkéntesekké” tesz min
ket. Naponkénti erőforrás az emberszeretet Krisztustól tanult gyakorlá
sában.

A mai vasárnappal karácsony előszobájába léptünk. Kinyílott az 
utolsó ajtó is. Betekinthetünk ezen az ajtón a Krisztust örömmel váró 
gyülekezet szemével. Megtanultuk, hogy Jézust szolgálni csak olyan alá
zatos szívvel lehet, ahogyan Keresztelő János tette. Karácsony közelsége 
az egyházat komoly önvizsgálatra, helyes önkritika gyakorlására készteti, 
hogy el ne tévelyedjünk arról az útról, amelyre az egyház Ura állított, 
hogy azon járjunk. Boldog örömmel indulunk tovább a felismert és meg
tapasztalt jó úton, mert Krisztus napja ragyogja be életünket és szol
gálatunkat.

Garami Lajos

k a r á c s o n y  este

Jel 22,16/b—17

Karácsony estéjén a Szentírás utolsó oldalát nyitottuk fel. A Jele
nések Könyvét szerzője istentiszteleti keretbe állította, és művét isten- 
tiszteleti felolvasásra szánta. így érthetők meg ezek a záró szavak is.

Domitianus római császár idejében, az első század végén, a keresz- 
tyénség véres üldöztetésekor, a keresztyén istentiszteleten a Szentlélek a 
felszólalók által, a gyülekezettel, „Krisztus menyasszonyával” együtt hív
ja az élő Krisztust: jöjjön, hozza el a világ végét és az üdvösséget. Meg
teheti, hiszen ő az, akiben beteljesült minden messiási reménység — 
ezért nevezi Dávid sarjának és utódának'. Kezében tartja a világuralmat 
— ennek jelképe a fénylő hajnalcsillag. A forró vágyakozásba Krisztus 
végső megjelenése után — ez volt a bibliai szerző szándéka — kapcso
lódjék bele mindenki, aki hallja ezt a „Jöjj!” kiáltást az istentisztele
ten. De már most, ebben az órában, aki „szomjazik” a szó legmélyebb 
jelképes értelmében, tehát vágyik az örök élet békességére, örömére, 
csendjére, vigasztalására —, az istentiszteletben, különösen is az úrva
csorában, részesül Krisztus ajándékában, az Istennel való közösségben, 
ingyen kegyelemből.

A mai keresztyénség nem él ilyen szorongatott helyzetben, és Krisz
tus visszajövetelét sem a Jelentések Könyve ókori apokaliptikus szemlé
letével nézi. Mégis belekapcsolódhat ezekbe a forró, átszellemült szavak
ba a mai gyülekezet, éspedig éppen karácsony estéjén. Hogy miért és 
miként?

1. A mai istentiszteleteken is párbeszéd folyik. Csendben, az igehir
dető és az igehallgató gondolatai között. Valami válasz támad mindazok
ban — igenlő, vagy tagadó, esetleg kérdő meg továbbgondoló —, akik
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odafigyelnek a prédikációra. De ezen túlmenően az istentisztelet más 
része is visszhangot akarnak kiváltani az itt ülők leikéből. Az ének, az 
imádság, az orgona és a harangszó mind tartalmas hang, amely érzést, 
gondolatot, elhatározást, tettet, Isten magasztalását akarja ébreszteni a 
résztvevőkben. Sőt rejtett áramlás is végbemegy: a Szentlélek árama ke
ring a szavakon át a lelkek mélyén.

Eljönni karácsonyeste az istentiszteletre, azt jelenti, hogy belekerü
lünk ebbe a párbeszédbe, az egyház karácsonyi párbeszédébe, mely zeng 
ősi idők óta a karácsonyi történetben, a karácsonyi ujjongó énekekben. 
A ma esti istentiszteletünkön feltörő hangok lelkünk mélyén visszhan
got keltenek, igazi karácsonyi érzéseket, karácsonyi hitet és szeretetet 
ébresztenek. Kiváltják belőlünk is azt a mélységesen boldog Isten-dicsé
retet, amely az egyház karácsonyi ünneplését mindig átfonta.

Karácsony este is nagyon rászorulunk erre a látszólag külső, valójá
ban a Szentlélek által történő belső indíttatásra. Igaz, a karácsony esti 
hangulat általában tovaűz az emberekből fáradtságot, a napi problémái
kon tépelődést, eltölt lágysággal, harmóniával, de két kivétel mégis van.

Az egyik kivétel csupán némelyekre vonatkozik: karácsonyeste ránk 
szokott törni kétszeres erővel minden nagy szomorúságunk vagy magá
nyosságunk. Ezeknek a keresztyén társainknak, akiknek karácsony 
estén jobban fáj a szívük, mint máskor, a karácsonyi istentisztelet áram
köre, hangdobbanása éppen a megnyugvás, megvigasztalódás érzetét 
válthatja ki leikéből. — A másik „kivételbe” szinte mindnyájan beletar
tozunk: a családias és emberies ünneppé vált karácsonyestén rászoru
lunk, hogy hivő keresztyén gondolatok ébredjenek bennünk és beleszö
vődjenek esténkbe.

Ez a visszhang „magától” támad, a (Szentlélek titokzatos áramlása 
folytán az istentiszteleten. A Reményik Sándor verse értelmében vett 
„magától” , azaz kegyelemből. Ez „történik”. Nem lehet „csinálni” , eről
tetni. De szabad hinnünk, hogy karácsony esti istentiszteletünkön is vég
bemegy, bennünk is megtörténik. S ezzel tudatosítjuk Isten ma esti áldá
sát, meg keressük, óhajtjuk is.

2. Ez az óhaj nem más ma sem, mint a Jelenések Könyvebeli isten
tiszteleten: Krisztus hívása. „Jöjj!” Nagyon egyszerű ennek mai értelme: 
szükségünk van az Istenre. Gyülekezetünk egyik idős asszonytagjának 
került kezébe a nyár folyamán műtétje előtt betegágyán egy németnyel
vű kis füzet: „Én vagyok a te Orvosod.” Isten igéjét tartalmazta betegek 
részére. Előszavát egy hivő orvos írta. Az asszonytestvérünk felhívta fi
gyelmemet az előszó utolsó mondatára: „Mert Istenre szükségünk lenni az 
egyetlen tökéletesség, amelyet elérhet az ember az életében.”

Istenre azonban nemcsak az élet határhelyzeteiben van szükségünk: 
súlyos betegségben, koporsó mellett,'nagy kétségbeesésben és reményte
len állapotban. Szükségünk van rá a mindennapok során, a szürke hét
köznapokban: feladatok között, problémáinkban, az emberekhez való vi
szonyunkban. És az emberi élet ünnepi óráiban is! Más lesz a karácso
nyunk, ha Isten is felragyog benne, nemcsak a karácsonyfa fénye.

Ezért hívjuk most Krisztust! Nem a gyermek Jézust, hanem az 
evangéliumok Jézusát: ő mutatta meg nekünk a mi emberi világunkban 
emberi módon az Istent, hogy gyarló értelmünkkel is felfoghassuk őt. 
ö , a megfeszített és feltámadott Krisztus a híd az Istenhez. Igen, az 
egyetlen tökéletesség, amelyre eljuthat az ember az életében: Istenre 
szükségünk van. Lehet egyébként nagyon szép karácsony esténk, Krisz
tust mégis hívjuk, hogy teljessé tegye.
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3. Ki ez a Krisztus a ma hivő embere számára? „Fénylő hajnal- 
csillag” — a történelem Ura. Karácsony este sem feledkezhetünk meg 
korunk vajúdásáról, az emberiség jelenének égető kérdéseiről. Otthonunk 
falai ezen az estén sem takarhatják el a nagyvilág sebeit. Hívjuk Krisz
tust, a történelem Urát, állítson bele minél több embert a földön, bennün
ket is a jelenkor problémáinak pozitív megoldásaiért fáradozók sorába. 
Vigye előre az igazságot, a békét, a népek megértését és egymás segí
tését, az éhség és elnyomás megszüntetését.

Ő ma is az Eljövendő, akire vár egyháza. A vele való végső talál
kozás nem földi téreken fog lefolyni, mint az Újszövetség korában so
kan hitték, hanem túl a halálon, a láthatatlan, de valóságos örökkéva
lóságban. Karácsony ésténket éppen légy kerek hét választja el óéves
tül, nem lehet lélekben sem messze tőlünk a múlandóság gondolata. Ha 
valaki szeretteink közül az elmúlt karácsony óta indult el az utolsó útra 
és most üres a helye a karácsonyfa mellett, szálljon reménységünk a 
holtakhoz jövő Krisztushoz. És törje át mindnyájunk földi életét lezáró 
sötét látóhatárt a végső jövendő Krisztusa.

És ő a most hozzánk lépő is: megelégít bennünket karácsonyeste az 
Istennel való közösséggel, az Isten szeretetének, bocsánatának, erejének 
megtapasztalásával. Karácsony estéjének családi harmóniája nem feled
tetheti el egyikünkkel sem, hogy sokat vétettek egymás ellen még az egy
mást szerető családtagok is, akarva-akaratlanul, az elmúló évben. Az 
ünnepi csend nem feledtetheti velünk, hogy továbbra is várnak életünk 
feladatai és nehézségei, amelyekkel meg kell birkóznunk, mások javára 
is, s ehhez Istentől nagy belső segítséget kaphatunk, felkészítést a helyt
álláshoz. Ezért vár bennünket, alapjában véve az életben valamiképpen 
mindig szomjazókat, Krisztus holnap is, a karácsonyi úrvacsorán.

Krisztus hívása nem hiábavaló. Az Isten-vágy nem marad betöltet
len. Éppen az idei karácsonyon sem.

Veöreös Imre

KARÁCSONY ÜNNEPE

Km 5,18—21

Isten kegyelmes karácsonyi ajándéka: Krisztus

Isten karácsonykor azt mutatja meg, milyen az igazi arca. Ezért nem 
elég karácsonyt a család ünnepévé tenni. Lehet arról beszélni, hogy ka
rácsonykor az emberi szív vágyódása tör fel az elvesztett örök otthon, az 
Istennel való közösség felé. De ez a „honvágy” még nem hozhatta volna 
létre karácsonyt, s nem nyithatta volna meg az ember bűne miatt bezárt 
menny ajtaját. Nem elég karácsonykor átélni a közösségben a megaján
dékozás és megajúndékozottság örömét. Ebből az örömből még nem lesz 
karácsonyi magasztalás Isten felé. Nem elég gyermekszemek karácsonyi 
ragyogását csodálni, mert abból még nem születik olyan új élet, amelyik 
mások arcán is —, világtóvlatban a mosolyt és derűt ragyogtatja fel.

Karácsony fénye Isten Istenségét világítja meg. Az ember, Krisztus 
előtt és után, sokat beszélt az Isten „majesztásáról” , hatalmáról, ítéle
téről, haragjáról. — Ezért is futkosott a hideg a gyermek Luther hátán, 
ha Istenről hallott. — Egyedül karácsony fénye mutatja meg nekünk 
Isten arcát igazan és tárja fel Isten szívét. Isten arca az emberré lett 
Istenben, Jézus Krisztusban bontakozik ki előttünk. Szíve és szeretete
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abban a Jézusban tárul ki, akinek közénk jötte a kegyelem új világának 
létrejöttét jelenti. A Mindenség Ura mint gyermek az emberiség keblén 
pihen. Az ember bezárhatja szemét a menny és föld Istenének hatalma 
és rettenetessége előtt. Dacolhat törvénnyel. Büntetést és halált cinikusan 
figyelmen kívül hagyhat. De becsukhatja a szemét és szívét egy gyermek 
előtt, aki a sötétben sír? Elzárhatja szívét egy gyermek kéz elől, amelyik 
lágyan, simogatóan és melegen kinyúlik utána? Lehet ezt a szeretetet 
észre nem venni? Mert így szerette a betlehemi jászolbölcső gyermeké
ben Isten ezt a világot! A karácsonyi örömhír, karácsony ténye nem em
berektől származik, nem tapasztalataink, hitélményeink mélyéből tör elő, 
hanem attól az Istentől adatik, aki alkotta és kegyelmes szeretetével 
megváltotta ezt a világot. Ott hangzik fel a karácsonyi örömhír igazán, 
ahol éltető, megörvendeztető, új életet és indulatot támasztó hatalmával 
és fényével betör világunkba Isten üzenete. Isten kegyelmes szeretete nem 
valahol a „magasságban” , hanem az emberiét mélységében lett testté. 
Isten szeretete behatolt oda, ahol az ember bűne feldúlta önzésével a kö
zösségek boldog életét. Pokollá tett otthonokat. — Karácsonykor is a 
másik bűnére nézve, hányán mondják el az íróval együtt: „Utálatom tár
gya ember a neved.” — Behatolt oda, ahol a felelős szeretet felváltotta 
a kapzsiság, az önzés. A jogosságot és igazságot a jogtalanság és hará- 
csolás. Az emberséget az embertelenség. A szeretet életet teremtő fényét, 
a gyűlölet sötétsége. Oda, ahol együtt jár az Istentől való távoliét a fele
baráttól való eltávolodással.

Jézus Krisztus közénk jötte több, mint egy időtlen igazság történel
mi szimbóluma. Több mint Isten „mindenüttjelenvalósága” . Jézus szüle
tése Isten jelenlétének a legnagyobb titka a földön. Istenség és emberség 
egyesül ebben a Krisztusban. A Teremtő és Alkotó, a bűne miatt az em
bert magától távolba űző Isten Jézus Krisztusban közel jön és lakozik az 
emberrel. Ezzel nyilvánvaló lesz, hogy nem idegen földünk Istentől. Ott
hon van abban. Nem közömbös számára, hogy az ember a betegség, az 
éhség a nyomor hatalmát, vagy az ő irgalmas szeretetét érzi-e maga 
mellett.

Az emberré lett Jézusban Isten legyőzte az ember és Isten között 
meglevő valóságos távolságot. A világ felett élő Űr a világban jelenik 
meg, hogy a világ örökkévaló és jelen boldogságát munkálja. A világban 
megjelenő Űr a bűn megbénító, gúzsbakötő, szeretetlenség tétlen álmába 
ringató hatalmát megtörte. A sátángyermekiséget isten-fiúsággal cserélte 
fel. A halál markában levőket örök életre hívta. A  testvér- és felebaráti 
szeretetet felelőtlenül megtagadó embert szolgáló szeretetre szabadítot
ta fel.

Isten szeretete életet munkáló tett. Szeretete hozta létre a Mindensé- 
get. Karácsonyi szeretete készített üdvösséget és életet a bűnös világ szá
mára. Igaz az, hogy a világ elveszett, de Jézus megszületett. Jézus Krisz
tus minden körülmények között megmenti az embert mindattól, ami az 
életét beárnyékolja, minden külső- és önmagából származó gonosz hatal
mától. Isten szeretetét testesítette meg Jézus azáltal, hogy hozzánk és 
értünk lett emberré. Hogy ezáltal lehessünk mi Isten gyermekeivé. „Mit 
segítene rajtam, ha Jézus Krisztus ezer is megszületett volna, de nem 
hallhatnám, hogy ő értem született meg és az enyém akar lenni.” 
(Luther)

Jézus Krisztus Isten kegyelmes ígéretének a szülötte. Teljes egészé
ben ígéretből és kegyelemből fogantatott a Szentlélek által. A teremtés 
Isten teremtői hatalmának műve. A Jézus Krisztusban megváltott világ 
pedig az Isten kegyelmi ajándéka az emberiségnek, az univerzumnak.
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Nem emberi családtervezés, vagy világmegváltói terv alapján született, 
hanem Isten ajándékaként adatott minden embernek, minden emberért, 
Valóságos emberként adatott a valóságos embernek. Ez az ember egé
szen alulról jött, hogy ne legyen olyan mélyre zuhant ember, akit szere- 
tetével magához ne ölelne. Nemzetségfájában olyan asszonyok találha
tók, mint Támár, Ráháb, Ruth, Betsafoé, az Uriás felesége, akikre az 
Ötestámentum nem mindig a legszebb fényt veti. Azért, hogy Jézus sze- 
retetének sugarát azokra is ráragyogtassa, akikre a társadalom követ do
bott, akiket kitaszított magából. Akiknek arcára a rabszolgabélyeget ütöt
te. Akiket faji gyűlölet vesz körül, vagy az embertelen ember megfosz
tott emberi méltóságától.

Amikor Jézus Krisztusban Isten emberré lett és igazi arcát meg
mutatta nekünk, akkor Jézus Krisztus közénk küldésével és értünk oda- 
ajándékozásával az ember megtartása, megváltása és magához ölelése 
mellett döntött. Emberek melletti “ döntése nem maradt üres szó vagy 
puszta részvét, hanem tetté lett a Jézus Krisztusban. A bűn végtelen 
távolba vetette Istentől az embert. Ebből a távolságból csak vágyakozni 
lehetett — legjobb esetben is —, Isten után, de haza jutni, Isten köze
lébe kerülni ebből a messzeségből soha nem lehetett volna Jézus Krisz
tus nélkül.

Isten szeretete azonban testet öltött valósággá lett a Krisztusban. 
Ebből a kegyelmes szeretetből élet és örökkévalóság fakadt. Örömhír 
hangzott örömtelenek felé. Reménység reményteleneknek. Seb gyógyult. 
Társtalan társra talált. Magányos közösséghez, erőtlen erőhöz, halott 
élethez jutott. Jézus minden korban az egész világ számára annak a 
jele, hogy Isten minden ember mellé irgalmas szeretetével állott és min
den embert magához ölelt. Ha mi valóban valljuk és hisszük, hogy Isten 
minden emberre igent mondott Jézus Krisztusban és átfogott irgalmas 
szeretetével —, hogy üdve a föld végéig terjedjen —, akkor nekünk is el 
kell indulni szeretetét továbbsugározni.

Jézus Krisztusban nyilvánvaló lett, hogy az ember valóságos ember
ré lesz és lehet, ha az Istennel közösségben és bizalomban él. Karácsony 
éppen arról tanúskodik, hogy nem azért vagyunk emberek, hogy keresz
tyénekké legyünk, — vagy éppen a menny és föld között repdeső an
gyalokká —, hanem azért vagyunk keresztyének, hogy valóságos emberek 
legyünk. S mint Isten alkotta, s Jézusban megváltott emberek cseleked- 
jük Isten akaratát a történelemben, a világban, az életben. Ha magunkat 
Jézus Krisztushoz tartozóknak tudjuk és valljuk, akkor nekünk is a 
minden ember javát munkáló szolgáló szeretet mellett kell döntenünk, 
amelyik a valóságos embert, s annak szükségét veszi komolyan és szere
tetét arra az emberre irányítja és annak szolgálatába állítja, akivel 
úton van.

Isten kegyelmes szeretete felhívás a szeretet továbbsugárzására. A 
keresztyének életében is tetté kell lenni Krisztus szeretetének. Isten sze
retete karácsonykor arról beszél: Isten a mi bűnös embervilágunkba jött. 
Oda, ahol a karácsony csendjét is felveri háborúk zaja. Ahol karácsony
kor is éhezők milliói tengetik nyomorult — bár Istentől emberi méltó
ságra és boldogságra teremtett életüket. Ahol a halál kegyetlen kezének 
szorítása valakit elragadott, s az üres szék, ami itt maradt, fájó emléke
ket idéz emberek szívében a karácsonyfa mellett is. Ahol talán édes
anyák imádságos szeretete keres valahol távol a nagyvilágban gyermek
arcot, amelyet már barázdásra szántottak múló karácsonyok idején a 
suhanó évek. Jézus Krisztusban ezt a világot szerette annyira az Isten, 
hogy minden terhét, szenvedését magára vette, és kész volt érte önmagát 
feláldozni.
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A Krisztustól tanult karácsonyi szeretetnek kell a keresztyének éle
tén is kiábrázolódni. Ahogyan magára veszi ennek a világnak nemcsak 
az örökélet gondját, hanem kenyérgondját is. Munkálja az emberek földi 
békéjét, miközben meghirdeti, hogy Isten Krisztusban megbékélt velünk 
és a bezárt menny ajtaját szélesre nyitotta és minden gyermekét haza 
várja. Úgy, ahogy karácsony este hazavárják a szülők gyermekeiket. 
Aki átéli Isten karácsonyi szeretetének valóságát, annak minden vágya 
arra irányul, hogy Isten szeretete valósuljon „mint a mennyben úgy a 
földön is” .

Nem él többé csak önmagának, hanem magára veszi embertársainak 
gondjait is, örömeit is. Nem önmagával van elfoglalva, hanem mások 
ügyét is sajátjának tekinti. Nem karácsonyi szeretetcsomagot osztogat 
— emlékeinkben még melegen élnek a karácsonyi szeretetcsomag oszto
gatással a szeretet elkötelezettségének eleget tenni akaró álkeresztyén ak
ciók. — Az emberszámba nem vettnek olyan világot akar kialakítani, 
ahol minden ember emberi méltóságát élheti meg. Ahol nem azon törik 
emberek a fejüket, hogy a felesleges gabonát hogyan lehet megsemmisí
teni, hogy az árak ne zuhanjanak, hanem azon fáradoznak, hogy minden 
szájba kerüljön kenyér és foszlós kalács. Nem azt kérdezi, hol a szeretet 
határa, hanem odaáll mindig azok mellé, akiknek a segítő szeretetre 
szüksége van.

Az ilyen áldozatos, önmagáról lemondó, másokra irányuló szeretet 
csak karácsonyi mese? Felvetődik ez a kérdés, mert a krisztusi szere
tetre kötelezés nincs párhuzamban a keresztyén életfolytatással. És még
sem mese, mert Jézus Krisztus szeretetlenségünk bűnét is magára vette. 
Szenvedésével és halálával betöltötte a törvényt, amelyik azt követeli: 
Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből és felebarátodat, mint ma
gadat. Így valósítja meg életében Isten szeretetét és tesz alkalmassá 
Lelke által szeretetének továbbadására. A Tőle tanult szeretet, s Lelke 
által teremtett új indulat megszabadít az önszeretetből és megtanít má
sokkal közösen munkálni az ember ideig való és örökkévaló jövendőjét.

A karácsonyi emberek arcán kiábrázolódik a Krisztus. Mi volt, látha
tó a szolgáló szeretetből a mi életünkben? Ahogyan éltünk családban, 
társadalomban, a világban? Nem gyűlölet fűtötte, hanem a szeretet moz
gatta a keresztyéneket? Elöl járt az egyház a szolgálatban, és nem az 
uralkodásban? Szeretett — nagy szavak helyett — életet munkáló tet
tel? Válogatás nélkül szeretett és szolgált minden embernek, mert a Mes
ter is szolgált a latornak és Péternek ugyanazzal a megváltó szere
tettel?

A keresztyének szolgálatán és életén látható lesz Isten megváltó és 
életet újító karácsonyi szeretete, s így lesznek igazán karácsonyi embe
rekké.

Dr. Nagy István

KARÁCSONY 2. NAPJA

1 Jn 4,9—15

Új életre indító szeretet

Karácsonyi igék és prédikációk élénken élnek bennünk. Nemcsak az 
első karácsony nagy eseménye, hanem az erről szóló igehirdetések sok
sok személyes mondanivalója és kérdése tolakszik emlékezetünkbe ezen
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az ünnepen. A mai alapige összefoglalja a karácsonyi igék üzenetét, és 
rendezi azok nekünk szóló mondanivalóját. Elénk tárja karácsony kije
lentését, kérdését és felszólítását.

1. Karácsony kijelentése: Isten szeret bennünket. Nem lehet más tar
talma egyetlen karácsonyi prédikációnak sem. Szinte minden benne van 
ebben az egy mondatban: „Isten elküldte egyszülött Fiát a világra.” Is
tennek áldozatos szeretete összesűrítve valósult meg ebben a cselekede
tében. Az a kérdés, hogy mi volt az Isten célja mindezzel.

a) Hogy nyilvánvaló legyen a szeretete. Isten eddig is szeretett, de 
sokan nem vették ezt észre. Sőt, a tapasztalatuk arról győzte meg őket, 
hogy Isten inkább megpróbálta, vagy megbüntette őket. Isten karácsonyi 
cselekedete nélkül akár Izrael népe történetét (pl. a keserves pusztai ván
dorlást), akár a világ mai életét nézzük (háborúk, éhínségek, járványok), 
nem a megsegítő szeretet a nyilvánvaló. Jézus Krisztus elküldése a meg
győző tény: „Úgy szerette Isten a világot. . . ” Karácsony felől nézve Iz
rael pusztai vándorlása Isten csodatevő szeretetének a sorozata, a világ 
mai élete pedig pl. az egymásért, az emberiségért egyre több áldozatot 
hozni tudó, szolgáló életforma lehetőségét mutatja. De ezt észre kell 
vennünk! Nem, mint az első karácsonykor: „A világosság a sötétségben 
fénylett, de a sötétség nem fogadta be azt.” (Jn 1,5) Észre kell vennünk, 
hogy Isten a Fiát, Egyszülöttjét küldte a világra, a világért. Ennél többet 
nem tehetett szeretete megmutatására. Sok karácsony hirdette már! 
Nyilvánvaló-e ez nekünk egészen?!

b) Hogy eredményes legyen Isten szeretete: „hogy éljünk általa” . 
Nemcsak észrevehető, hanem élvezhető tehát Isten szeretete. Amire leg
nagyobb szüksége volt az embernek, azt hozta Jézus: életet. Az élet nagy 
akadálya a bűn volt, ezt törölte el Jézus életével és halálával. Nem ön
magunk erőfeszítéséből van tehát életünk, hanem Isten ajándékából. 
Ahogy Jézus életet adott egyeseknek akár úgy, hogy feltámasztotta őket, 
akár úgy, hogy értelmet, célt adott életüknek a bűnbocsánat hirdetésé
vel, világosan megmutatta, hogy nem emberi áldozatokért, hanem egyedül 
az ő áldozatáért, mert ő emberré lett, szeretett, lehet nekünk életünk. 
Nem valamilyen földön túli, bizonytalan életet hozott, hanem már itt a 
földön megvalósulni kezdődő, s majd Istennél teljességre jutó örök éle
tet. Fontos ezt így látnunk, mert csak így nem maradunk közömbösek a 
gyűlölet, könny és közömböség láttán, ami karácsonykor még feltűnőbb. 
Ha tudjuk, hogy Jézus úgy hozott örök életet, hogy az már itt a földön 
kezd valósulni hitben és szeretetben, akkor ez megóv bennünket a befelé 
forduló, önző magatartástól, s erőt ad az embertestvérekhez éltető szere
tettel való odafordulásra.

c) Hogy Isten bennünk maradjon, mi pedig őbenne. Ez is célja az ő 
szeretetének. A bennünk maradása azt jelenti, hogy erőt ad nekünk is a 
szeretetre, képessé tesz arra, hogy úgy éljünk embertársaink között, mint 
akiket a szeretet kapcsol össze. Mielőtt elhangoznék tehát karácsonyi 
felszólítása, előre kijelenti, hogy meg lehet majd azt valósítani. Mert ő 
annyira szeret, hogy bennünk marad, s ezzel képessé tesz a szeretetre. 
Isten szeretetének ez az oldala karácsonykor rámutat sok, vétkes mulasz
tásunkra. Megdönti érveinket, hogy nem volt erőnk és módunk szolgálni. 
A szolgálatban való válogatásunk, bizonyos szolgálatoktól való húzódozá- 
sunk, csüggedésünk és megtorpanásunk késztessen bennünket kará
csonykor a bűnbánatra!

2. Karácsony kérdése: Mi a szeretet? Vagyis mit jelent az, amit ka
rácsonykor Isten nyilvánvalóvá tett Fia elküldésével? Vagy mi az a szere-
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tét, amit karácsonykor annyit hangoztatunk és valljuk, hogy egyedül az 
adhat igazi boldogságot?

a) „Nem az a szeretet, hogy mi szerettük az Istent”  — válaszolja 
kérdésünkre az i^e. Az ember szeretné elhitetni önmagával és Istennel 
is, hogy szereti az Istent. Az Ótestámentum népének az áldozata, a ke
resztyének között pedig a kegyességi szabályok megtartása sokszor ment 
végbe a kiválasztottak gőgjével. Pedig mégha képes lenne is az ember 
közvetlenül szeretni az Istent, ez nem jelentene dicsőséget vagy elisme
rést az ember részére. Csak az történnék meg, aminek elméletben így is 
kell lennie, hogy a tökéletest, az egyedül jót, aki csak szeret, tehát az 
Istent, csak szeretni lehet. Ha képes lenne rá az ember, azt tenné, ami 
a kötelessége. De mivel nem teszi, vétkes mulasztás terheli a lelkét. — 
Vágyódás, kívánkozás tagadhatatlanul van olyankor az emberben Isten 
felé. Ez azonban megint csak nem szeretet, hiszen a vágyódás célja az, 
hogy az embernek legyen jó, tehát önzés. Az önzés pedig éppen az el
lentéte a szeretetnek.

b) Nincs is lehetősége az embernek arra, hogy Istent szeresse köz
vetlenül. „Istent soha senki nem látta.” Hogyan szerethetné az ember azt, 
akit nem lát? (20. v.) Az ember azonban nem akarja a tehetetlenségét 
elismerni, s ezért bálványokat alkotott magának. A bálványokban Istent 
vélte szeretni. Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy a mai embernek 
nem ilyen bálványa-e maga a karácsony, az ünnepi hangulat, a szeretet 
hangoztatása. Sokan úgy vélik, hogy karácsonyi érzéseikkel, magatartá
sukkal Istennel tesznek jót, holott csupán önmagukat nyugtatják meg 
tévesen és felületesen.

c) A szent Isten szerette a szeretetre nem méltó embert karácsony
kor. Ebben van a szeretet, sőt ez „a” szeretet. A szeretet tehát Istentől 
indul ki. „ ö  szeretett és küldte el Fiát.” Jézus is mindig hangoztatta, 
hogy az Atya szeretetét továbbítja. Ö a közvetítő Istentől emberig. S aki 
számára „közvetíthetett” , abban „teljessé lett az Isten szeretete”, amely 
nem csodálatos eseményekben, rendkívüli módon lesz „teljessé” , hanem 
bennünk és általunk úgy, hogy mi is szeretjük egymást. Ügy is mond
hatjuk, hogy akiket Isten szeret, azok képesek egymást igazán szeretni. 
Isten szeretetének az eredménye az emberek egymásközt való szeretete. 
Elhangozhat tehát majd a felszólítás is, hiszen Isten megteremtette az 
alapot az „emberi” szeretet gyakorlására. Nagyszerű érzés arra gondol
nunk, hogy Isten éltető szeretete ilyen emberközelben, emberi módon 
jut teljességre. De nagy felelősség is! Ne akarjuk mi sem Isten szere
tetét másként érteni, várni vagy közvetíteni. Ha ő abban akarta szeretete 
csúcsát elérni, hogy mi is szeressük egymást, s erre Lelke által erőt is 
ad, nem lehet más a feladatunk karácsonykor sem, mint elfogadni en
gedelmesen akaratát és teljesíteni parancsát.

3. Karácsony felszólítása: Mi is szeressük egymást! Láttuk: Isten 
ad rá erőt, megmutatta, mit jelent és hogyan kell szeretni. S ha meg
láttuk, hogy hogyan „szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk 
kell egymást” . Karácsonykor különösképpen megvilágosodik, hogy miért 
kell embertársainkat szeretnünk.

a) Hálából. Kötelességből kellene, hiszen, ha Isten szeretett min
ket, nekünk kötelességünk embertársunkat szeretni. Ezzel tartozunk Is
tennek. Tapasztaljuk azonban, hogy nem tudunk ennek a kötelességünk
nek eleget tenni. Ezért próbáljuk aztán azt mondani, hogy „hálából” sze
retünk. S miközben „háláljuk” Isten szeretetét, döbbenünk rá arra, hogy 
az meghálálhatatlan. Ő ennyire szeret. Ezért még inkább kell igyekez
nünk eleget tenni felszólításának.
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b) Bizonyságtételből is kell szeretnünk egymást. Ahogy Jézus szere- 
tete az Atyához vitt közelebb, úgy a mi szeretetünk is alkalmas lehet 
arra, hogy nyomán emberek közel kerüljenek az Istenhez. Ha Isten sze- 
retetét igyekszünk tovább adni, tehát nem önmagunkra irányítjuk a fi
gyelmet, embereknek közösségük támad a szeretet forrásával. A „bizony
ságtétel” kifejezés azonban azt is jelenti, hogy az Isten szeretetét még
sem „steril” módon, hanem „átélve” adjuk tovább, tehát úgy is, mint 
amely immár nekünk is sajátunk.

c) Lehetőségből, amelyet Isten adott, ugyancsak gyakoroljuk a fele
baráti szeretetet. Mint láttuk, Istent közvetlenül nem szerethetjük, egyál
talán nincsen rá lehetőségünk. Ezért Isten ehelyett a lehetetlenség he
lyett a felebaráti szeretet lehetőségét adta Isten-szeretetünk gyakorlá
sára. Tagadhatatlan, hogy könnyebb lenne „lelkűnkben” szeretni az Istent, 
mint az embertársakat, akiket nem elég „lelkileg” szeretni. Ha valaki ad
dig jut csak el embertársai szeretetében, hogy együttérez velük, sajnálja 
őket, az karácsonykor különösen gondoljon arra, hogy mi lenne velünk, 
ha Istentől mi is csak sajnálatot kapnánk éltető szeretet helyett!

d) Segítésből, gyakorlati jó-cselekvéssel kell tehát szeretnünk! Leg
főképpen erre vonatkozik az alapige utalása Isten szeretetére: „így” sze
retett az Isten. Karácsonykor Isten szeretetének különösképpen áldozatho
zó és megbocsátó jellege domborodik ki. Nekünk is „áldozatot hozva” 
kell segítenünk felebarátunkon, tehát mindenképpen az ő javát szem 
előtt tartva és nem a magunk érdekét. Így lehetünk valóban segítségére 
embertársainknak gyülekezetünkben, munkahelyünkön és társadalmunk
ban. A megbocsátó szeretet gyakorlására ugyancsak bőven van lehetősé
günk, mert ez végső soron azt jelenti, hogy nem kutatjuk a kilétét annak, 
akin segítenünk kell. Csak egyet nézünk, hogy szükség van-e segítségünk
re. Ha igen, akkor minden más helyett csak segítünk.

És ezzel eljutottunk oda, amit a mai ünnep témája így foglal össze: 
„Új életre indító szeretet.” Az új élet a szolgáló szeretetre felszaba
dult élet. A szeretet pedig, amely erre indít, Istennek karácsonykor, Jé
zus Krisztusban nyilvánvalóvá lett, éltető szeretete.

Bárány Gyula

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP
Ef 2,13—18

Eljött, hogy szabad utunk legyen!
Érezzük, hogy nem lesz könnyű vasárnap prédikálni. Nem azért, 

amiért máskor sem könnyű, hanem mert az ünnepek alatt mi fáradunk 
ki legjobban, meg a rendszeres templombajárók.

Érezzük, hogy az elmúlt napok ez ikszedik alkalma ellenére úgy kell 
prédikálnunk, hogy abban az élet, sőt maga az Élet legyen benne. A jó 
hír hirdetésénél alább most sem adhatjuk.

Az egzeták szerint (elsősorban Kasemann: Exegetische Versuche 
u: Besinnungen I (280kk) a 14—16 versek egy liturgikus töredék átdolgo
zása, mely eredetileg a mennyei és földi világ Krisztus tette általi egye
sülését és megbékélését hirdette. A levél szerzője történetiesítette e né
zetet annyiban, hogy e megbékélést a zsidók és pogányok új viszonyára 
alkalmazta s ennek helyéül az egyházat látja. Éppen azt tartja a signurn 
ecclesiae-nek, hogy az egyház zsidókból és pogányokból áll. Azaz „hiva
talból” közelieknek és ab ovo távollevőknek tekintett embereknek a kö
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zössége. A karácsonyi ünnepkör idején a legjobb akarat ellenére is kísér
tés lehet az ilyenkor előbukkanó „távollevők” és az egyébként is „közel- 
levők” közti különbségtétel. Conzelmann hívja fel arra a figyelmet, hogy 
ez a textus nem ekkleziológiai fejtegetés, hanem az egykori pogányok 
alapvető önmegértési kísérletének bizonyítéka, mintha egy ma elszekula- 
rizálódott, de templomba most betévedő ember önmagának próbálná 
megmagyarázni, valójában miért is van ott?! A korabeli erővonalaknak 
megfelelően mindkét rétegnek megvolt a maga baja. A zsidókeresztyé
neknek az, hogy a tradícióból élve a kinyilatkoztatást konzerválják; a 
pogánykeresztyéneknek pedig, hogy történetietlenné váljanak és csak sa
ját új emberségük megvalósításával törődjenek. Az egyik az egyházat in
kább institúciónak, a másik ad hoc történésnek értelmezte. Ha mai gyü
lekezeteinkre tekintünk, ezek az erővonalak, illetve azok egyoldalúsága 
változatlanul felfedezhető. Éppen ezért aktuális e textus. A 14—18 vk Ezs 
57,19 alapján történő exgézis, mégpedig példaszerű krisztológiai kifutá
sú egzegézis: Krisztusra, illetve Krisztus kollektív megjelenési formájára: 
az egyházra alkalmazva a prófétai szót.

Érdemes még felfigyelni a minden versben meglevő ellentétpárok
ra. 13. v.: „távol—közel” . 14. v .: „békesség—ellenségeskedés” . 15. v .: „eltö
rölte—teremtette” . 16. v .: „megbékélhesse—megölte” . 17—18 vk: „eljött — 
mi mehessünk” . Karácsonyi ünnepkör lévén a 14. v. „békesség” szavának 
hallásakor az angyali szózat „békesség a Földön”-je jut eszünkbe s a 
17. v. „eljött” szavánál az Immanuel-velünk az Isten-je. Az az Isten, aki 
nem csak a közelieket és a „távolvalókat” békítette ki egymással, le
döntve a köztük levő elválasztó falat, hanem az Isten közelségétől el
szokott emberhez ismét közelhozta Jézusban önmagát, ledöntve az Isten
ember közti elválasztófalat. Eljött az emberhez, hogy annak is lehessen 
„(menetele” , szabad útja (próbaford.) az Atya felé, 'hogy kétoldali köze
ledés jöhessen létre. Ö az út. (Jn 14,6) ö  az út' a remény és Isten nélkül 
élők számára (12. v.). A naiv optimizmustól különböző remény híján 
élők számára, a reális remény, a hosszútávú, halált legyőző remény hí
ján élők számára; a kudarcokba belefáradt reménytelenek számára, a 
reménytelenséget mámorba fojtok számára. Azok számára, akiknek hiány
zik életükből Isten, Isten-nélküliek: tudjuk, hogy „valami” hiányzik az 
életünkből s ezt a valamit odázzuk egyre tovább, míg mindenünk meg
van. S akkor döbbenünk rá, hogy ez a valami nem is „valami”, hanem 
valaki. Isten. Aki hiányzik.

Akinek igét hirdetünk, akár kegyes „tűzközelieknek” , akár egyház
idegen „távoliaknak” egy a bajunk, az Isten-hiány, az Isten-ínség. Bizo
nyos teológiai irányok ezt Isten-halálnak nevezik. Ha valamikor, akkor 
most, karácsony után nyugodtan és határozottan hirdethetjük az Isten
halál lidércével szemben az Isten-születés örömét!

Az Isten-születés az emberek számára. Igaz Ember-születés Isten 
számára. Az eddig divergáló, távolodó utak konvergáló, egymáshoz köze
lítő utakká váltak. Más a dolog iránya ezentúl: a békesség. Nem az ellen
ségeskedés, diszkrimináció, elválasztófal. Isten-ember és ember-ember vo
nalon. Még egyik vonalon sem valósult meg teljesen és tökéletesen, hi
szen Isten is mintha még a falon túl lenne s embervilágunk politikai, gaz
dasági, felekezeti életében is mennyi megkülönböztetés, ellenségeskedés 
és választófal létezik. De karácsony óta lehetséges máshogy is. Az irány 
változott meg.

Az Istentől távoli ember Jézus miatt istenközelivé lett. Az embertől 
távoli Isten Jézusban emberközelivé lett. Az első mondat végeredmény
ben nem más, mint a klasszikus dogmatikai megállapítás egy szelete a
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„helyettes elégtételéről” . Kibékítette Jézus az Atyát velünk, amikor bű
neinket és nyomorult ember-mivoltunkat magára vette, amikor hozzánk 
lett hasonlóvá, amikor megüresítette magát, amikor szolidaritást vállalt 
velünk; emberként, sőt az új embertípus modelljeként képviselte érde
keinket az Atyánál. Minket reprezentált. Ugyanakkor kibékítette az em
bert Istennel mindenekelőtt úgy, hogy ne haragudjunk Istenre, mert Ő 
nem olyan, mint amilyennek gondoltuk, hanem olyan, mint Jézus: nem 
néma, hanem úgy beszél, nem túlvilági, hanem úgy jelenlevő, nem kö
zömbös, hanem úgy participáló, nem kegyetlen, hanem úgy szerető, nem 
elzárkózó, hanem úgy nyitott. Nem transzcendens, hanem úgy immanens. 
Reprezentáns abban az értelemben, hogy „jelenlevő”, s reprezentáns 
abban az értelemben, hogy egy ügyet képviselő, valakiért közbenjáró. 
Így képviseli az embernek született Krisztus a mi embervilágunk érde
keit Istennél és Isten érdekeit nálunk. Születésében, személyében témá
vá teszi köztünk az Isten-problémát, az Isten-ügyet. Gondolkodásra és 
állásfoglalásra provokál ma is mindenkit karácsony csodája, mert hiszen 
ha valami, akkor az igazán csodálatos, hogy Isten olyan nagyra tartja, 
olyan értékesnek tartja az embernek-levést, hogy „eljött” (17. v.) ember
nek lenni. Sőt, ezzel adja meg emberségünk valódi értékét. Minden em
ber életének valódi értékét a karácsonyi embernék-születés teremti meg. 
A koncentrációs táborokban, a háborúkban kioltott életek az emberré 
lett Krisztus elleni merényletek. A  börtönökben tartott emberekben 
Krisztust teszik „hidegre” s benne az Atyát. A félelemre kényszerített 
kiszolgáltatottakban az Istent nyomorítják. Azt az Istent, aki a kiszolgál
tatottakkal való közösségvállalása miatt önmagát szolgáltatja ki az em
bernek. Heródesnek, Kajafásnak, Pilátusnak, meg nekünk. (Ne féljünk 
karácsony körül a keresztről szólni, meg vérről, 1. 13. v., hiszen mind a 
képzőművészetben, mind a zenében a karácsonyi gyermekre a kereszt 
árnyéka vetődik s a karácsonyi zenébe nagypéntek hangjai vegyülnek.)

Az Atyától elzárt ember Jézusban szabad utat kapott Isten felé s az 
embertől elzárt Isten Jézusban szabad utat ikapott az ember felé. A  régi 
fordítás szerint „menetelünk van az Atyához” , ugyanakkor az Atya kö
zeledik felénk. D. Sölle ezt a gondolatot a színész szerep-alakításához 
hasonlítja. Groteszk kép, de tartalmában igazi, modern evangélium. Is
tennek ebben a világában, ahol direkt módon nem léphet fel, színészekre 
van szüksége, akik Isten alakítják. „így játssza Krisztus Isten szerepét 
a világban, ezt jelenti az inkarnáció.” A karácsonykor született követői 
ugyanígy Istent „játszanak” , mégpedig nem műkedvelő meg játszással, 
hanem igazi beleéléssel. Ezzel a Krisztus által megkezdett identifiká
lással adva van nekünk is a lehetőség Istent megjeleníteni. Így lehet 
Betlehemmé minden város és község. „Mert már igazán ideje tenni 
valamit Istenért.” Weöres Sándor ezt így fejezi ki („Négy korái”) :

„Cselekszik a kezetlen 
de csak a te kezeddel,

Megindul a lábatlan 
de csak a te lábaddal.”

A vers képét tovább folytatva: van-e kezetlenebb és lábatlanabb 
ebben a világban Istennél!? Aki rendszerint nem Deus ex machinákkal 
dolgozik, hanem felelős emberkezekkel s a történelmi lépéseket is ember
lábakon járja.

S ezen a ponton érkezünk el a textus 14—15. verseinek mondaniva
lójához, amikor a levélíró az egyházban megvalósuló egységről és szoli-
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daritásról ír. Azaz horizontális, földi síkon, az embervilágban szükséges 
megbékélésről, a földi ellenségeskedés megszűnéséről, a földi elválasz
tófalak lerombolásáról. Hiszen érezzük, hogy a „távol valók” nagyon tá
vol tudnak lenni. „A Sziriusz van tőlem távolabb / Vagy egy-egy társam, 
jaj, ki mondja meg?” , — írja Tóth Árpád („Lélektől lélekig” .) Az iden- 
tificatio, az azonosítás másik oldala éppen az, hogy a Krisztus-modellt 
megvalósító ember azonosítani tudja magát embertársaival, akikhez kö
zel tudja magát a földrajzi távolság ellenére, egynek vallja magát gon
dolkodásbeli különbségek, különböző lelki adottságok, más és más ér
deklődés stb. ellenére, mert „ő eggyé tette” (14. v.) a zsidót és a pogányt, 
azaz bibliai terminológia szerint mindenkit. Ezt fejezi ki egy modern 
ének szövege: „Szeretnék hidakat építeni /  A szakadékok között / Sze
retnék átnézni válaszfalak /  S előítéletek fölött.”  A karácsonyi fegy
verszünetek csak fájdalmas jelzői az egyébkénti „ellenségeskedés” -nek, 
s ha igaz az, hogy karácsony körül mintha egy kicsit jobbak lennének 
egymáshoz az emberek, kedvesebbek és szeretőbbek, csak annál inkább 
érezzük ezek hiányát az ünnepek elmúltával. D. Sölle mondatát egy lé
legzetre folytathatjuk: „Most már igazán ideje tenni valamit egymásért” . 
Erre a cselekvésre szabadít fel Isten cselekvése felénk.

Bízik László

ÓÉV ESTE

Ámos 8,11—12

„Maradj velünk, mi Krisztusunk”

A súlyos mondanivalójú igét olvasva és az óév estéjén gondolkozva 
szüntelen egyik énekünk csengett fülemben. Először megkíséreltem „el
hessegetni”, mondván, nem énekről, hanem a textusról kell ma este pré
dikálni. Szabadulni azonban nem tudtam tőle. Végül rájöttem, hogy az 
ének tartalma, több sora egybecseng igénkkel, annak mondanivalóját fe
jezi ki. Kezdősora pedig a legszebb óév-esti imádság: „Maradj velünk, 
mi Krisztusunk.”

Amikor Izrael népe kiszabadult Egyiptomból és elindult a hazave
zető úton, Mózes így imádkozott: „Ha te nem jösz velünk, ne vígy ki 
minket innen.” Isten nélkül elindulni sem érdemes. — Az egyház 
népét is Isten vezette évszázadokon át. Kérdés, hogy mindig Utána ment- 
e népe? Hálás szívvel vallhatjuk, hogy Isten minket új útra vezetett: 
a halálból az életre, a hatalom szédítő ösvényeiről a szolgálat egyenes 
útjára. Utat mutatott új társadalmunkban is: az egyetlen reménységes, 
az egyedül üdvösségre vezetőt. Annál inkább kell könyörögnünk, figyel
nünk és szüntelenül kérnünk, ma este különösen is, amikor egy év le
zárul és új esztendő nyílik előttünk: „Maradj velünk...”

De figyeljünk csak az ének néhány más sorára is, így telik meg 
tartalommal imádságunk, így bomlik ki igénk, Isten óévi szava is.

1. „Mert már estefelé vagyunk.”  Sok gyülekezeti testvért ismerek, 
aki ennek, a sornak alapján azt gondolja, hogy ez az ének esti. Pedig 
többről van szó. Az „estefelé” nem a nap lementét jelenti, hanem az 
idő múlását. Amire igénk is utal: „íme napok jönnek” , mégpedig az 
utolsó, az ítélet napjai. Távol állunk attól, hogy meghirdessük a világ 
végét. Szemben állunk a Jehova tanúival, akik, mint az idei újságokból 
több alkalommal értesültünk, az 1975-ös esztendőt utolsónak állították.
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Aki számítgatni kezd, az mindig csalódik, sokszor megmutatta ezt már 
Urunk.

Mégis „estefelé” vagyunk. Szilveszter estéjét sokféleképpen tölthet
jük el. Sok lehetőségünk van az elgondolkozástól a vidám „szilvesztere- 
zésig” . Amikor azonban éjfélt üt az óra és a televízióban felhangzik a 
magyar himnusz, vagy a falvakban megszólalnak a harangok, mindnyá
jan megérezzük: múlik az idő Mindenki tudja, milyen évet zárt le: 
sikereset, vagy kudarcok is jelentkeztek, örömtelit, vagy fájdalomban is 
volt része. Ma este azonban mindnyájunk számára visszavonhatatlanul le
zárul az 1975-ös esztendő és holnap reggel újat kezdhetünk. Ez a tény 
egyformán érezteti mindnyájunkkal: „estefelé” vagyunk, múlik az idő.

Mi azonban nem egyszerűen az idő múlásán gondolkozunk el, ha
nem ezen: múlik a kegyelem ideje. Mert bármilyen volt a lezárult év, a 
kegyelem esztendeje volt. És akárhogy nézünk előre óév estéjén: a ke
gyelem idejét fogjuk élni. Annak az időszakát, hogy Isten közel van hoz
zánk, lehajol, szól, még van idő a megtérésre, a szolgálatban megújulás
ra. De mai esténk első komoly figyelmeztetése, hogy a kegyelem ideje is 
múlik. Érdemes életünket, a lezárult esztendőt ilyen mérlegre tenni: 
éltünk, vagy visszaéltünk Isten kegyelmével? — A kegyelem hallható 
jele pedig a hallható ige. Ezért folytatódjék így imádságunk:

2. ,Ez egy kincset hagyd meg nekünk.”  Ismerek olyan keresztyéne
ket, akik ezt a sort kissé „sértődötten” éneklik: Uram, annyi mindent el
vettél, legalább ezt az egyet hagyd meg! Ezekkel a testvérekkel újra és 
újra meg kell értetnünk, hogy Isten nagyon jót tett velünk, amikor el
vette az egyháztól a hatalmat és mást is, amit „kincsnek” tartott. Sokszor 
érzem, hogy Isten valami olyat tett velünk az elmúlt évtizedekben, 
amit az egyik zsoltárban így olvasunk: „faragványait letördelte” , hogy a 
lényeg mutatkozzék meg jobban. Éppen azt akarta megmutatni, hogy 
e g y  kincsünk az ige. Sértődöttség helyett hálás szívvel köszönhetjük, 
hogy Isten idejében rádöbbentett minket a lényegre.

De ma esti szakaszunk valóban megdöbbentő és éppen ezért. Bekö
vetkezhet olyan idő, amikor valóra válik: „éhínséget bocsátók . . .  nem ke
nyérre fognak éhezni és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Űr igé
jének hallgatására . . .  támolyognak . . .  futkosnak, keresve az Űr igéjét, 
de nem találják” . Súlyos fenyegető szavak ezek. Amikor az igehirdetésen 
gondolkoztam, felmerült bennem két ilyen éles tétel megfogalmazása is: 
1. Ige gyülekezet nélkül. 2. Gyülekezet ige nélkül. Tudom, hogy az ige 
nem gyülekezet nélkül hangzik. De igazán ott van a gyülekezet az isten
tiszteleten? Nem hasonlítunk ahhoz a molnárhoz, aki megszokta a malom 
zúgását? Nem vesszük természetesnek, hogy beülhetünk templomunk 
padjaiba? Nem gondoljuk-e, hogy „az az Isten dolga, hogy szóljon hoz
zánk?”

Óév estéjén nagyon komolyan figyelmeztet bennünket Isten. Megte
heti, hogy elveszi igéjét, az egyetlen kincset. Figyeljünk csak ezzel kap
csolatban igénk két kifejezésére: „támolyognak” — „futkosnak” . Ezeket 
így is lehet fordítani: „tántorognak” — „kóborolnak” . Ha Isten elnémul, 
keresztyén életünk egyszerre erőtlen tántorgássá, céltalan kóborlássá lesz. 
Isten igéje az erőnk és útmutatónk. Keresztyén életünk és egyházunk 
igazi és egyetlen kincse. Így imádkozzunk óév estéjén hálaadással a 
múltra és könyörgéssel a jövőre nézve: „ez egy kincset hagyd meg ne
künk” . Adjon Isten erőt, mutasson utat és célt mindnyájunknak az 
1976-os esztendőben is, így legyen az új év a kegyelem esztendeje. — 
Hogy azonban imádságunk őszinte és alapos legyen, még egy mondatot 
hozzá kell tennünk:
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3. „Igédben élünk és halunk." Ámos szavában nem a fenyegetés a
lényeges, hanem súlyos szavaival lehetőséget akar adni, mintegy utolsó 
lehetőséget a megtérésre, az ige komolyan vételére. Hiszen még hang
zik az Ür szava, az erőt és útmutatást adó szó.

Hangzott gyülekezeteinkben az elmúlt évben is. Legtöbb gyülekeze
tünkben ma este errenézve adatokat is hallunk. Felmérhetjük azt is, 
hány istentiszteleti alkalmunk volt. Érdemes is volna kiszámítani min
den gyülekezetünkben: hány és milyen alkalommal hangzott Isten igéje az 
elmúlt esztendőben. Kimondhatatlan nagy dolog: sok alkalommal van
nak nyitva templomaink, vannak igehirdetőink minden gyülekezetben. 
Egyházunk nincs „ínségben” , ahogy ezt mások látni vélik. Isten nyújtja 
táplálékát, mint kenyeret és vizet mindnyájunknak.

De táplálékunk-e az ige? Mindennapi kenyerünk és vizünk-e? Őszin
tén imádkozzunk, énekeljünk-e: „Igédben élünk és halunk?” így volt-e 
a lezárult esztendőben? ígérjük-e az újévre nézve?

Mert ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy hallgassuk Isten szavát ko
molyabban. Mai igénkben Isten újévi programját is kapjuk: Ő szólni 
akar, de azt is akarja, hogy legyen az 1976-os esztendő jobban, őszintéb
ben, igazabban az igehallgatás esztendeje.

De azt is meg kell tanulnunk végre, hogy a gyülekezet nem egy
szerűen „igehallgatók gyülekezete” . Ez magában még kevés. Az „igédben 
élünk és halunk” nem költői kifejezés, amire azt is mondhatjuk, hogy 
szép, de nem igaz. Igéből élni — hallgatni azt. Igében élni: hitben, szere- 
tetben és reménységben élni. S ha az új esztendőben javítanunk kell 
azon, hogy igéből élünk, méginkább javítanunk kell azon, hogy az igében 
éljünk. Isten igéje ne csak hallott szó, hanem élet és valóság legyen ná
lunk. Isten mai tanítása éppen az, hogy éljük akaratát, legyen gyüleke
zetünk valóságos szeretetközösség és szolgáljunk szeretettel felebarátaink
nak. Családunkban, hivatásunkban, mindennapi életünkben látszódjék 
már valami a halott igéből. Ne csak azt lássák kortársaink, hogy temp
lomba megyünk, hanem abból is valamit, amit ott hallunk. Amíg ez nem 
valósul, addig igazán tartanunk kell, hogy Isten egyszer elhallgat. Igaza 
volt annak, aki azt mondta, hogy nem akkora Bibliánk van, amennyit tu
dunk belőle, hanem akkora, amennyit élünk belőle. Mekkora Bibliánk 
van? Napjainkban ez egyházunk felismerése is, és ebből következik az 
újévi program további feladata: kivétel nélkül minden gyülekezeti ta
gunk élje Isten akaratát, a szeretetet. Keresztyén életünk így „támolygás” 
és „kóborlás” helyett erős, céltudatos futás, komoly szolgálat lesz igéből 
és igébe élve. Ettől függ egyházunk léte.

Lehet, hogy óév estéjén mást vártunk. Lehet, hogy furcsa ez az ige 
és sokak számára „kemény beszéd”. Isten azonban a két esztendő küszö
bén eszméltetni akar. Vegyük komolyan súlyos figyelmeztetését. Éljünk 
a kegyelem lehetőségével. Imádkozzunk együtt és szívből hálaadással 
vissza —, és bizalommal előre nézve:

„Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már estefelé vagyunk . . .
Igéd szívünk erőssége,
Egyházadat igéd védje;
Ez egy kincset hagyd meg nekünk,
Mi akkor mást nem keresünk.
Igédben élünk és halunk,
Míg hozzád mennybe juthatunk.”

Keveházi László



A z  Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  105,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 40.— Ft
Agenda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  128,— Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 3,20 Ft
Korái I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  55,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — 45,— Ft
Groő: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökumenikus imádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorai ostya — — — — — — — — 4,50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — emberszeretet — — — 17,50 Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk 

történetében — — — — — — — — 82,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22,— Ft
Egyházi Törvények — — — — — — — 25,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft
Káldy: Új úton _ _ _ _ _ _ _ _  135,— Ft
Koráliskola I. — — — — — — — — — 20,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Görög: Csendes szobák — nyitott ablakok — — 26,— Ft
Hafenscher: Ma így imádkozzatok — — — — 20,— Ft
Hitünk-életünk (szórványhittankönyv) — — — 16,— Ft
H. Németh—Mátis—Turchányi: Kalásztépés — — 33,— Ft 
Pálfy—Muntag—Solymár: Az Útestámentom világa 100,— Ft 
Csizmazia: Igaz emberségért — — — — — 32,— Ft
Hafenscher—Selmeczi—Vámos: Az ember védel

mében — — — — — — — — — — 30,— Ft


