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Egyházunk útján
 

Egyházunk jelszava a haladás
(Esperesi székfoglaló beszéd)

Esperesi szolgálatomat Isten kezéből veszem, s ebben a tisztemben 
szeretnék erőm szerint Néki szolgálni. Ezért van a szívemben az elfogó
dottság mellett félelem és reménység is. Érzem szolgálatom felelősségét 
és súlyát és tőle kérek kegyelmet és erőt szolgálatom minél teljesebb 
betöltésére.

Hálásan köszönöm egyházunk püspökeinek, D. Káldy Zoltán és D. 
Dr. Ottlyk Ernő püspök uraknak a felém irányuló bizalmukat.

Megköszönöm állami szerveinknek, a megyei állami egyházügyi hi
vatalnak és titkár úrnak az előlegezett bizalmat.

Köszönöm egyházmegyénk lelkészi karának és gyülekezeteinek, hogy 
egyhangúlag megválasztottak az esperesi tisztre.

Régi családi iratok között keresgélve kezembe akadt Tatay Sámuel, 
dédnagyapám 101 évvel ezelőtt egy egyházmegyei közgyűlésen elhang
zott megnyitó beszéde. Ebben többek között ezt írja: „Egy nagy elő
nyünk van, hogy mi nem féltjük, nem félthetjük egyházunkat a tudo
mány vívmányaitól, mert egyházunk jelszava a HALADÁS!”

Tisztában vagyok vele, hogy a haladás szónak abban a korban más 
értelme volt, mint amivel ma töltjük ki, mégis megérezhetjük, ebből az 
idézetből, hogy egyházunk történetében igen sokan igyekeztek a hala
dást szolgálni.

A lutheri reformáció lényegéhez tartozik, hogy egyházunk nem me
revedik bele holt dogmákba, nem azonosítja magát letűnt korszakokkal, 
társadalmi renddel, hanem tud és akar előre lépni, és szolgálni a hala
dást. A haladás szolgálata egyházunkban négy és fél évszázados hagyo
mány. Ezt a hagyományt egyházunk legjobbjai mindig igyekeztek őrizni 
és mi e haladó hagyományok szellemében szeretnénk szolgálni.

Jézus önmagáról ezt mondja: „Én vagyok az ú t . . .” Jézussal lenni 
útonlevést jelent, szüntelen haladást, előrelépést.

A haladás útja a diakóniai teológia
Egyházunknak 1945 után újra végig kellett gondolnia, mely úton ha

ladhat tovább. Isten nehéz leckét adött fel nékünk, amikor egy egész 
új élethelyzetben, hazánk felszabadulása után a szocializmust építő új 
társadlami rendben vezetett tovább bennünket.

Ebben az élethelyzetben tusakodta ki egyházunk új útját, a diakó
niai teológiát.
Régi és mégis egészen új út

Kérdezhetnénk, hogy miért új a diakóniai teológia útja. A diakónia 
kifejezés bibliai eredetű, jelentés tartalma beletartozott mindenkor az 
igazi keresztyén életformába, hiszen szolgáló szeretet nélkül egyetlen 
korban sem létezhetett az egyház.
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Ebben az értelemben a diakónia nem új fogalom, és mégis bizonyos 
értelemben egészen újjá lett a számunkra. Olyanformán, mint a lutheri 
reformáció számára a hit által való megigazulás teológiája. A hit által 
való megigazulás fogalmát sem a reformáció szülte. Az is mélyen az írás
ban, Pál apostolnál és az evangéliumokban gyökerezik, mégis a lutheri 
reformációt legalapvetőbben ezzel a teológiával lehet jellemezni.

Megnyugtató a számunkra, ha a diakóniai teológiát úgy értékelik, 
hogy az nem új, hanem mélyen az igében gyökerezik, és a „Diakonosz” - 
hoz vezet vissza.

Mégis igen határozottan új ez a teológia éspedig annyiban, amennyi
ben Isten bennünket 1945 után egy egészen új helyzetbe állított és eb
ben az új helyzetben a diakóniai teológiában tusakodtuk ki és találtuk 
meg egyházunk tovább vezető útját.

A diakóniai teológia ebben az értelemben egyedi és kifejezetten új, 
mert Isten a mában kifejezetten nekünk feladott leckéjére adja meg azo
kat a feleleteket, amelyekre eddig nem voltak receptjeink és amelyek 
az Isten ma feladott kérdéseire érvényesek.

A diakóniai teológia fémjelzi mindazt a sok tusakodást és ered
ményt, amelyet egyházunk 1945 óta végigküzdött és elért.
Kivezető út a zsákutcák között

Hazánk felszabadulása után egyházunk egy új alapokon berendez
kedő, új ideológiára épülő és társadalmi formát kiépítő államban találta 
magát. Itt kellett megtalálnia útját. Őszintén meg kell vallani, sok ta
nácstalanság volt bennünk. Akadtak olyanok is, akik azt hitték, hogy 
az összeomló társadalmi rend maga alá temeti az egyházakat is, és a 
vészharangot kongatták, mások különböző utakon, sokszor egymással 
homlokegyenest ellenkező irányban szerették volna tovább segíteni az 
egyház szekerét. Ezek között a próbálkozások között találtuk meg egy
házunk egyetlen járható útját, mely az egyház belső lényegével meg
egyezett, valamint az új társadalmi rendben egyetlen járható útnak bi
zonyult a diakóniai teológia, a szolgáló egyház útja.

Az egyház útja nem az új társadalmi rend felett való gyámkodás, 
sem az ideológiai keveredés, hitbeli tartalmának feladása, sem a sértett 
félrevonulás, sem pedig az ideológiai és politikai harc felvétele, hanem a 
szolgáló egyház útja.
A haladás iránya

Súlyos belső tusakodások között lépésről lépésre tisztázódott, mit is 
jelent az, hogy a diakónia útját akarjuk járni.

Olyanformán van ez, mint amikor egy alkalommal egy bakonyi kirán
duláson eltévedtünk. Volt térképünk és iránytűnk,- tisztázni tudtuk, a 
hazavezető irányvonalat, és mégis a hatalmas fák, kis ösvények, völgy
vonulatok között mennyit kóboroltunk, törtettünk, mire holt fáradtan 
hazaértünk.

A diakóniai teológiában is megtalálta egyházunk az irányvonalát és 
ezt az irányvonalat kellett és kell lépésről lépésre érvényre juttatni, 
megvalósítani.

Merre is visz hót a mában a diakóniai lelkűiét, a szolgáló szeretet 
útja?

A szolgáló szeretet segített át bennünket az egymást váltó társadal
mi rendek fordulópontján. A kapitalizmus életformájából a szocializmus
ba belecsöppent egyháznak bizony nem volt könnyű megérteni, hogy az 
új társadalmi rendben az egész életét új alapokra kell helyezni. Idő
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kellett hozzá, mire megértettük, hogy egyházunk léte nem a kapitalista 
társadalmi rendre van alapozva, egyházunk erősebb fundamentumon a 
Jézus Krisztuson épül fel, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Nyitott szem, hit és szeretet kellett ahhoz, hogy megértsük, belássuk, a 
szocializmus magasabb rendűségét, a kapitalizmussal szemben és adan
dó alkalmakkor meg tudjuk értetni híveinkkel is, a szocialista átalaku
lás, belső átszerveződés irányvonalát, magasabb erkölcsi alapjait és mé
lyebb humanitását.

A diakóniai teológia útján jutottunk el oda, hogy egyházunk a szo
cialista társadalmi rendet nemcsak tudomásul veszi, vagy igenli, hanem 
építésében belső meggyőződéssel kész kivenni a részét.

A szolgáló szeretet másik fontos lépése, hogy egyházunk szívvel lé
lekkel odaállt a béke megvédése, nagy emberi ügye mellé. Igen jelentős, 
hogy az egyház képviselői mind egyöntetűbben adtak kifejezést az em
beriség nagy békevágyának, a háború és benne a korunk réme a nukleá
ris háború olyan bűn, az emberiség ellen, amely az egész emberi nem 
létét fenyegeti földünkön.

A béke melletti döntés egyúttal annyit is jelentett, hogy vállaljuk a 
békés munkával épülő szocialista hazánkat. Benne megtaláltuk a helyün
ket és mint keresztyén emberek erőnk szerint építeni akarunk egy bé
kés, magasabb rendű, emberibb világot. Ügy érezzük, hogy Helsinki után 
az európai béke és biztonság ügye előrevitelében egyházunknak is volt 
része.

Egyházunk harmadik fontos lépése volt, hogy teljes szívvel oda tu
dott állni a szocializmust építők sorába.

Természetesen a fenntartás nélküli melléállás nem volt küzdelem 
mentes. Sok mindent kellett végiggondolni addig, amíg leomlottak a gát
lások. Újra végig kellett gondolni például, hogy mit jelent a 7. paran
csolat, nem a betű, hanem a lélek szerint. Meg kellett érteni, hogy ez a 
parancsolat nem egyszerűen az egyes emberek személyes érdekeit, tár
sadalmi csoportok kiváltságait őrzi, hanem a parancsolat lelke a szere
tet, amelyből minél emberibb, igazságosabb személyes és közösségi élet 
fakad.

Valósággal magával ragadott bennünket hazánk fejlődésének sodrá
sa. Szemünk előtt épülnek lakótelepek, kórházak, gyárak, bölcsődék, óvo
dák. Hol az a lelkipásztor, vagy keresztyén ember, aki nem akarná ki
venni mindennek a felépítéséből a részét, aki tétlenül a bírálgató, le
kicsinylő flegmájával tudná nézni mindazt, ami hazánkban végbemegy. 
Társadalmunk minden ügye a mi ügyünké, szívügyünkké vált.

Komoly felismerése volt az is egyházunknak, hogy szolgálatunkat 
minden jószándékú emberrel együtt kell elvégeznünk. Keresztyénsegünk 
nem elválaszt bennünket, inkább összekapcsol azokkal, akik más ideoló
giai alapon végzik feladataikat, örülünk, hogy hazánk népi-nemzeti egy
ségébe mind szorosabban beleépülhettünk, s részvételünket államunk 
igényli. Ha egy teherautóra egy terhet 10 ember egyenként a legnagyobb 
erőfeszítéssel sem képes feltenni, együtt könnyen boldogulhatnak vele. 
Így vagyunk mi is, nem akarunk külön úton járni. Bele szeretnénk épül
ni szolgálatunkkal mindazoknak a közös feladatoknak a megoldásába, 
amelyek társadalmunk, népünk és az egész emberiség előtt áll, legyen az 
a világbéke, éhség, járványok leküzdése, társadalmi előrehaladás ügye.

Nem akarjuk szétforgácsolni az erőnket, hanem részt kívánunk ven
ni a közös erőfeszítésekben.

Míg a diakóniai teológia látószögéből a haladás irányvonalát kuta
tom, egyúttal mindig azt az irányvonalat is szeretném megrajzolni, 
amelyben előttem álló esperesi szolgálataimat szeretném végezni.
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A haladás óramutatója
Mikor a diakóniai teológia szemszögéből szeretném körvonalazni leg

vázlatosabban azokat a felismeréseket, amelyek eligazítanak bennünket 
új társadalmi rendünkben, egyházunk útvonalát kijelölik a mában, nem 
szeretném, ha valaki azt gondolná, mintha keresztyén embernek lenni 
mában annyit jelentene csupán, hogy egyházunknak ezt az irányvonalát 
valaki magáévá teszi. Ha a búcsúban vásárolnak a kisgyermeknek játék
órát, attól még az nem lesz igazivá, hogy az óramutatót ráállítják a pon
tos időre. Az igazi óra óramutatója együtt halad a haladó idővel, mert 
mögötte működik a pontos óraszerkezet.

Mindezek a felismerések azért a diakóniai teológia döntései és nem 
egyszerűen a kor szellemének megfelelő döntések, mert mögöttük ott 
van a komoly teológiai tusakodás, bennük ott a hit döntése, Istenre fi
gyelő szívvel. Hogy korunkban helyesen láthassuk szolgálatunkat, hogy 
az óramutató helyesen mutasson, kell hogy mögötte pontosan működjék 
a szerkezet, a Krisztusban gyökerező hit.

Ezért mi nem egyszerűen a haladást prédikáljuk, ha szolgálatunk
nak jellemzőjévé is vált, az előre lépni tudó szolgáló szeretet, hanem a 
Krisztust, aki bennünk a szolgáló szeretetet ébreszti.

Az óraszerkezetben összekapcsoló fogak
A diakónia nemcsak az az életforma, ami bennünket a társadal

munkban, a körülöttünk levő világban eligazít, hanem a diakónia az a 
kapocs is, ami bennünket, egyház népét összefon.

Diakónia Jézus hozzánk hajló szeretete, áldozata, a nékünk adott 
ige és a szentségek, melyben Szentlelkével táplál, és elhordoz minket. 
De az is diakónia, amivel mi az egyház tagjai egymást elhordozzuk. Ha 
egy erős nagyító üvegen keresztül nézhetnénk az óraszerkezet parányi 
alkatrészeit, a szabad szemmel tökéletesnek látszó szerkezeteken megta
lálhatnánk a hibákat. Hogy egy tökéletesnek látszó alkatrészen mennyi 
hibát lehet felfedezni, az csak a nagyítás mértékétől függ. Mi, akik 
közelről látjuk gyülekezetünk, egyházunk életét, érezzük, hol volna még 
szükség nagyobb összecsiszoltságra, még jobban elmélyült diakóniai lel- 
kületre.

Egyházmegyénk belső összehamgolódásának, az elmélyülő diakóniai 
lelkűiéinek áldott. kohója lehet a Lelkészi Munkaközösségekben folyó 
munka. Jó hallani, hogy egyházmegyénk komoly, felelősségteljes munká
jával többször kivívta egyházunk vezetőinek elismerését. Ügy tekintenek 
ránk, a Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészi munkaközösségére, mint 
ahol sok értékes, teológiailag képzett, egyházunk útját értő és hűséges 
lelkipásztor van. Szeretném —, ha lehetséges — ezeket az alkalmakat 
még bensőségesebbé, elmélyültebbé tenni úgy a teológiai munkában, mint 
egymás lelki gondozása, hitbeli épülése terén.

Túl kell látnunk egyházmegyénk határain. Építenünk kell a lelké
szek, gyülekezeti felügyelők, presbiterek, és egész egyházmegyénk népe 
körében a közegyházi gondolkodást. Egyházunk közös erőfeszítésével, 
külföldi testvérek segítségével megépült a teológiai akadémiánk. Amikor 
az építkezésbe kezdtünk, talán álmodni se mertük, hogy egyházunk né
pe ily nagy szeretettel, összefogással teszi magáévá az épülő új teológia 
ügyét. Nem az én dolgom, hogy meghatározzam egyházunk előttünk álló 
közösen megoldandó feladatait, de remélem, -hogy azok a gondok, ame
lyek szinte minden gyülekezeti tagunk előtt ismert, mint pl. a lelkészi 
nyugdíjak ügye, az erőtelen gyülekezetekben szolgáló lelkészek fizetésé-
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nek az emelése, ugyanúgy szívügye lesz gyülekezeteinknek, mint ahogy 
szívügyükké tudták tenni, eddig is egyházunk gondjait.

A diakóniai lelkűiét diktálja, hogy a jövő teológus nemzedékért, a 
lelkészképzésért felelősséget érezzünk. Ügy lehet legjobban szolgálni, a 
jövő lelkész nemzedéke ügyét, hogy minden gyülekezet megbecsüli a 
maga lelkipásztorát. Akkor számíthatnak a gyülekezetek arra, hogy fia
taljaink a lelkészi hivatást vállalják, ha arra nemcsak lelkileg érzik ma
gukat elkötelezve, hanem anyagilag is érzik a lelkészi szolgálat megbe
csülését. Ha nem is elsőrendű, de nem is utolsó feladatának szeretném 
tekinteni esperesi szolgálatomnak, hogy az egyházmegyénkben a diakó
niai lelkületnek ezt a vetületét is — különösen egy-két gyülekezetben — a 
gyülekezet felelőseivel végiggondoljuk.

A szolgáló szeretet teológiájához nagyon közel állónak tartom a re
formáció kora egyetemes papságáról szóló gondolatait. Ma már nem le
het azt várni egy lelkipásztortól, hogy mindent egyedül végezzen el a 
gyülekezetben. Próbáljuk összehasonlítani, egy mai lelkipásztor munka
körét a 20—25 évvel ezelőtti lelkészi feladatokkal. Mennyivel sokrétűbb 
lett azóta a szolgálat. Egy lelkipásztornak nemcsak igehirdetőnek, teoló
gusnak, hanem pedagógusnak, jogásznak, sőt közgazdásznak is kell len
nie, hogy minden vele szemben felállított igénynek eleget tudjon tenni. 
A gyülekezeti vezetőknek, presbitereknek és az egyháztagoknak is ki
nek mire van adottsága a diakóniai lelkűiét készségével be kell segíteni 
a lelkészi munkába, így tehermentesíteni a lelkészi szolgálatot. Itt kö
szönöm meg azoknak, akik a gyülekezetek, de az egyházmegye életé
ben is áldozatos szolgálatokat végeztek.

Az óra kerekei fémből vannak
A hideg anyagból készült óraszerkezet bármilyen tökéletes is, nem 

képes példázni a gyülekezet belső életét, hiszen bennünket a meleg do
bogó szív kapcsol össze.

A szeretetnek meleg hangján szeretnék szólni a vasi egyházmegye 
gyülekezeteihez. A mintegy 25 éves szolgálati időm alatt csak Vas me
gyében két gyülekezetben szolgáltam. A kissomlyói gyülekezetben vol
tam majdnem 3 évig segédlelkész. Ha erre az időre visszagondolok, éle
tem egyik legboldogabb időszaka jut eszembe.

Lehet, hogy azért látom így, mert akkor még nagyon fiatal voltam, 
de minden bizonnyal azért is, mert a gyülekezet dédelgető szeretettel 
vett körül. Mindenki családtagja voltam.

A nádasdi gyülekezetben végzett 12 éves szolgálatom már több gon
dot, küzdelmet jelentett. Templomot építettünk, lelkészlakást renovál
tunk, és egy nemrég önállósult gyülekezet gondjaival küszködtünk. Mégis 
sok örömmel, szépséggel tele időszak volt ez is. összeforrtunk a gyüle
kezettel, közösen győztünk minden nehézségen. Alig van tégla a templom
nak abban a részében, ami azóta épült, hogy odakerültem, amit meg nem 
fogtam volna én is. Amikor egy-egy testvér halálhírét hallom, eszembe jut 
a közös munkának egy-egy szakasza, és úgy érzem, mintha azokkal a test
vérekkel akik elköltöznek az élők sorából az életemnek egy értékes da
rabja törne le.

10 éve szolgálok újra a kissomlyói gyülekezetben, mint gyülekezeti 
lelkész. Templomot renováltunk, leánygyülekezetek imaházakat szerez
tek be, hét falu gondját hordozom. Ebben a gyülekezetben másképp a 
lelkészi munkát elvégezni nem lehetne, csak úgy, hogy a gyülekezeti ta
gok besegítenek. Gyülekezetek gondnokai, lelkipásztorai is a leánygyü
lekezeteknek. Felelősséggel, lelkiismeretesen és hűségesen végzik a szol
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gálatot. Teljes bizalommal lehet rájuk építeni és ahogy vezetik a gyü
lekezeteket az hitükről és egyházszeretetükről tesz hitvallást.

Szeretném, ha mint esperes egyházmegyém népével is összeforrhat
nék. Az a lelkész, aki elszakad az egyház népétől, nem tud hiteles szolgála
tot végezni. Ha a lelkész és a gyülekezet között távolság van, már nem tud
ja igazán a gyülekezetei képviselni és nem tudja a gyülekezetei szolgálni 
sem. Közös utunkon egymáshoz közel hajolva, egymáshoz felzárkózva 
járjuk a szolgáló élet útját.

A szeretet hangján szeretnék szólni a lelkésztestvérekhez is. Egyhá
zunk törvényei szerint az esperes az egyházmegye lelkészeinek pászto
ra. Negyed évszázada élek a vasi egyházmegye lelkészei körében. Közü
lük némelyek akár édesapám is lehetnének.

Sok szeretetet kaptam tőlük ez alatt az idő alatt, és sokat tanultam. 
Igen sokra nagy tisztelettel és szeretettel nézek fel.

A közmondás azt mondja, a jó pap holtig tanul. A jövőben is támo
gassanak a lelkésztestvérek szeretetükkel. Továbbra is szeretnék tőlük, 
s velük együtt tanulni.

Nekünk lelkészeknek nyitott szemmel kell járni a világban. Nem sza
bad bezárkóznunk a mi kis világunkba, vagy elefántcsont tornyunkba. 
Ismerni és érteni kell azt, ami körülöttünk történik.

El tudom képzelni, hogy akad lelkipásztor, aki jól ismeri a héber és 
görög nyelvet. Ezért talán másoknál jobban érti a Biblia szövegét. Le
het, hogy oda tudja tartani a fülét és szívét az Isten szájához és meg 
tudja érteni Isten szavát, és mégsem tud helyesen, hasznosan és hitele
sen szolgálni, mert nem érti a mai magyar evangélikus népünk gondol
kodását, életét.

Nagyon igaz az, hogy egy prédikációt egy életben csak egyszer le
het igazán elmondani. Nem lehet megélni az ezelőtt 20—25 évvel, vagy 
még korábban megélt prédikációk elismételgetésével. Nem azért, mintha 
Isten igéje, az Evangélium, vagy akár Isten törvénye is megváltozott 
volna, egyszerűen azért, mert körülöttünk változik a világ.

Nekünk nem szabad olyan prédikációkat mondani, amit bármikor, 
bármilyen körülmények között elmondhatnánk, mert ez a prédikáció lé
nyegében soha sem mond senkinek semmit.

Az a lelkipásztor, aki nem veszi magának a fáradságot, hogy meg
értse a korát és az Isten üzenetét lefordítsa a maga kora nyelvére, al
kalmazza a maga kora küzdelmeire, az nem érti a reformáció lényegét, 
azt az igazságot, amit a nép nyelvén való prédikálás jelent. Nem sokkal 
többet ér ez a magyar nyelvű igehirdetés a középkor latin szövegeinél — 
még akkor is ha a legszebb magyar nyelven van megszerkesztve —, ha 
nem tud korszerű lenni a tartalmában. Ha ugyanazokat a szavakat hasz
náljuk is, mint egy negyedszázaddal korábban, mégsem ugyanazon a 
nyelven beszélünk. Megváltozott népünk élete, gondolkodása. A három 
évtizeddel ezelőtt írt igehirdetések ugyanolyan idegenek és távoliak, 
mintha más nyelven mondanák őket.

Le kell vetnünk megcsontosodottságunkat, el kell dobnunk szemel
lenzőinket, félre kell hajítani kényelemszeretetünket, ha komolyan akar
juk venni szolgálatunkat. Érzékenynek kell lennünk korunk minden rez
dülésére. Magunkévá kell tennünk népünk útját.

Nem új gondolat ez. Erről a gyülekezettel együtt összeforrt, a világ
ban mind a két lábbal benne élő szolgáló életről, az igehirdetésben meg
nyilatkozó diakóniai lelkületről mondja Pál: „örüljetek az örülőkkel és 
sírjatok a sírókkal.” (Róm 12,15) Lényegében ugyanezt mondja az I. 
Kor. levélben is: „Mindennek mindenné lettem . . . ” (9,22)
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Ehhez a „korszerű” igehirdetéshez kell egy 'kis bátorság is. Lehet, 
hogy valaki fél, nem mer hozzászólni felelősen a kor által felvetett kér
désekhez, amelyek között híveink mozognak, hátha rosszat szól. Bizto
sabbnak érzi, ha csak általánosságban mozog az igehirdetése. Erre csak 
azt lehet mondani, hogy csak az tud hibázni, aki dolgozik, de a legna
gyobb rossz, amit az ember elkövethet, ha nem csinál semmit. Ko
runkban a legnagyobb rossz az lehet az igehirdetőnél, ha úgy tesz, 
mintha nem is ebben a világban élne és mintha a mi életünkhöz semmi 
hozzászólni valója, hozzáadni valója nem lenne.

Lehel Ferenc lelkésztestvérünk mondta nemrég, megyénk egy fon
tos eseményén, hogy a kereszt jele nem kivonás, vagy osztási jel, a ke
reszt összeadást, hozzáadást jelent. Valóban Isten a kereszten nem el
vett, hanem adott 'a világnak. Adta Egyszülött Fiát. A kereszt a földbe 
van állítva, hogy rajta felülről hajoljon le Isten a világhoz.

Igazán lelkipásztornak lenni is hozzáadást jelent. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy amit mi éppen a mi keresztyén hitünknél fogva tu
dunk hozzáadni életünkhöz, az előbbre vivő. így kell az igehirdetésnek 
előbbre vivőnek, haladást szolgálónak lenni.

A szeretet és hála hangján szeretnék szólni hivatali elődömről Sza
bó Lajos esperesről. Vele egész eddigi szolgálatom összekapcsol. Nála 
voltam segédlelkész, utódja lettem gyülekezetében és most kezéből ve
szem át az esperesi szolgálatot. Igen sokat tanultam, kaptam tőle.

Gyülekezetében legendás volt hűsége. Még azt hiszem sok utódjának 
elmesélik a hívek, hogy amikor olyan márvány (olyan) síkos volt az út, 
hogy az emberek még a lakásukból sem mertek kilépni, ő a jeges úton, 
zsákkal bekötött cipőben is elment a filiákba. Ugyanez a hűség jellemezte 
a lelkészi munkaközösségben végzett munkáját, minden esperesi szolgá
latát.

Tőle kaptam azt a kiépített, járt utat, ami jellemző egyházmegyénk 
arculatára. Ügy érzem kivívta megyei vezetőnk bizalmát. Nyomdokain 
kitaposott ösvényen járhatok. Hűsége számomra kötelezést jelent. Fris- 
sesége, szeretete záloga annak a reménységnek, hogy Istentől kapott 
tálentomait továbbra is kamatoztatja egyházmegyénk javára.

Ugyanezzel a szeretettel és bizalommal fordulok elnöktársam Ber
zsenyi J. Miklós egyházmegyei felügyelő úrhoz. Három ciklusban fordult 
feléje egyházmegyénk bizalma. Nagy tapasztalata, meleg szeretete sok ál
dást jelentett eddig is egyházmegyénk számára. Bízom benne, hogy 
együttmunkálkodásunk harmonikus lesz.

Tisztelettel és a bizalom hangján szólok megyénk állami vezetőihez. 
A Hazafias Népfrontban, a tanácsok munkájában és az országgyűlésben 
is jelen lehettek lelkészeink. Igen sokat köszönhetek Egyházügyi Taná
csos Urnák is. A bizalom légkörében a barátság szálai fűződhettek a kö
zös együttléteken, a közös munkában.

Szeretném, ha szolgálatommal kivívhatnám egyházmegyénk, lelké
szeink és gyülekezeteink iránt továbbra is a bizalmat.

Az esperesi szolgálat az egyházmegye felé irányul, de ugyanakkor 
öszekapcsol egyházunk egészével. Ezért egyházunk vezetésének irányvo
nalát mindig szem előtt kívánom tartani és következetesen végigvezetni. 
Teljes bizalommal és mély tisztelettel tekintek Egyházkerületünk Püspö
kére D. Dr. Ottlyk Ernő Püspök Ürra. Kérem, szeretetével, bölcsességével 
támogasson. Segítsen az előttem tornyosuló feladatok megoldásában. Sze- 
retetére és bizalmára szeretnék lelkiismeretes munkámmal rászolgálni.

Üj úton járunk. Míg tusakodunk azon, hogy le ne maradjunk, egy 
helyben ne topogjunk, meg ne fáradjunk, zsákutcába ne kerüljünk, ha
nem lépéseink előre a haladás irányába vigyenek, most Jézusra aka
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rok tekinteni, aki magáról ezt mondja: „Én vagyok az ú t . . . ” Kérem, 
hogy Ö segítsen szolgálatomban. Szemünk a hit fényével túl lát a földi 
határokon és a végső cél rajzolódik ki előttünk, legyen Ő út számunkra 
itt a földön, s legyen utunk örök célunk felé.

Benkő Béla

Lelkészképzésünk 25 éve
Ünnepi előadás az Evangélikus Teológiai Akadémia jubileumi ülésén 

1975. november 17-én

400 éves örökség

Amikor egy évvel ezelőtt a Teológiai Akadémia új épületét avattuk, 
a művészi emlékéremre a soproni evangélikus líceum régi pecsétjének 
képét véstük, és alája tettük a hozzá tartozó évszámot: 1557-et. Jól tud
juk, hogy ez a szám nem jelzi sem az alapítási évet, sem az evangélikus 
lelkészképzés kezdőpontját Magyarországon. Sopronban már 1354-ben 
kimutatható az iskola létezése, és az is kétségtelen, hogy a lutheri refor
máció hívei Magyarországon már jóval 1557 előtt igyekeztek gondoskod
ni az új lelkésznemzedék képzéséről, részben úgy, hogy külföldre, Wit- 
tenbergbe, Bécsbe vagy máshova küldték fiaikat tanulni, részben úgy, 
hogy az iskolák színvonalának emelésével tették lehetővé az ifjúság ké
szülését a lelkészi pályára. Ebbe a történelmi összefüggésbe tartozik az 
1557-es évszám, amikor Sopron város evangélikus polgárai a meglevő is
kolát jelentősen bővítették és színvonalát emelték azzal a nyilvánvaló 
szándékkal, hogy ezzel előképzést adnak a lelkészi szolgálatra készülők 
számára. A következő 4 évszázadon át pedig nemcsak az iskola léte
zéséért küzdöttek, hanem súlyos áldozatok árán tovább bővítették, és 
ezzel magasabb szintre is emelték, úgyhogy a múlt század végén az or
szágos iskolareformokkal kapcsolatban három önálló, de egymással szo
rosan együttműködő intézetté ágaztatták a soproni ősi líceumot, mégpe
dig gimnáziummá, tanítóképzővé és teológiai akadémiává. Ennek az inté
zetnek és ennek a 400 éves történetnek vagyunk mi is örökösei, és ennek 
jeléül került az emlékéremre az 1557-es évszám.

Teológiai fakultás

Emlékeznünk kell arra is, hogy a vallásszabadságért folytatott hosszú 
küzdelem utolsó szakaszában már nem is csak a vallás szabad gyakor
latáról volt szó, hanem a teljes vallási egyenjogúságról is. Ennek az 
egyenlőségért folytatott küzdelemnek is megvolt a maga vetülete lel
készképzésünk történetében. Miután a budapesti egyetem keretében már 
működött egy római katolikus teológiai fakultás, 1808-ban a két protes
táns egyház is bejelentette igényét arra, hogy egyetemi fakultás rangjá
ra emeljék valamelyik teológiai főiskoláját. Több mint száz évig kellett 
várni és harcolni ennek az igénynek a teljesítéséért, míg létrejött 1912- 
ben a debreceni egyetem keretében a református teológiai fakultás,
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1923-ban pedig a pécsi egyetem keretében Sopron székhellyel az evan
gélikus teológiai fakultás, a részben megszűnt pozsonyi és eperjesi és a 
működő soproni teológiai akadémiák egyesítésével. A soproni teológiai 
fakultás a magyar állam és az evangélikus egyház között létrejött egyez
mény alapján létesült, és ez nem azt jelenítette, hogy az evangélikus egy
ház ezzel lemondott a lelikészképzésről, sőt éppen ellenkezőleg azt jelen
tette, hogy az állam elismerte és gyakorlatban érvényesítette az evangé
likus egyház egyenjogúságát a legmagasabb szintű lelkészképzésre. Egy
házunk az állami keretek között működő teológiai fakultást továbbra is 
magáénak tekintette, és ennek megfelelően került bele akkori egyház
alkotmányunkba 'az a nyilatkozat, hogy a soproni teológiai fakultás „a 
teológiai tudományokat az egyház szellemében önállóan és szakszerűen 
művelő, a magyar evangélikus lelkészképzés szolgálatában álló intéz
mény, amely mint ilyen egyházi intézmény” (ET 1934—37: VI. te. 2. §.) 
És ez a kijelentés nem maradt írott malaszt. Egyetemi teológiai tanárrá 
csak olyan lelkészi képesítésű személy volt kinevezhető, aki ellen az 
evangélikus püspöki kar nem emelt kifogást. Maguk a tanárok pedig 
igyekeztek fenntartani és kiszélesíteni kapcsolataikat az egyházzal. Mint 
egyetemi tanárok is evangélikus lelkésznek tudták magukat, és tudato
san benne éltek egyházunkban. Erre nevelték hallgatóikat — minket is. 
Anélkül, hogy átfogó értékelést vagy bírálatot mondanánk, el kell is
mernünk, hogy világviszonylatban is alig akadt olyan állami teológiai 
fakultás, amely annyira benne élt az egyházban, és annyira az egyház 
szolgálatára nevelte hallgatóságát, mint a soproni teológiai fakultás.

Teológiai Akadémia

Erről az oldalról nézve nem jelentett törést az, amikor az állam és 
az egyház szétválasztása során az állam visszaadta az evangélikus egy
ház kezelésébe a soproni teológiai fakultást, és 1950-ben létrejött az evan
gélikus teológiai akadémia, amely először Sopronban, azután 1951 óta 
Budapesten működik. Egyházunk azt az intézményt vette saját kezelé
sébe, amelyet mindig magáénak tekintett, mégis új szakasz kezdődött lel
készképzésünk történetében, amelyet külsőleg a mozgalmasság, belsőleg 
pedig a mélyre ható átalakulás jellemez. A külső változásokat azzal jel
lemezhetném, hogy a tanári kar az akadémia létesülésekor lényegesen 
átalakult, azóta pedig majdnem egészen kicserélődött. 25 év óta a teoló
giai akadémia — a belső átköltözéseket nem számítva — négyszer, a 
teológus otthon háromszor költözött át, míg végre egy évvel ezelőtt a 
mostani új és szép épületbe költözhetett, amely reménységünk szerint 
sok éven át lesz lelkészképzésünk áldott hajléka. A Budapestre költözés
sel együtt a teológiai akadémia valóban egyházi életünk központjába 
került, és így teljes mértékben részt vett abban a nagy belső átalakulás
ban, amely egyházunk életében az utolsó 25 esztendő folyamán végbe
ment. Ami probléma, baj és nehézség adódott egyházunkban, az köz
vetve vagy közvetlenül életében is mindig jelentkezett, és így néha külö
nösen sűrűvé vált belső helyzetünk. De azt is elmondhatjuk, hogy aka
démiánkról indult el nem egy olyan kezdeményezés és meglátás is, 
amely egyházunkat segítette az útkeresésében és megtalálásában. így a 
központban népünkkel és egyházunkkal együtt éltünk, együtt vívódtunk, 
együtt kerestük a megoldást, és együtt örültünk az eredményeknek is. 
Népünk felszabadulásának 30 éves évfordulója alkalmából és több más 
ünnepélyen a közelmúltban ismételten volt lehetőségünk arra, hogy vé
gig tekintsük és felmérjük egyházunk útját az elmúlt 25 esztendőben. Amit
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ezzel kapcsolatban elmondhattunk egyházunkról, azt mind elmondhat
juk akadémiánkról is. Ezért most nem volna lehetséges és nem is látom 
feladatomnak, hogy lelkészképzésünk utolsó 25 évének történetét részle
teiben előadjam: ezt más alkalomra és egyháztörténészeinkre kell hagy
nom. De megkísérelhetem felidézni azokat a fő problémákat, amelyekkel 
az elmúlt időszakban viaskodtunk, és amelyeknek megoldásában meg
győződésünk és tapasztalatunk szerint jó eredményre jutottunk.

Korszakváltás

Akik nemcsak a napi eseményeket regisztrálják, hanem megfigyelik 
a napi események hátterében végbemenő folyamatokat is, azok egyetér
tenek abban, hogy ma történeti korszakváltás idejét éljük. A nagy vál
tozást azonban nem a hallatlanul gyors ütemű tudományos-technikai fej
lődésben kell látnunk, hanem abban a mélyreható" forradalmi átalaku
lásban, amelyet a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet jelent. 
Visszatekintve a 25 év előtti időkre, azt kell mondanunk, hogy a forra
dalmi átalakulást természetesen sokan, sőt azt lehet mondani mindenki 
észlelte. De ezt a változást sokan nem látták véglegesnek és visszafor
díthatatlannak, és ezért nem tudatosult bennük, hogy történeti fordulat
ról van szó, és hogy megtörtént a történeti korszakváltás nálunk is a 
szocializmus építésének megindításával. Az elmúlt 25 év nagy eredmé
nye nemcsak az, hogy a szocializmus építése ma már a fejlett szocializ
mus felé tart, hanem még inkább az, hogy a fejekben tudatosult ennek a 
jelentősége: tudatosult, hogy nálunk a történelmi korszakváltás megtör
tént, és ezért mi már a jövő társadalmának építésén dolgozunk.

Ebben az összefüggésben kell látnunk azokat az új feladatokat, ame
lyek elé egyházunk és teológiánk került. Az egyház és az állam szétvá
lasztásából mindenki megláthatta, hogy az új állam eltökélt szándéka, 
hogy a régi rend helyébe új rendet vezessen be, és ennek alapján rendez
ze az egyházhoz való viszonyát. Azt azonban nem sokan látták, hogy az 
egyház és állam szétválasztása csak egy része annak a korszakalkotó 
változásnak, amely felé visszavonhatatlanul tartunk. Kétségtelen az, 
hogy a politikában is jártas egyházi emberek tisztábban és világosabban 
láttak, és döntéseikkel sokszor előtte jártak a teológiai eszmél kedésnek. 
De az egyház útkeresésével együtt megindult a teológiai újraeszmélkedés 
is. Az egyik nagyon népszerűvé vált teológiai megoldási kísérlet a tör
ténelmi múltban keresett analógiát, és hangsúlyozta, hogy az a korszak, 
amelyben az egyház az állam támogatását élvezte, és amelyben az egy
ház politikai hatalmat is igényelhet magának, Nagy Konstantinusszal 
kezdődött, és most véget ér: a változás tehát nem érinti az egyház lé
tét. Hiszen ha a nagykonstantinuszi korszak előtt volt egyház, akkor lé
tezhet az egyház a korszak letűnte után is. Mások a hitvalló egyház teoló
giáját követve és alkalmazva azt vallották, hogy az egyház nincs kötve 
egyetlen társadalmi rendszerhez se, ezért egyrészt a régi társadalom le
tűnése nem veszélyezteti az egyház létét, másrészt az új társadalomban is 
lehet helye az egyháznak. Így alakult ki az a jelszó, hogy az egyháznak 
van helye a szocializmusban, és hogy az egyház legyen egyház a szocia
lizmusban. Nem vonható kétségbe, hogy ez a látás segítséget jelentett a 
maga idejében. Elvitathatatlan a haladó jellege is az adott történelmi 
helyzetben, különösen azokkal az egyházi körökkel szemben, akik a régi 
rendtől nem tudtak elszakadni, és a régi rendet restaurálni, vagy leg
jobb esetben reformokkal újraéleszteni akarták.
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Luther segítségével

Miután azonban a szocializmus építése tovább haladt, és abban né
pünkkel együtt híveink is teljes meggyőződéssel vettek részt, már nem 
volt elég az a válasz, hogy az egyház léte független a mindenkori társa
dalmi rendtől. Feleletet kellett adni arra a kérdésre, hogy az egyes ke
resztyén ember és a hivő emberek közössége, az egyház hogyan vegyen 
részt a társadalom életében. Teológiai szempontból a tisztázódás akkor 
haladt előre, amikor egyházunk mai vezetésének irányításával folytató
dott a teológiai eszmélkedés egyházunk útjáról. És ebben nagy segítsé
günkre volt Luther teológiája, aki azt vallotta, hogy Istennek két eszköze 
van a világban: az egyház és a világi hatalom. Isten mindkettővel az em
ber javát szolgálja: az egyikkel földi jólétünket munkálja, másikkal hi
tünket ébreszti és üdvösségünket munkálja. A hivő ember mindkettő szá
mára el van kötelezve: mindkettőben, tehát a világi területen is Istent 
szolgálja. Távolról sem lehetett arra gondolni, hogy szó szerint kellene 
felújítani Luther tanítását. Hiszen mi nem a 16. században élünk, és a 
mi korunk és a mi társadalmunk éppen a keresztyének világi hivatásá
val kapcsolatban vet fel olyan kérdéseket, amelyek Luther korában ter
mészetszerűleg ismeretlenek voltak. Tudjuk azt is, hogy Luthernek ez a 
két birodalomról szóló tanítását — ahogyan az imént leírt teológiai látá
sát nevezni szokták — a történelem folyamán sokszor hibásan magya
rázták és tévesen alkalmazták, amiből végzetes egyházi döntések és hi
bák következtek. Mégis azt kell mondanunk, hogy Luthernek ezt a látá
sát tekintjük annak a helyes teológiai felismerésnek, amely lehetővé teszi 
a hívők számára, hogy részt vegyenek a világi dolgokban, tehát társadal
munk építésében is, a vezető vagy uralkodó helyzet igénye nélkül. Félre
értésekkel és félremagyarázásokkal szemben pedig hangsúlyozzuk, hogy a 
keresztyén embernek éppen hitéből folyó kötelessége, hogy hitéből folyó 
szeretetét belevigye a világba és embertársaival együtt munkálkodjék né
pének és az emberiségnek jólétén.

Ez a teológiai eszmélkedés azonban nem elméletileg, nem légüres tér
ben, nem népünk életétől függetlenül folyt. Az együttműködés széles le
hetősége nyílt a Népfront munkájában és a békemunkában, valamint éle
tünk egész területén. Az együttműködés közben lépésről-lépésre tuda
tosult, hogy hívők és nem hívők között az emberi együttműködés sokféle 
lehetősége adódik a világnézeti különbségek ellenére is. Közismert tényt 
említek azzal, hogy ez az egyértelmű álláspontja kormányunknak is, és 
társadalmunknak ez a közmeggyőződése alapja annak a jó viszonynak, 
amely az egyház és az állam között létrejött és állandóan tovább épül.

Jézus nyomán

Luther segítségével elsősorban az tisztázódott, hogy milyen értelem
ben kell a hívőnek részt vennie az állam és a társadalom életében, és hogy 
ezt teheti hitének sérelme nélkül, sőt erre éppen hite által van kötelezve. 
Maga Luther is elsősorban az egyes keresztyéneknek adott választ az 
olyan kérdésekre, hogy keresztyén ember viselhet-e állami tisztséget, le- 
het-e kereskedő, részt vehet-e fegyveres szolgálatban stb. De nyitva ma
radt az a további kérdés, hogy mi a helye és feladata az új társadalom
ban a hívők közösségének, a gyülekezetnek, az egyháznak? Erre is felele
tet kellett adnunk, hiszen nemcsak az egyes hívők helyzete változott 
weg az épülő szocializmusban, hanem az egyházé is. Erre Luther nyomán, 
óe rajta is túl menve az egyház fejénél, Jézus Krisztusnál kerestünk és
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találtunk választ. Ma már olyan egyszerűnek látszik, amikor elmondjuk, 
hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy uralkodjék, hanem hogy szol
gáljon, és ezért híveitől, egyházától is azt várja, hogy szolgáljanak. De 
ennek komolyan vétele azt jelentette, és azt jelenti, hogy az egész egyház
nak kívül és belül meg kell újulnia.

Az idősebb nemzedék még jól tudja, mit jelentett az egyház belső 
életében az, hogy egyházunk egész szervezetét és különösen a gyülekeze
tek egész életrendjét ia szolgálat elve szerint építettük át. Legnyilvánva
lóbb ez a gyülekezetek anyagi gazdálkodásában, amikor megszűnt az egy
házi adó állami segítséggel való beszédének lehetősége, és gyülekezeteink 
átálltak a teljes önkéntességre. De ezen messze túlmenően az egész lel- 
készi, egyházi szolgálatunk is az önkéntességre épült úgy, hogy teljes 
mértékben tiszteletben tartja minden embernek a meggyőződését és lel
kiismereti szabadságát. Ezt úgy értjük és gyakoroljuk, hogy senkit nem 
kényszerítünk az egyház életében való részvételre, még lelki kényszerrel 
sem, de hívunk és várunk mindenkit a szolgálatra és a szolgálatokban 
való segítségre. Mert ez a másik fele ennek a koncepciónak: maga a gyü
lekezet és az egész egyház is szolgálatban és szolgálatból él. Ez azt jelen
ti, hogy az egyház ott segít, ahol segítségre szükség van, és azzal segít, 
amivel segíteni tud. Nyilvánvaló, hogy amikor a egyes ember lelki kér
dései kerülnek elő, akkor az evangéliummal meg kell adnunk a személyes 
lelki segítséget. De az is nyilvánvaló, hogy ha elénk kerül a népek és az 
emberiség gondja, igazságosságért és békéért való harca, akkor az egyház 
itt sem vonulhat vissza azzal az indokolással, hogy az evangéliumnak és 
az egyháznak csak a személyes lelki kérdésekkel van dolga, hanem min
den rendelkezésre álló eszközzel: az evangélium erejével, a meggyőző 
szó hatalmával és anyagi segítséggel, állásfoglalásokkal és tettekkel kell 
az emberiség igaz ügye mellé állnia.

Jól tudjuk, hogy a szolgálat teológiájának ez a kifelé ható vonala, ez 
a világtávlatú diakónia mennyi problémát okoz, és mennyi megnemértés- 
sel is találkozik világszerte az ökumenében. Jól tudjuk azt is, hogy mint 
hivő emberek sem igényelhetjük, hogy az emberiség minden kérdésére 
meg tudjuk adni, és éppen csak mi tudjuk megadni a jó megoldást. De 
éppen ezzel a tudattal soroljuk be magunkat az emberek közé a világban 
a minket megillető helyre: a szolgálat helyére —, azzal, hogy nem lé
pünk fel a világ tanítóiként, hogy uralkodjunk rajta, hanem csak ember
társaink mellé álljunk, hogy segítsünk, ahol tudunk.

Amikor így látjuk az egyház feladatát a világban, akkor hozzá kell 
tennünk, hogy így látjuk a teológia feladatát is. Nem az a végső célunk, 
hogy szép rendszerbe foglaljuk a szolgálat teológiáját, hanem hogy magá
val a teológiával, a teológiai munkával is szolgáljunk, hogy felvállaljuk 
embertársaink problémáit, és az evangélium világosságával szolgálva se
gítsük őket előre. így fogjuk fel lelkészképzésünket is, mint olyan szol
gálatot, amellyel szolgálatra hívjuk fiatal testvéreinket abban a tudat
ban, hogy az igazán nagy szolgálatot nem mi tesszük, hanem az Űr Jézus 
Krisztus, aki úgy szolgált, hogy életét adta a világért, és értünk is, aki 
feltámadt és él, hogy szolgálatra hívja övéit, hogy rajtuk keresztül szol
gáljon az emberiségnek a mai világban is.

Dr. Prőhle Károly
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Tanulmányok

Jézus Krisztus felszabadít és egyesít
Reformáció ünnepi előadás

Elhangzott 1975. október 26-án, a fasori református templomban

Már egy hónap sincs, csupán néhány hét és az afrikai Nairobiban 
összeül az Egyházak Világtanácsa 5. Világgyűlése (nov. 23.—dec. 10.) A fő 
téma ez: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít. Most, amikor a világ ke- 
resztyénségének jelentős részét képviselő testület ezen a témán gondol
kodik, amikor ehhez szól hozzá sok tagegyház, vagy mint a mi magyar 
egyházaink tanácsa is, amikor ebben a mondatban próbálja hite és élete 
kérdéseit átölelni a világkeresztyénség, méltónak tartom, hogy mi is ma, 
közös reformációi emlékünnepélyünkön, itt a Magyar Népköztársaság 
fővárosában, Budapesten, 1975-ben szintén erről a témáról beszéljünk. 
Meggyőződésem, hogy ebben az egyszerű állító mondatban a reformáció 
mondanivalóját, üzenetét is summázhatjuk, újra megérthetjük, mi, a re
formáció mai népe önmagunkat helyesebben értelmezhetjük és jobban 
végezhetjük szolgálatainkat holnap, itt a nekünk adott körülmények kö
zött, népünk körében.

Félreértés ne essék: nem kívánom a Magyarországi Egyházak öku
menikus Tanácsának tanulmányi hozzájárulását akárcsak kívánatosán is 
ismertetni. Hiszen ezt megteszi majd egyházi sajtónk. Sem hozzáadni, 
sem elvenni nem szeretnék abból, ami úgy kerek egész, ahogyan már 
megjelent magyarul és idegen nyelven is. Csupán a reformáció eseményét 
szeretném újraértékelni e mondat fényszórójában. S feladatainkat aka
rom megmutatni ebben a most kurrens témakörben.

Mint ma itt szolgáló evangélikus lelkész beszélek, nem igénylem hát 
az egyháztörténész, az egyházszociológus vagy a dogmatikus teológus
szakértő szerepét. Lelkész beszél híveknek a reformációról, vagy még 
inkább, egyik protestáns hivő a többinek.

1. Jézus Krisztus a reformáció cselekvő alanya

Fő témánk első két szavát, e drága és szent nevet, Jézus Krisztus, a 
reformáció eseményére vetítve, azt keld megállapítanom, hogy valóban 
Ö volt a cselekvő alany a 16. században éppenúgy, mint ahogy jelenleg 
is Ő áll hitünk szerint minden egyházi szolgálat közepén. Őtőle, Ő általa 
és Őreá nézve vannak mindenek.

Ezzel a kijelentéssel, Jézus Krisztus a reformáció cselekvő alanya, 
nem fokozom le nagy reformátoraink emlékét, nem degradálom munká
jukat. Eszköz-szerepüket hangsúlyozom, és ezáltal becsülöm meg őket 
igazán. Urunk eszközének lenni nagy tisztesség. Hitem szerint ez a látás 
óv meg attól, hogy túlzásokba essem vagy szélsőséges álláspontot képvi
seljek, akár a túlbecsülés, akár az aláértékelés kísértésének essek áldo
zatul. Ez óv meg az embermagasztalás bűnétől és a hamis emberdicsőítő 
pátosztól csakúgy, mint emberek és szolgálatuk semmibevételétől. Volt
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idő, amikor már csaknem protestáns szenteket faragtunk reformátoraink
ból. Mint hibátlan hithősöket, mint makulátlan példákat emlegettük őket, 
szavukat, tanításukat mindig mindenben utolsó érvként használva. Az 
egykori római mondást alakítottuk át: Roma locuta, causa finita. Ha 
Luther vagy Kálvin szavát idéztük, úgy nem volt helye többé vitának! 
Ez az idő elmúlt! Ma inkább deheroizálás folyik egyházi szinten is.

Józan és kijózanító időket élünk, meg kell szoknunk újra meg újra 
szembenézni új történeti értékelésekkel, egyháztörténeti értékelésekkel 
is. Nem kivétel a deheroizálás folyamatában a reformáció sem, nagy alak
jaival együtt. Lutherben vagy Kálvinban sem láthatunk héroszokat, em
berfeletti hősöket. Az óriás Luther, a mindenben tévedhetetlen, az utolsó 
szót kimondó Luther már a múlté, teológiában éppenúgy, mint irodalom
ban. Gondoljunk csak Osbom Luther-drámájára vagy Dieter Forte ma
gyarul is megjelent Luther-regényére, ami az elmúlt évben több vitát 
váltott ki. Az más kérdés, hogy ezek az újra-értékelések mennyire felel
nek meg a valóságnak s mennyire használják fel a reformátor alakját, 
személyét és művét arra, hogy valami mást fejezzenek ki, esetleg valami 
sajátosan 20. századi problémát, s Luther neve, meg a korabeli kulisszák 
csak egy gondolati játék eszközei. Most úgy tűnik, Kálvinon a sor, mint 
ismeretes, egyik irodalmi folyóiratunk a közelmúltban gazdag, protestán
sok számára is gondolkozni való anyaggal látott el (Sütő András: Kálvin— 
Servet drámájával) bennünket. A tiszta tanító, a puritán, a rendszeres 
teológus Kálvin nem érdekli annyira az embereket, mint a prédikátor
ból egy város teljhatalmú urává nőtt Magiszter, aki még barátjának sem 
kedvez, s elveiért, teokratikus államrendjéért mindent hajlandó feláldozni 
és a szó fegyvere helyett még a máglyát is használja (Sütő András: Csil
lag a máglyán c. darab). Ezeken a pontokon (parasztháború és Servet- 
per) a lutheri vagy kálvini felekezetekben, de a protestáns egyházakban 
általában úgy maradhatunk nyugodtak, ha tudjuk, emberek tévedhettek, 
és tévedtek is, de a reformáció nem csak emberek ügye volt. . .  Ami bűn 
volt, nem kell menteni, ami áldás volt, az Jézus Krisztustól származott!

A reformációt így érthetjük meg legjobban, ha központjában Jézus 
Krisztust látjuk. Ö az, aki megragadja a reformátorokat és minden esen
dő voltuk ellenére is végső soron eszközül használja őket. Nem minden, 
amit tettek Jézus műve, de minden, ami jó és üdvösséges volt életükben 
és szolgálatukban, az Uruktól való. Koruk gyermekei voltak, de mégsem 
érthetők meg korukból, környezetükből. A mansfeldi bányászfiú Luther, 
vagy a vékonycsontú noyoni prédikátor nem magyarázható saját zseni
jéből csak.

Elismerem ugyan annak is jogosultságát, ha közgazdászok, kultúr- 
historikusok vagy társadalomtörténészek foglalkoznak a reformátorokkal, 
de azt hiszem, munkájuk, szolgálatuk lényegét igazán csak Jézus Krisz
tussal kapcsolatban érthetjük meg. A reformációt a gyülekezetben ért
hetjük meg igazán.

Még azt sem érzem teljesen elhibázottnak, ha a felvilágosodás kép
viselője beleolvassa saját gondolatait, rajongását a lelkiismereti szabad
ságért Luther személyébe vagy szolgálatába, holott tudom, hogy Luther 
nem volt a felvilágosodás előfutára. Nem érzem elhibázottnak, ha indi
vidualisták az egyén szerepét látják hangsúlyozva Luther bátor magatar
tásában a császár vagy a pápa küldötte előtt, bár Luthert nem tartom az 
individualizmus bajnokának. Nem érzem teljesen igaztalannak, ha az 
egykori bányászfiúban a későbbi polgárság öntudatra ébresztőjét látják, 
noha úgy érzem, későbbi kategóriák visszavetítése ez. Nem érzem felesle
gesnek, ha valakit az érdekel, Kálvin miként hatott kora kereskedelmi 
életére, noha tudom, hogy Kálvinnak nem ebben áll a jelentősége. Nem
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vitázom, ha bibliakritikusok arra hivatkoznak, hogy Luthertől tanulták 
módszerüket, aki hallatlan szabadságot tanúsított bibliai könyvekkel kap
csolatban, noha tudom, hogy Luther nemcsak biblia-kritikát gyakorolt, 
hanem magát is alávetette a biblia kritikájának.. .

Mindebben lehet részigazság, de az egész igazság az, hogy Luthert, 
Kálvint és a többi reformátort tulajdonképpen csak Uruk és Mesterük 
felől léhet megérteni.

Tudom, hogy nem szabad kevésnek tartani Luther és Kálvin szemé
lyi varázsát, egyéni adottságát, akár igehirdetői, akár tudós, akár egyház
szervező munkájukat figyeljük. Mégis a döntő és maradandó az volt, 
amit, Akit prédikáltak: Jézus Krisztus. Luther valóban sokat, tartalma
sán és határozott szándékkal prédikált, tudatos és eredményes homiléta 
volt, mégis azt tartom nagynak, Aki az ő igehirdetéseit felhasználta, hogy 
hitet ébresszen, vigasztaljon, reménységet keltsen. Kálvinról is el tudom 
mondani, hogy hatalmas befolyást gyakorolt ihallgatóira, több, mint 2000 
prédikációja tanúskodik hűségéről, buzgóságáról. Példaadó egyszerűség
gel, versről versre Halad a Szentírás szövegében, nem válogat a textusok 
között, a Szentírás minden adott témáját meghirdeti, szava hatásához 
hozzájárult komoly tekintélyt parancsoló egyénisége. A gyenge testű, sok
féle betegséggel küszködő Kálvin életében mégis azt tartom igazán nagy
nak, hogy benne igazzá lett az ígéret: „az én erőm erőtlenség által végez
tetik el” . Ha csak annyi ereje volt, hogy ágyától az asztalig el tudott men
ni, hordágyon temploma szószékéhez vitette magát és asztmás rohamok
kal küzdve is megtartotta prédikációját. Nem akart nagy lenni; végső 
akarata szerint úgy rendelkezett, hogy jeltelen sírba tegyék kedves vá
rosa földjében, hogy ezzel halálában is hirdesse, amit életében hirdetett: 
soli Deo glória! . . .  S ha találunk a két nagy igehirdetőben sok elütő vo
nást is, a döntő mégis a közös Krisztus-hit. Ha más módon, más tempera
mentummal, más körülmények között, más látással és más intenciókkal 
is, de lényegében ugyanúgy szentelte egész életét Urának, mint Luther, 
„Véres áldozattal bemutatott szívet hozok Eléd” — ezt hirdette címere 
felirata. Tévedés lenne akármelyikük igehirdetői, tudós, egyházszervezői 
munkáját magasztalni reformáció ünnepén.

Senkise féltse a reformációt s a róla való megemlékezést Jézus Krisz
tusitól olyan értelemben, hogy Ö vagy személyének emlegetése túlságosan 
elméletivé formálja mondanivalónkat, az ideák világába visz. Vele elru
gaszkodunk e földtől! Éppen nem! Jézus Krisztus mindig ember-közei
ben tart. Mint ahogy Ö maga is az emberré lett Isten, aki emberekhez 
érkezett. A reformáció Ö miatta vált igazán ember-közelié. A reformá
ció teológiája is, azzal együtt, hogy Isten központú vagy Krisztus köz
pontú, jellegzetesen ember-közeli és sokszor egyszerű emberek által is 
érthető teológiai remekműveket szült. Nem vitatom, hogy Canterbury An- 
selmus Cur Deus homo-ja vagy Aquinói Tamás teológiai Summa-ja mo
numentális alkotások. De hogy a néhány oldalas, 30 pontos pamflet: „A 
keresztyén ember szabadságáról” , a Schmalkaldeni Cikkek vagy a Heidel- 
bergi Káté is remekművek, amellett, hogy egyszerű emberek is olvashat
ták, az sem vitatható. Hogy az utóbbi klasszikussá vált mondatát minden 
keresztyén felekezetben minden hivő vallhatja: „mi a Te egyetlen egy 
vigasztalásod életedben és halálodban? Az, hogy mind testemmel, mind 
lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok, ha
nem az én hűséges üdvözítőmnek, a Jézus Krisztusnak tulajdona...” ez 
éppen annyira igaz, mint ahogy ugyanezt el lehet mondani Luther Kis
kátéjának 2. vagy 3. hiitágazatmagyarázatáról is. A reformátorok teoló
giája az egyház, a gyülekezet számára íródott, s Jézus Krisztus miatt 
volt ember-közei.
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Nagyon becsülöm ugyan az olyan vállalkozásokat, mint dr. Johannes 
Feiner és Magnus Lőhrer szerkesztésében napjainkban kiadott hatkötetes 
Mysterium salutis római katolikus dogmatikát, hiszen az első rendszeres 
üdvtörténeti dogmatika a katolikus egyházban, értékelem Hans Küng A 
keresztyén lét című óriási modern hittanát, érdekesnek tartom Lucas 
Vischer protestáns-katolikus hittankönyv kísérletét, a holland római ka
tolikus kátét vagy a nemrégiben megjelent német evangélikus 1500 ol
dalas kátét felnőttek számára, mégis mindezt túlságosan bonyolultnak 
érzem s azt hiszem, a reformáció többek között éppen abban is nagy 
volt, hogy a hitigazságokat röviden, velősen, tömören tudta tolmácsolni és 
a populáris fogalmazás nem ment a mély tartalom rovására. Ez az egy
szerűség csak Jézus Krisztus közelében lehetséges, aki maga is a hegyi 
beszédben, paraboláiban ilyen egyszerű, tömör, ember-közei volt.

Ma sok szó esik szinte minden felekezetben az önértelmezés, az iden
titás megállapításának kérdéséről. Kik vagyunk? Mi értelme létünknek? 
Ilyen fajta kérdések önmagunkban is lehetnek hasznosak, mégis azt hi
szem, hogy helyesen akkor és úgy értjük meg felekezetűnk és a protes
tantizmus létét és értelmét, ha Krisztus felől közelítünk, ha Urunkat ér
telmezzük. Ezért tartom teológiailag is igazán reménytkeltőnek, amit D. 
Klády Zoltán püspök úr a MEE közgyűlésén az elmúlt év decemberében 
mondott útunk, teológiánk analízise során: „Isten megvilágosító Szent
lelke segítségével jobban, mélyebben és nagyobb összefüggésekben ér
tette meg velünk az evangéliumot és vezetett el bennünket Jézus Krisz
tus igazabb megismerésére. Felfedeztük, hogy Jézus Krisztus személyének 
legjellemzőbb vonása az irgalom, ö  a nagy diakonos, aki emberré léte
iével, evangélium hirdetésével, a bűnbocsánat ajándékozásával, betegek 
gyógyításával, az éhezők megelégítésével, az emberi kapcsolatok létre
hozásával és gyógyításával, kereszthalálával és feltámadásával lényegé
ben egyet tett: szolgált. Rájöttünk arra, hogy ez a Jézus Krisztus itt és 
most az Ö testén, az egyházon keresztül végzi szolgálatát és felismertük 
azt, hogy az egyháznak és ezen belül az egyes gyülekezeteknek és gyüle
kezeti tagoknak bele kell állniuk a szolgáló Jézus ritmusába mind a 
gyülekezetekben, mind a társadalomban és az embervilágban. Mondhat
juk azt is, hogy mindez nagyszerű teológiai felfedezés volt.” A reformáció 
népe mindig felfedezi munkálkodó Urát, a mi korunkban is felfedezte.

Az egyház identitásának és kontinuitásának kérdése is Jézus Krisz
tusban kapja meg a helyes választ, Aki tegnap és ma és mindörökre 
ugyanaz, ö  miatta a miénk is a Krisztust Urának valló Augustinus, a róla 
gyönyörűen prédikáló Chrisosztomosz, a szegénnyé lett Assisi Ferenc. 
Ő munkálkodott a reformátorokban s Ö tevékeny ma is. Ő az egyház élő 
öröksége. A múltból s így a reformáció századaiból is, nem egy érték
tárgyat vagy egy kincsesládát örököltünk, hanem az élő, cselekvő Urat.

II. Jézus Krisztus felszabadít

A reformáció eseményeit, mondanivalóját, egészét lehet úgy is érté
kelni, mint Jézus Krisztus felszabadítását: fölszabadított a törvény igája 
alól az evangélium szabadságára, fölszabadított a bűn és bűntudat rab
ságából a bűnbocsánat örvendetes szabadságára. Babonák sötétségéből a 
hit világosságára, félelemből reménységre, önmiardosásból emberek szol
gálatára.

Jézus felszabadító munkáját egyénileg és közösségben egyaránt ma 
is átélhetjük. Amit Pál apostol, ez a nagy műveltségű törvénytudó átélt, 
amit a középkori vallásos Luther megtapasztalt, azt mi ma is elfogadhat
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juk: keresztyénségünk nem újabb tilalmak és rendelkezések erdejét je
lenti, hanem az evangélium boldog szabadságát. Krisztus bűnbocsánatot 
hirdető szava és a bűnbocsánatot munkáló kereszt-halála ma is meg
szabadíthat bűnök bilincseitől, hiszen Ő nem problémákat akar megol
dani, hanem bűnöktől akar megszabadítani.

A ma oly gyakori közönyből, fásultságból hitre bátoríthat, meggyőző
désre segíthet. A 20. század sok eseményét átélt mai ember lelkileg fá
radt, közönyös emberré is válhat. A semmi-hit ejtheti rabul. Jézus Krisz
tus, akiben a „Vagyak aki Vagyok” Isten öltött testet, a nagy nihil helyén 
értelmet, tartalmat, célt teremthet! Jézus felszabadít a közöny rabságá
ból!

Mint ahogy keresztyének tapasztalata, hogy gyűlöletből, ebből a ne
gatív, pusztító és önpusztító indulatból szeretetre szabadíthat fel ma is. 
S akinek Ö a szeretetforrása, abból magából is a szeretet élő vize buzog
hat . . .  Kicsinyben és nagy körben egyaránt, hadakozó, gyűlölködő embe
rekből békességszerzőket formálhat. Aki közelébe kerül, nem marad rab
ja tovább saját sötét indulatainak.

A romlásból és romlottságból tisztaságra szabadíthat fel. Anélkül, 
hogy részletekbe merülnénk, meg kell említenünk a reformációnak az 
ún. tantisztítás, hitújulás mellett ezt az oldalát is. A korrupcióba süllyedt 
egyházát tisztította Jézus reformátoraival. Nemcsak korrupció volt a kö
zépkorban, de volt az is! Nemcsak undor, csömör, kiábrándultság fakadt 
a korrupció nyomán, hanem Jézus Krisztus tisztító munkája által tiszta
ság is. Felső és alsó szinten egyaránt anyagi pazarlás, megvesztegethető
ség, szexuális züllöttség együtt jártak hamis tanítással. Adó, méreg, erő
szak, csalás, hitszegés, mind ott voltak a pápai udvar jelenségei között. 
Simonia és nepotizmus jellemezték a pápai uralmat. Nincs az a botrány- 
krónika a 20. század bulvárlapjaiban amerikai milliomosok életéről vagy 
színészek kapcsolatairól, amely fölérne a korabeli Róma erkölcsi állapo
taival. Az erfurti barátnak azonban nem kellett Rómába zarándokolni, 
hogy feslettséget, züllöttséget lásson . . .  S hála Urunknak, szolgálata nyo
mán a pazarlás helyett jó munkamorál, a paráznaság helyett tiszta házas
ság, a kétes papi nőtlenség helyett becsületes lelkész-családi élet, a kor
rupció helyett megbízhatóság támadt, mintegy ráadásul.

S pozitívnek értékelendő, hogy Rómán belül is megváltoztak a viszo
nyok s a reformáció hatására eszmélődő Róma maga is tisztult, papjaiban 
és főpapjaiban fegyelmezetté vált, híveiben tiszta erkölcsöt sürgetett! 
Hogy Luthernek mit köszönhet Róma, azt talán csak a mi korunkban 
kezdik látni Rómában is! Minden korban az egyház számára veszély le
het az erkölcsi lazaság. De minden korban Jézus közelében szabaddá 
válhat az ember. Jaj a protestantizmusnak, ha korunk erkölcsi zűrzavará
ban megfeledkezik tisztaságot parancsoló Uráról, jaj, ha a bennünk levő 
világosság sötétséggé válik, ha a só megízetlenül.

Á bénultságból Jézus Krisztus szolgálatra szabadít. Minden korban 
tapasztalat, amit már Ézsaiás meglátott: „megfáradnak az ifjak, meglan
kadnak a legkülönbek is, de akik az Űrban bíznak, erejük megújul. Ener- 
váltságból élő reménységre születhetünk újjá.

Teljesen félreértjük a dolgot, ha a reformációt csupán emberek egy
házkritikájának értjük; emberek, vallásos zsenik valamit nem szerették, 
ezt kifogásolták, ez ellen protestáltak. Nem! A reformációban Jézus pro
testált népe bűnei ellen, valahogyan úgy, amint a Jelenések könyve meg- 
dicsőült Krisztusa teszi a kisázsiai gyülekezetekkel kapcsolatban: „van 
panaszom ellened: az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél azért, honnan 
estél ki. Térj meg és azokat cselekedő!” — hangzik az efézusi gyülekezet
nek. „Légy éber és erősítsd a többieket, akik halófélben vannak. Emlé-
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kezzél azért, hogyan vetted és hallottad, tartsd meg térj meg” szól a 
gyülekezet Ura a szárdiszi gyülekezetnek. Vagyis Jézus protestált és eb
ből születhetett valami új. Minket protestánsoknak ugyan az 1529-i spe- 
yeri birodalmi gyűlés óta neveznek, amikor az evangélikus rendek pro
testáltak, de igazában ez a név tartalma szerint úgy illet, hogy eleink 
meghallották Jézus protestáló szavát és ezt visszhangozták! Az nem vé
letlen, hogy a 95 tétel, a reformáció indító mondataként ezzel kezdődik: 
„Amikor a mi Urunk azt mondja, térjetek meg, azt akarja, hogy a hívek 
élete naponkénti megtérés legyen!” Jézus ezzel a „teremtő szavával” sza
badított meg régi bűnökből, s tudta megreformálni a régit. A mindig re
formációra szoruló egyházban mindig ez az ige szabadít fel régi megkö- 
tözöttségekből, bűnökből, saját régi önmagukból és ad új látást, új erőt, 
új életet, új reménységet. Ma is: Jézus felszabadít.

III. Jézus Krisztus egyesít

Amit majd kiküldött testvéreink a távoli afrikai Nairobiban átélnek 
néhány hét múlva, azt kicsiben mi is átéljük ma este: Sokféle felekezetű 
Krisztus-hivő együtt. Sok-sok különbség közöttünk, mégis egyek vagyunk 
Jézus Krisztusban. Ö az, aki minden különbségünk ellenére egyesít. Az 
Ö közelében értjük meg, amit Pál apostol így fejezett ki a Római levél
3. fejezetben: „nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek... mindnyá
jan szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. . .  és megigazulnak Jézus Krisz
tus által” .

Az, hogy a magyarországi egyházak közös ökumenikus tanácsban 
tárgyalhatják meg dolgaikat, szolgálatukat, az, hogy közös vállalkozások
ban vehetnek részt (pl. biblia kiadás), Jézus Krisztus egyesítő munkájá
nak következménye. . .

Az, hogy van Egyházak Világtanácsa, az azért is van, mert Valaki 
1900 és egynéhány évvel ezelőtt imádkozott azért, hogy mindnyájan egyek 
legyenek. Nincs már probléma, nézeteltérés protestánsok között? Protes
tánsok és anglikánok vagy ortodoxok között? Nincs baj, krízis jelenség 
Az Egyházak Világtanácsában? Sajnos van elég. De van egység is! Nem 
valami ellen vagy valamivel szemben, hanem Valakiért és valakikért, 
Jézus Krisztus a tér szélességében és az idő mélységében egységet tud 
teremteni. Az irányt mutatja: egyesít! Ahogy Kálvin vagy Melanchton 
már hangsúlyozták az első öt évszázad egyetértéséhez való visszatérést 
vagy ahogy az utóbbi kereste a görög ortodoxia kezét (16. század!), úgy 
valljuk mi is, hogy a reformációhoz Jézus miatt nem a széthúzás, a fele- 
kezetekre bomlás, az aprózódás tartozik jellegzetességként, hanem a Jé
zus Krisztus személyében és szolgálatának elfogadásában való egység: 
Jézus egyesít!

Mai római katolikus testvéreink ellen sem szeretnék szeretetlenül 
dörögni ezen az estén. Anakronizmus lenne. Nem való ez már 1975-ben 
protestáns lelkész ajkára. Nem szeretném ignorálni vagy lebecsülni mind
azt, ami változás történt a 2. Vatikáni zsinat óta a római felekezetben 
még nálunk is. Nem is szeretnék büszkén vagy öntelten így beszélni: 
„No látjátok, római katolikusok, mennyit közeledtetek az utóbbi másfél 
évtizedben hozzánk. Mégsem élt Luther hiába: bibliát olvastok, anya
nyelven hallgattok igehirdetést. Krisztus-központúvá vált teológiátok. 
A filozófiánál is jobban érdekel az üdvösség története titeket is. Közel 
jöttetek hozzánk.” Hamis hivalkodó beszéd lenne az ilyen. Örajtuk is, 
mirajtunk is az segít ugyanis, ha Jézus Krisztushoz kerüljünk közelebb, 
őmiatta, Öt keresve olvasom a római katolikus sajtót szívesen. Közeli
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vagy távoli szervezeti egységben nem hiszek naivan. Hátsó gondolatokkal 
teli vagy anélkül munkálkodó egységtörekvéseket nem értékelek túl. Nem 
hiszek az egy akol és egy nyáj belátható időn belüli kialakulásában. De 
hiszek Jézus Krisztusban, a mi közös nagy Testvérünkben. Aki miatt 
lehetünk, távol élők is, egymás testvérei. És ez a gondolat máris átvisz a 
szekuláris ökumené területére. Mert ahogyan igaz az — a jelek legalábbis 
erre mutatnak — in sacris (szent tanokban és szent cselekményekben) 
nem tudunk együttműködni — igaz és örülünk annakv hogy tudunk 
együtt haladni népünk szolgálatában vagy az emberiség békéjéért foly
tatott törekvések útján. Jézus egyesít, ezt a szekuláris ökumené megélé
sében, vagyis a társadalommal s az emberiség egészével való érintkezé
sünk során is megtapasztaljuk. Magyarországon és az öt világrészen 
egyaránt.

Jézus Krisztus, ki szolidaritást vállalt a kicsinyekkel, megmutatja, 
hol a helyünk. Protestánsoktól és római katolikusoktól egyaránt azt kí
vánja, hogy egységesen s az Ö erejét felhasználva szolgáljunk emberek 
között. Máté 25 szerint nem is csak vallásos cselekedeteket vár, hanem 
konkrét szolgálatokat, ö , aki előtt nem idegen a samáriai, a szirófőniciai 
nő vagy a pogány százados, ö , akinek tanítványa, Péter megtapasztalja, 
hogy nem mondhatja tisztátlannak azt, amit Ura szentnek tart.

A reformáció kihozta az egyházat a kolostorok befelé forduló vilá
gából, a hétköznapok profán embervilágába, de nem azért, hogy meg
feledkezzék a szentről, hanem hogy megszentelje a hétköznapit is. Jézus 
sohasem irtózott egyszerű emberek egyszerű életétől s protestáns népe a 
mi korunkban felfedezte, hogy a világ felé fordulás létkérdés, hogy Jé
zust követni megint csak a világban lehet! Az önmagáért élő, csak ön
magát menteni akaró egyháznak nincs jövője. Ez a világ felé fordulás a 
mi magyar helyzetünkben is létkérdéssé vált az utóbbi három évtized
ben. Ha csak önmagával foglalkoznék a magyar protestantizmus, a világ 
keresztyénségével együtt, úgy a válság-jelek diagnózisában merülne ki 
ereje. Csak sóhajtoznék, sopánkodnék, panaszkodnék a nehézségek, új 
problémák láttán vagy saját erőtlensége felismerésén! De szolgálatunk, 
feladataink egységes látása és vállalása kicsiny és világméretekben egya
ránt kiemel a gyümölcstelen önelemzésből és egészséges, nem egocentri
kus életre nevel. A feladatok megsokszorozzák erőnket, a kihívásra vála
szolnunk kell, a Krisztustól kapott energiákat hasznosan tudjuk együtt 
felhasználni. Dr. Bartha Tibor püspök úr a tagegyházak közös ökume
nikus ünnepi közgyűlésén ez év márciusában fejezte ki az előtt az öku
menikus grémium előtt, amely egy volt a hálaadásban és egy a jövendő 
feladataink vállalásában: „tapasztalataink szerint Isten Lelke az egyhá
zak világában egyre nagyobb mértékben érleli a szolgáló egyház és a 
szolgálat teológiája iránti megértést és tiszteletet is.”

Ez az önmagunkat nem féltő, a világban szívesen szolgáló magatar
tás éltet és egyesít hasonlóan gondolkodó és élő keresztyén testvérekkel. 
Ez azt jelenti, hogy sóvá és kovásszá lehetünk, ez jelenti az egészséges 
másokért való létet.

Elgondolkodtató cikk jelent meg a mai Evangélikus Életben D. Káldy 
Zoltán püspök úr tollából. Kiléptünk a várból címen. Arra hívja fel a 
figyelmet, hogy gyönyörű reformációi énekünket, Luther egész keresz- 
tyénség számára közkincset jelentő himnuszát énekelhetjük hamisan is, 
ha a vár képlet olyan hamis gondolatokat indukál, hogy az egyháznak a 
világban való helye várban, várfalak mögött van. E közben nemzetek há- 
boroghatnak, hegyek rendülhetnek meg — ez nem az egyház ügye. Ne
künk pedig — az Újszövetség népének — szabad menetelünk van Isten
hez, aki maga is kilépett a várból. Szent hellyé tette az egész világot, Is
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ten lakóhelyévé vált a világ. Az egyháznak sem szükséges a várban ma
radni, ha Istennel közösségben akar élni, hanem ki kell lépnie a v i lá g b a  
és ott kell szolgálatát végeznie^ A világban is vele van az Isten, ott is ol
talmazza, ott is „oltalma és erőssége” . Ezért az egyháznak nemcsak a vár 
falai mögött nem kell félnie, hanem a várfalakon kívül sem .. .  A mi 
történelmi körülményeink között a várban élő egyház csak a várfalakról 
nézte volna, hogy mi történik körülötte, hogyan építenek mások társadal
mat és legfeljebb ennek az új társadalomnak a kritizálásába süllyedt vol
na bele. Ez vita nélkül küldetésének megtagadását jelentette volna...  
Énekeljünk csak szívből és hangosan továbbra is: „Erős vár a mi Iste
nünk!” Közben azonban szemeink ne egy vár falain akadjanak meg, ha
nem arra az Istenre nézzünk, aki szolgálatra küld bennünket és aki szol
gálatunk közben is oltalmunk és erősségünk.”

Ma éppen ezt éli át a reformáció népe, hogy Jézus a közös szolgálat 
felismerésével és vállalásával egyesít.

Mi is az egyház története? — töpreng az ember és a gyülekezet, az 
egyház történetének egy jelentős eseményére emlékezve a reformációi 
emlékünnepélyen. Isten országának története itt a Földön? Túlságosan 
egyszerű felelet. A Christus prolongatus története? Túlságosan könnyű 
azonosítás Jézus Krisztussal. . .  Az evangélium hirdetésének, a Szentírás
nak, az istentiszteletnek, a diakóniának története, mindez együtt? Túl
ságosan személytelen. Tévedések és erőszak keveréke, ahogy Goethe 
mondta? A mustármagról szóló példázat realizálása? Esetleg csődtömeg, 
sőt maga az ítélet? Ha a világtörténelem maga az ítélet — úgy az egyház 
történelem ítélet az egyház fölött? A kísértés-történet folytatása? — 
ahogy Dosztojevszkij látta. Vagy egy szellemes franciának van igaza 
(Gerard Bessiere): „Minden történet az egyháztörténetben megannyi fá
tyol Krisztus arcán, újra meg újra fel kell fedni a fáty lt, hogy Jézus 
Krisztus arca nyilvánvaló legyen” . Vagy a passió folytatása? Üjra és újra 
rágalmazzák, megköpdösik, megcsúfolják, kínozzák és halálra küldik az 
egyetlen Igazat, ahogyan Dosztojevszkij Nagy Inkvizítor epizódja is sej
te ti? ... Vagy az emmausi találkozás folytatása? Kiábrándult, megfáradt, 
egykor hivő tanítványokkal találkozik a Feltámadott és újra lelket önt 
beléjük és bizonyságtevésre bátorítja őket, ahogyan John Mackay írja fe
lejthetetlenül szépen egy könyve előszavában. Mártírok és konfesszorok 
vagy lapsik és apostaták története?

A helyes látás talán Páltól sajátítható el: dialektikusán látott. Pél
dául látta a korinthusi gyülekezetei a szentek gyülekezetének, amelyért 
van hálát adni való, hiszen gazdagon megajándékozottak beszédben, is
meretben és reménységben és semmi kegyelmi ajándékban nem szűköl
ködnek, ugyanakkor ismeri a gyöngeségeket, a bűnöket is, a reformálni 
valókat is, ezént hirdeti „kegyelem néktek és békesség” ..., mert Isten 
kegyelemre szoruló népéről van szó. Az egyháztörténeten, a reformáció 
történetén is végigvonul e kettősség: egyszerre Isten cselekedetének szín
tere és emberi gyöngeségek és bocsánatra való bűnök története . . .

Számomra az egyháztörténet kimeríthetetlen kincsesbánya, nevesek 
és névtelenek története, tényeket kereső emberek számára kapcsolópont, 
ami egyházi életünkhöz a mélység dimenziója, húsz évszázad mögöttem s 
benne bizonyságtevők fellege is: atyák és testvérek, útitársak, a commu- 
nio viatorum megérkezett tagjai. Csodálkozva és örömmel hallok róluk, 
alázatosan gondolok rájuk, akik megelőztek időben, de sokszor nemcsak 
időben; kiváltságnak érzem, hogy ehhez a néphez tartozom, hittel az egy
ház Urát tudom dicsérni értük. . .  Szépen írja Martin Bauer az egyház” 
első három évszázadának névtelen keresztyénéiről s mi érthetjük a refor
máció kora névtelen keresztyénéire is, hiszen nemcsak Luther és Kálvin,
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hanem száz- és százezer névtelen keresztyén élt és volt Jézus Krisztus 
eszköze: „Csak keveset tudunk nevükről, az ő életrajzukat senki sem örö
kítette meg . . .  honnan jöttek? — nem tudja már senki és csak néhányuk- 
nak ismerjük a sírját. . .  ne feledkezzetek meg a névtelen Jézus tanít
ványokról, akik betegeket gyógyítottak és leprásokat ápoltak, szegények
nek evangéliumot hirdettek és ne feledkezzetek meg a névtelen asszo
nyokról, akik hűségesen viselték a keresztyén szegénységet és a névtelen 
öregekről, akik fáradhatatlanok voltak az imádságban. . .  az egyház nem 
ismer héroszokat, hősöket, sohasem dicsőítheti emberek nevét, nem di
csőíti még a keresztyének áldozatát, hűségét vagy szenvedését sem — 
egyedül Istent dicsőíti, aki egyedül tehet minket tisztává és szentté, min
ket, akik nem vagyunk mások, mint bűnösök. Isten mindnyájukért Fiát 
adta, hogy Benne legyen életünk” . Valahogy így szeretnék én is mindig az 
egyház történetére gondolni és dicsőíteni az Urat, aki egyedül képes sza
badítani és egyesíteni. Ezt tette az első évszázadban a bűnösök Barátja, 
ezt tette a protestáló Krisztus a reformációban és ezt végezheti el ma is 
közöttünk, a 20. századi emberek között a nagy DIAKONOS. Űr és szolga 
egyszerre.

A gyülekezetben sohasem öncélúan — a történelmi érdekesség ked
véért — foglalkozunk egyháztörténettel, hanem azért, hogy régi történe
teket böngészve, régi portrékat szemlélve is felragyogjon nékünk Krisz
tus! Öt hirdetem ma is!

Jézus Krisztus felszabadít és egyesít! Lehet különösnek, szokatlannak, 
esetleg bizarrnak találni, hogy valaki a 16. századi reformációra emlékez
ve egy 1975-ös témát, egy világgyűlési mottót használ fel, számomra segít
séget jelentett ez a téma, ezen az ünnepélyen is közös Urunkra irányí
totta figyelmünket, együtt adhattunk hálát 16. századi és 20. századi sza
badító és egyesítő munkájáért, és közösen könyöröghetünk most már, 
hogy minket is használjon fel emberiséget átfogó szolgálatában — esz
közül.

Dr. Hafenscher Károly

Az igehirdetés Isten új életet ajándékozó 
hatalmának meghirdetése

Minden igehirdetés és bizonyságtétel alapja és meghatározója az, 
hogy Isten Jézus Krisztust a világba küldte, s ezért ez a világ a Krisz
tus által szeretett és megváltott világ. Isten megváltó szeretetére örömmel 
és az általa megváltott világra reménységgel nézhetünk. Luther 1547. okt. 
5-én Torgauban tartott igehirdetésében mutatott rá arra, hogy az isten- 
tisztelet és igehirdetés „nem másért történik, mint azért, hogy a mi szere
tett Urunk igéjén keresztül maga beszéljen velünk és mi is beszéljünk 
Vele imádság és dicséretmondás útján.”

Az igehirdetés céljának vázolásánál két irányzatot külön is megem
lítek, mert tudatosan vagy akaratlanul is az igehirdetéseknél ezek az 
irányzatok éreztetik hatásukat.

Az egyik Friderich Gogarten és Rudolf Bultmann képviselte exiszten- 
cialisia teológia, amely szerint az evangélium hirdetése nyomán az em
beri exisztencia önmegvalósulása és önkiteljedése jön létre. Az exiszten-
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cialista teológia bízik abban, hogy Istennek az igehirdetés által történt 
felhívása alapján az ember viszonya megváltozik Istenhez és emberhez, 
s a v i lágban értelmes, segítő szeretete fog uralkodni az emberek között!

Ezzel ellentétben a barthi teológia és annak iskolája hangsúlyozza, 
hogy az igehirdetés nem más, mint annak proklamációja, amit Isten Jé
zus Krisztusban a világért tett. A gyülekezet, az Újszövetség népének 
feladata az, hogy a Jézus Krisztusban elkezdődött „új aion”-ban meghir
desse és megélje Istennek a világ számára adott új lehetőségét úgy, 
hogy eninek az új lehetőségnek a valósága kisugározzon az élet minden 
területére és megváltoztasson minden életterületet.

Az egyik hibája az, hogy nem számol a bűnnek emberi értelmet 
gúzsbakötő hatalmával, a másik pedig Isten királyságának eszhatológikus 
voltát a jelenben akarja megvalósítani.

Az igehirdetés Isten új életet ajándékozó hatalmának meghirdetése 
a mindenkori „mában” .

Ezt az „újat” mindig meg kell hirdetni, proklamálni. Mégpedig min
dig újonnan.

Ebben az értelemben az igehirdetés kérygma, heroldi felhívás az 
egész világ felé. Tehát univerzális jelentőségű.

Ez a proklamáció a kortárs felé a potenciális lehetőséget hirdeti meg 
az egyén és a közösség felé: ennek a Krisztusban adott isteni új szövet
ségnek iti is tagjai lehettek. Rá kell mutatnia a minden emberre érvényes 
isteni üzenet tartalmára: minden ember Isten népének hivő tagja lehet. 
Ezért az igehirdetés lehetőség és követelés egyszerre.

Az igehirdetés nyomán a Szentlélek munkája által létrejött gyüleke
zet az a belső kör, ahonnan tovább sugárzik Isten mentő szeretete a külső 
körre, azokra az emberekre is, akik még nem tartoznak a gyülekezet kö
zösségéhez, az Istennek Jézus Krisztusban hivő népéhez, s nem tudatoso
dott bennük Jézus Krisztus győzelme a bűn, halál és gonosz felett. Az 
igehirdetésnek ilyen értelmezése hordozza az evangélium igazi dinamiz
musát és a felebarátra irányuló felelősségét. Istennek megváltói tette Jé
zus Krisztusban, a gyülekezeten keresztül lesz az egész világban hatásos
sá. „A  mi viszonyunk Istenhez nem valami legmagasabb rendű vallásos 
gondolathoz való kapcsolódás, nem is a „legfőbb lényhez való” tartozás, 
— ez nem igazi transcendencia, — hanem a mi viszonyunk Istenhez „új 
élet” , s ebben az új életben a másokért való élés, a Jézus Krisztusban 
való részesedés nem valami végtelen és elérhetetlen feladat, hanem a je
lenvaló és elérhető felebarát.” (D. Bonhoeffer)

A hirdetett igének a hallgatók által való elfogadása és megértése 
nem csupán valami tényszerű információnak az elfogadását és átvételét 
jelenti, hanem a Jézus Krisztussal való közösség elfogadását is. — Ezzel 
máris túlléptük az exisztencialista teológia felfogását. —

Így elfogadni Isten igéjét és önmagát az embernek az ige előtt fel
tárni azt jelenti: valóban a Krisztusban adott új élethez jutni. Jézus az
által volt Isten Fia, hogy az Isten igéjét így fogadta el és tette magáévá, 
s nem egyszerűen természetfeletti születése és közénkjötte alapján. S mint 
Istennek közösségben levő Fiú, — a bűn és halál hatalma ellenére is, — 
tudta Isten igéjét örömmel és másokat megörvendeztetően továbbadni. 
Jézus maga volt az Ige, amellyel Isten elzárkózottságunkban, bűnünkben, 
Istentől és felebarátunktól távollétünkben megszólított.

Aki meghallja Isten szavát az igehirdetésen keresztül, az az Igében 
személyesen jövő Istent és annak Fiát fogadja be és bizalommal kitárul
kozik előtte.

Csupán informatív jellegű igehirdetésből nem fakad új élet. Szükség 
van arra, hogy a hirdetett ige mindig új, „mához-szabott” és a mai embert



egzisztenciálisan megszólító legyen. Az így elfogadott és befogadott Ige 
egy új cselekvést vált ki az ige hallgatóiban. A gyülekezet tagja, s maga a 
gyülekezet is, mint közösség a világgal is új kapcsolatba kerül: a felelős 
szeretet dialogikus exisztenciájába.

Hans Dieter Bastian mutatott rá arra, hogy az igehirdetésnek, ha a 
modern embert meg akarja szólítani, korunk minden kérdését figyelem
be kell venni és az igehirdetésben fel kell dolgozni, de nem szükséges, 
hogy az igehirdetés minden felvetődő kérdésre „biztos megoldást”, 
„knapp” feleletet adjon. „Áz igehirdetés befejeződhet gondolatsorok el
indításával és nyitvamaradt kérdésekkel is.” Basitian a „Theologie dér 
Frage” c. könyvében arról beszél: „Az értelmes hit válasza nem egysze
rűen vallásos válasz a felmerülő kérdésekre, hanem Isten megérkezése 
egy olyan helyre, ahol mi a kérdést csak mint aporiát hagyhatjuk nyitva. 
Ilyen kérdések nem csupán az emberi lét végső kérdései, hanem ilyen 
kérdések lehetnek társadalmi, politikai és gazdasági kérdések, ahol nem 
egyházias feleletet kell adni”. A történelmi események korrekt analízise 
ezekben a kérdésekben az igehirdetőtől határozott és felelős döntést vár, 
hogy igehallgatói felé szava hiteltérdemlő legyen. Homiletikai didaktika 
értelmében akkor sikerül egy igehirdetés, ha a hallgatókat coram Deo 
állítja kérdéseikkel, s arra készteti őket, hogy ebben az Isten előtt állás
ban mint felelős emberek a szeretet, igazság és józanság lelke alapján 
hozzák meg döntéseiket.

Ezzel a meghatározásával Bastian lehetetlenít minden olyan igehirde
tést, amely bibliai fdézetekkel minden életterületre pontos receptet tud 
adni, de ugyanakkor elutasítja magától Istennek azt a követelését, hogy a 
hivő ember is az égető társadalmi kérdések megoldásánál „tanácsok he
lyett” tevékeny munkájával vegyen részt.

Ma is hallható gyakran: „Én csak egy könyvet olvasok: a Szentírást, 
mert ott találok meg mindent, ami keresztyén életem és igehirdetői szol
gálatom számára szükséges” . Vagy: „Csak a teológiai könyveim igazítanak 
el az életben. A napi politika kérdései engem nem érdekelnek. A kommu
nikációs eszközök, az újságok is hazudnak.” Igaz, az újságok és a kommu
nikációs eszközök „nem valósabbak” és „nem igazabbak” mint maga az 
emberi élet, amit az újságok és a képernyők visszatükröznek. Amikor Jé
zus a valóságos életre akart rámutatni. Amikor Jézus a valóságos életre 
akart rámutatni, számtalan olyan történetet mondott el, amelyeket a na
pilapokban is láthatott volna. Pl. Volt egy ember, aki Jeruzsálemből Jeri
kóba ment, s útközben rablók kezébe esett. . .  Hányszor kezdett így törté
netet: nézzétek . . .  lássátok . . .  Engedjétek az eseményeket pontosan ecse
telni . . .  Ez történt, ezt élték át emberek. . .  Ez volt lehetséges . . .  Ezért 
töltsön el titeket, tanítványokat aggódás, ezekkel törődjetek, ezekre gon
doljatok, ezeket a híradásokat vegyétek komolyan ..

Amikor ma az igehirdető újságot olvas vagy a TV képernyője előtt 
ül emberi sorsokra kell figyelnie. Azokra a társadalmi, politikai, szociális 
és gazdasági vagy vallási hátterekre, amik az események mögött vannak. 
Korunkban az ember magát homo faber-nek ismerte fel. Tudományos és 
technikai „világhódító törkevései” előtt alig-alig van már akadály. Ugyan
akkor az is nyilvánvaló, hogy az atomkorban az emberi létet fenyegeti 
pusztulás, ha az ember nem tudja a lakott föld szociális, gazdasági és 
társadalmi kérdéseit úgy 'megoldani, hogy ezzel minden embernek emberi 
méltóságot és emberhez illő lét-lehetőséget biztosít. Világossá lett, hogy a 
modern embernek jövő világát a felelősségének tudatában szabadon és 
ésszerűen kell megterveznie. Az emberi lét legnagyobb öröksége ugyanis 
éppen az, hogy képes tudatosan és felelősen cselekedni.

Jörg Zink helyesen írja: „Aki nem tudja, miért kell imádkoznia, mi
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lyen kérdésekről kell igehirdetésében szólnia, az üsse fel a napilapo
kat és kezdjen el arról Istennel beszélgetni — meditálni, s ezzel is ké
szülni az igehirdetésre, — és kezdjen el dialogizálni ezekről a kérdések
ről igehirdetésében embertársaival.” Akkor az igehirdető egyszerre csak 
azt érzi, a távoli idegen testvér a Jézus Krisztusban. Megszabadul önző 
önmagától és szabaddá válik Isten és az embertárs felé.

Figyelemreméltó Jörg Zink néhány gondolata még: „Olvasom az új
ságokban: Ismét elvetették a nyugdíjak emelését. Drágább lett a tej. — 
És én emberekre gondolok, akik a mi gazdag országunkban mindig sze
gényebbek lesznek, mivel az árak emelkednek, de nem a nyugdíjak. A rö
vid híradás mögött sorsok tárulnak fel előttem.

S én így folytatom a gondolatot tovább: Nálunk emelték a nyugdíja
kat. Emelték az anyasági segélyt. Igaz, a világgazdasági események miatt 
drágább lett a cukor és drágább lesz a hús. De a reáljövedelmek nem 
maradhatnak alacsonyabbak százalékos arányban a százalékarányos ár
emelkedéseknél. Egyetlen dolgozót sem kell elbocsátani, mert nincs 
munka . . .

„Olvasom: Szobát keres főzési lehetőséggel 200 DM bérleti díjig: Es- 
kitaski Halide. És gondolok a vendégmunkásokra hazámban, akiknek so
ha nem lesz lehetőségük arra, hogy házigazdáik brutális kizsákmányolá
sát legyőzhessék.” — S gondolok emberekre én is, akik önzőn ma is nálunk 
is még hasonló módon szeretnének meggazdagodni. De gondolok ugyan
akkor azokra a humánus törvényeinkre és intézkedéseinkre, amelyek az 
embernek ember által való ilyen kiszipolyozását is megszüntetni és kikü
szöbölni hivatottak.

„Olvasom: Nyugdíjas három napig segítség nélkül feküdt a konyhá
ban. S gondolok a magukra maradottakra, akiknek segélykiáltására senki 
nem felel.” — S gondolok én is magukra maradt öregekre, akiknek nem 
kenyérre, hanem szeretetre lenne szükségük. Akik simogatásra és meg
értésre várnak. Akik nem egy szociális otthonban férőhelyre, hanem 
gyermeki szeretetre és megértésre várnak.

„Olvasom: Akik tanácsainkat igénybe veszik, azokhoz özönlik majd 
a pénz. — És emberekre gondolok, akik azt álmodják, hogy akkor lenné
nek boldogok ha milliomosok lennének. A csalódottakra. Házasságokra, 
amiket szétzilált a bűn. A hazugságokra, amikkel emberek pénzt szerez
nek. A gonoszságra, amellyel ember a másik ember kizsákmányolásával 
építi aranyváráit.”

Nem azért lettek igehirdetéseink elvontakká és életidegenné, mert 
bezárkóztunk a dolgozószobánkba igehirdetésre készülésünkkor?

Minden igehirdetést az igehirdető exisztenciális döntésének kell meg
előzni. Most ellenvetésül azt lehetne mondani: egy orvosnak nem kell 
előbb ugyanolyan gyógyszert bevenni, mint amit betegének ír fel. Az ige
hirdetőknél azonban ez nem így áll!

S ezért nem elég az igehirdetőknek aporiális kérdéseket feltenni, ha
nem Istennel való közösségének bizonyosságában, Istentől kapott értelmét 
használva bátoríthat és prófétai bátorsággal meghirdethet bizonyos dol
gokat. Mert az igehirdetés nyomán a gyülekezet döntésének is meg kell 
születni. Gyakran ott hibázzuk az igehirdetést el, hogy csak bebizonyí
tani akarunk valamit Istenből, s nem Isten elé állítani hallgatóinkat, 
hogy azután hallgatóink Isten előtt állva hozzák meg feleleteiket és dön
téseiket. Pedig az igehirdetéssel a hallgatókat meggyőzni akarás nem más, 
mint demagógia. A hagyományos igehirdetések pedig nagy általánosság
ban magukon hordják ezt a demagogikus kraktert.

Az igehirdetésnek mindig a gyülekezet élethelyzetét kell figyelembe
venni és a szolgálat helyét és idejét, ahova az egyház Ura szolgálni küldi
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népét. E. Lángé homiletikájában megköveteli, hogy a gyülekezet minden
kori történelmi helyzetének kis és nagy kérdései az igehirdetésre készü
léskor sokkal nagyobb szerephez jussanak, mint azt az igehirdetésről szó
ló tanok eddig megkövetelték.

Felvetődik itt azonnal a kérdés: Eddigi szokványos homiletikai mód
szerünk felett nem járt el az idő? A szokványos módszer ez: Az előírt 
vagy választott textust először egzegetizálni, teológiai kérdéseit feltárni és 
megoldani, meghatározni az ige szkópuszát, s csak azután a mai élethely
zetet keresni, amelyet az így egzegetált és átmeditált igével az igehirdető 
megcélozhat.

Egy képpel mondva: Képzeljünk el egy orvost, aki reggel a rendelési 
idő előtt odaáll a gyógyszeres szekrény elé, amely tömve van régi és új 
kiadású gyógyszerkészítményekkel, mindazzal, amit a gyógyszeripar pro
dukált, s elkezd gondolkodni: Hol vannak azok a betegek, akiken ezekkel 
a gyógyszerekkel segíteni tudnék. Betegei között minden valószínűség 
szerint találna ilyeneket, de nem ez az igazi gyógyítási módszer! A Bib
liánk „orvosságos szekrényében” vannak bizonnyal olyan „gyógyszerek” , 
amelyek azonnal néhány emberen segíteni tudnának. De vajon nincse
nek korunknak, társadalmunknak, embervilágunknak olyan égő, fájó se
bei, betegségei és kérdései, amelyek kezelésre és gyógyításra szorulnának, 
s amely kérdések ilyen konkrétan sem az Ö-, sem az Üjtestamentumban 
így nem jöttek elő —, s éppen ezért kész orvosságot"azorvos á'ágo s szek
rényünkben” nem találhatunk —, mivel akkor ezek a „betegségek” egyál
talán nem léteztek.

Felvetődik a kérdés: Amikor az igehirdető a mai kérdésekre figyelve 
szólaltatja meg Isten üzenetét nem kerül abba a veszedelmes helyzetbe, 
hogy a politikai, társadalmi, gazdasági vagy szociális elgondolását vagy 
felfogását hirdesse meg? Amikor korszerű kérdésekre akar feleletet adni 
nem manipulál a gyülekezettel? S a ma kérdéseire adott felelete holnap 
nem lesz elavulttá? Ahogyan a gyülekezetei coram Deo állítja az ige, 
ugyan úgy az igehirdetőt is. S Isten előtt hozott döntéseit kell meghir
detni ma. Azzal a tudattal, hogy a holnap kérdéseire prófétai bátorsággal 
majd holnap kell feleletet adnia.

Az igehirdetőnek az eszhatológikus reménységet a hitben és a hit által 
való cselekvésben a ma történelmi eseményeiben kell megjeleníteni. A 
transzcendentális üdvösséget ezért nem lehet csak vertikálisan értelmez
ni, hanem annak horizontális jelentőségét is meg kell hirdetni.

Isten eljövendő királysága a történelmi folyamatba is dinamikusan 
betört és nemcsak az emberi szívekbe. S ezért az a társadalmi struktúrák 
irányában is hatással van.

Már a próféták által meghirdetett Isten-királysága vagy Isten-király
ságának eljövendő béke korszaka minden nép fölött, egy döntő és hatá
rozott politikai karaktert viselt magán. A megígért Isten-királyságától azt 
várták az emberek, hogy politikai vonatkozásban már most, már itt az 
igazság és jogrend világát hozza létre. „Az Isten-királyságában, az emberi 
együttélésben meg kell találni az embernek igazi ember voltát. Az el
jövendő Isten-királyságára néző reménység soha nem veszítheti el ezt az 
eredeti politikai jellegét. Különben az értéktelenné válik, s olyan lesz, 
mint amivel valójában nem is lehet számolni az emberiség mai konkrét 
helyzetében.” (.W Pannenberg)

Isten királysága, amit Jézus Krisztus meghirdetett „nem ebből a vi
lágból való.” (Jn 18,30) Mégis, a világ jövendőjére való tekintettel a ke
resztyének indíttatva vannak arra, hogy erre a jelenvaló világra a meg
ígért jövendő fényében tekintsenek és éppen a politikai eseményeket en
nek a kiteljesülendő reménységnek realitásában nézzenek és vizsgáljanak.
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Jézus Krisztus evangéliumának éppen az a sajátossága, hogy Isten eljö
vendő királysága „már most” — ez a „már most” és „még nem” dialógi- 
kus feszültsége jellemzi ezt a mi világkorszakunkat, — meghatározza a 
jelent. Isten eljövendő királyságára, vagy üdvére tekintő reménység nem
csak a keresztyén privát életre és kegyességre vonatkozik, hanem érvé
nyes a politikai és szociális élet területére is. Magába foglalja az egyén 
üdvösségét és üdvbizonyosságát, de magába hordozza egy békés, igazsá
gosabb, minden embernek emberi méltóságot biztosító világ munkálásá- 
ra való elkötelezést is.

A ma élő keresztyéneknek minden okuk megvan arra, hogy azután 
kérdezzenek: Melyik az a társadalmi, gazdasági és politikai rend, amely 
az általános békét, a minden embert megillető emberi méltóság megélé
sének lehetőségét, a jogosságot és igazságosságot biztosítani tudja. Jézus 
Krisztus a Messiás, Isten királyságának a reprezentánsa nem a maga di
csőségét kereste, hanem kiszolgáltatta magát a halálnak is, hogy így való
suljon Isten üdve, királysága az emberek között. Ezzel hidalta át Jézus 
az ember és Isten közötti szakadékot, valamint az ember és ember kö
zötti űrt.

Az a tény, hogy Jézus ellene mondott népe politikai váradalmainak, 
— amit a római uralom elleni nacionalista felkelés érdekében akartak fel
használni, — korántsem jelenti azt, hogy a Jézus által meghirdetett Is
ten-királysága általában semlegességet jelent a mindenkori politikai kér
désekkel kapcsolatban. Ellenkezőleg! Éppen Pilátusnak adott válaszában 
kétségtelenül legiitimizál egy „két kormányzásról” szóló tant, ahol Isten 
mindkét kormányzásban részt vesz.

Éppen ezért „Isten királysága a szociális igazságtalanságtól, az elnyo
mottnak az elnyomás alól való felszabadulását is jelenti. Isten királysága 
jelenti a felszabadulást nyomor és írástudatlanság alól, s felszabadulást 
jelent emberi méltóságban élésre, a földi élet adta lehetőségek kihaszná
lására. Jelenti a jólétre és boldogságra való felszabadítást és felszabadu
lást.” (VV. Born) Éppen ezért az egyház Krisztustól kapott feladata az, 
hogy szószólója legyen az elnyomottaknak, a jogtalanságot szenvedőknek, 
hogy munkálkodjék és harcot folytasson a privilégiumok ellen a faji gyű
lölet ellen, az éhség és háború ellen, hogy fellépjen a világon mindenütt 
a szabadság, igazság és haladás érdekében. Az olyan igehirdetés, amelyik 
Isten királyságának ilyen értelmű meghirdetése elől elzárkózik, az félre
értette az igehirdetés feladatát, s az ilyen igehirdetés nem más, mint 
blasfémia. (H. Lilje)

Az igehirdetés nyelve és nívója. A szabad beszéd nyelve egészen más, 
mint az írotté. Gyakran kísért az igehirdetésnél az általános formulázás. 
Nem nevezi nevén a dolgokat. Ha plasztikusan, élet-közei szólítjuk is 
meg hallgatóikat, az igehirdetés színvonalából nem veszítünk általa. 
Az emberré alázkodott Jézust, az Igét ne akarjuk a vallásfilozófia elvont 
légkörébe emelni. Az Ige testté lett! Világos, érthető, a mai ember által 
beszélt nyelvnek kell lenni az igehirdetés nyelvének. Megszokott frázis 
szavainkat is éppen ezért ma nagyító alá kellene venni. Olyan szavainkat, 
mint „gond” , „aggódás” , „gond és nyomorúság” , „idő és örökkévalóság”, 
„élet és halál”, „öröm és szenvedés” ember a „szürke hétköznapok
ban” . . .  Az ilyen szólamok csak rutinos felületességről tanúskodnak! 
Gyakran a „magasröptű teologizálás a szószéken” nem a tudományos kép
zettséget, hanem a tudóskodást és tudálékosságot tükrözi. Az ilyen „ma
gasröptű” igehirdetés azután a leggyakrabban elrepül a hallgatók feje 
felett. Lutherre kell figyelnünk: „Átkozott és kárhozott minden igehir
dető, aki még most is nehéz, magas és körmönfont dolgokkal traktálja a
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népet, saját dicsőségét keresve, vagy azt, hogy néhány világi méltóság 
előtt ezáltal szerezzen magának dicsőséget. Amikor én Wittenbergben pré
dikálok, egészen alacsonyra ereszkedem, nem tekintek a doktorokra, ma
giszterekre, azokra, akik talán negyvenen vannak a templomban, hanem 
azokra a százakra és ezrekre nézek, ifjkra, gyerekekre és egyszerű em
berekre, akik ott akkor hallgatják az igét. Ezeknek prédikálok, s szük
ségeiket veszem figyelembe amikor igét hirdetek. Ha ezt a többiek nem 
akarják hallani, íme nyitva az ajtó előttük. Ezért nálad is azt szorgalma
zom, hogy egyszerűen, kedvesen, hangosan, tisztán prédikálj és taníts.”

Mai modern, nagykorú világunk nem hagyja magát vallásos naivi
tásokkal meggyőzni. Ezért az egyházias beszédnek világias beszédnek kell 
lenni. Ha az egyház más nyelven gondolkodik, mint az emberek körülöt
te, az előbb vagy utóbb megértési akadályokat fog jelenteni. Az ilyen ige
hirdetés kiűzi a szekularizálódott embert a templomból.

Állandóan vonatkozásban kell lenni az igehirdetésnek a mindennapi 
élettel. Mindig kell lenni embereknek, akik felfigyelnek arra, hogy az 
igehirdetésben róluk van szó, az igehirdetés őket itt és most az adott 
élethelyzetükben szólítja meg, félelmeikre feleletet ad, tanácstalanságuk
ban utat mutat, reménytelenségben reménységhez juttat. Kérdéseikkel 
együtt kérdez és keresi a feleletet. A gyülekezet részéről megsemmisítő 
Ítélet az igehirdetésről, ha azt kell megállapítania: Az én kérdéseim, örö
meim vagy gondjaim az igehirdetésben soha nem kerültek elő. A mai 
világban lüktető kérdések mindig kimaradnak az igehirdetésből. Amit a 
szószéken mondott az igehirdető, az nem is érdekel, nem is érint minket. 
Lehetetlen dolog pl. ma a bűnről és bűnbocsánatról csak individualista 
értelemben beszélni. Lehetetlen dolog ma ezekről a kérdésekről bizo
nyos társadalmi, szociológiai gazdasági és szociálpszichológiai tájékozódás 
nélkül beszélni.

Ma, amikor gyakran beszélnek az igehirdetés kríziséről, s mi magunk 
is állandóan érezzük igehirdetéseink hiányosságait, meg kell kérdezni, s 
azt kell kutatni: Hogyan prédikált Jézus? Amit a négy evangélista a ná
záreti Jézus igehirdetéséről közöl, azt mondhatjuk: Jézus igehirdetése 
korhoz szabott igehirdetés volt. Beszéde nem a múlt tradícióit őrizte, s 
nem is azon tájékozódott, hanem a jelenre nézett és a jelenben élő em
bert szólította meg. Amikor igehirdetésben a tradíció előkerült, azt 
mindig a jelen számára interpretálta. Komolyan vette kortársai világ
képét, s igehirdetését abba a ruhába öltöztette, amely kortársai előtt is
mert és elismert volt. „Jézus nem prédikált vallásosan. A vallásos fari
zeusok ezért láttak benne ellenséget. Jézus életközei és konkrétan hir
dette az igét. Igehirdetése az élet számára adott segítséget. Ezért értették 
meg olyan jól. A mai igehirdető sem tekintheti magát csupán az evangé
lium levélkézbesítőjének, ő  maga is szubjektív felelős azért, hogy úgy 
hirdesse az igét, hogy azt a hallgatói meg is érthessék.” (G. Strauss). 
S közben Istennek magának kell magát Szentlelke által a világ üdvözí
tőjelként megmutatni és megbizonyítani. A Hozzá vezető utat is magá
nak kell kiépíteni, különben az ember minden vallásos törekvésével és 
filozófiájával csak a világ egy névtelen princípiumának ismerhetné fel az 
Istent, s nem a történelemben az emberért munkálkodó Ürnak és Atyá
nak.

Néhány példával szemléltetem, mit jelent az igének konkrét meg
szólaltatása. Amikor bűnről és megbocsátásról beszél az igehirdető, ne
vezze nevén a bűnöst, ahogyan ezt az ótestamentumi prófétáknál is lát
hattuk: Esaiásnál, Jeremiásnál, Ámosnál és másoknál is. Itt kerül elő az 
igehirdetés szociáletikai felelősségének a kérdése.
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Az igehirdetésnek feltétlenül kell szólni arról, ami ma történik a vi
lágban. Pl. arról a félelmetes nyomorról, amelyben emberek milliói él
nek. A megsemmisített gabonáról, amit azért semmisítettek meg, hogy az 
árakat magasan tudják tartani. A kizsákmányolásról és az emberi méltó
ság megcsúfolásáról. A kicsinyes önzésről és a harácsolási szenvedélyről. 
A magukra maradt gyermekekről és elfelejtett öregekről. A pazarló nagy
vonalúságról és a megelégedett ember harmonikus életéről. A figyelmet
lenségről és hálátlanságról. Szólni kell arról, hogy a keresztyén Európa 
bűne a világméretű nyomor a Harmadik Világban. Hogy számos gazdag 
állam —, s benne keresztyének is —, a szegények kizsákmányolása, köny- 
nye és vére árán élik gazdag kultúrájú, magas színvonalú életüket.

A megtérésre és bűnvallásra való felhívás nem merülhet ki az egyén 
bűnvallásra való felhívás nem merülhet ki az egyén bűnvallásával és 
megtérésével. Ha az igazán bűnbánat és megtérés, akkor az tettre és szol
gálatra késztet a világban.

Az igehirdető nagy örömöt hirdet. Szórvány gyülekezeteinkben né
hány embernek prédikálni mindig lehangoló. Sok igehirdetőt ez annyira 
elkeserít, hogy az igehirdetést rendszeresen arra használja fel, hogy az 
elmaradottak miatt állandóan azokat dorgálja, akik mindig ott vannak az 
igének hallgatására a templomban.

Ha hisszük, hogy Isten az ő irgalmasságából az igehirdetők minden 
egyoldalúsága, erőtlensége és lehetetlensége ellenére is megáldhatja gyü
mölcsterméssel a hirdetett igét, ott mindig lesznek emberek, akik meg
hallgatják Isten üzenetét és készek lesznek parancsának engedelmes
kedni.

A Feltámadottról szóló örömhírt kell továbbadni.
Az igehirdető feladata a feltámadott, élő, a történelemben munkál

kodó Jézus Krisztus meghirdetése, a Szentírásba foglalt kinyilatkoztatás 
alapján. Az Evangélium üzenetét meg nem másítottan és meg nem rövi
dítettem Nem a kor kóros teológiai irányzataihoz alkalmazkodva, hanem 
a történelemben munkálkodó Jézus Krisztushoz ragaszkodva. A megele
venítő isteni üzenetet úgy megszólaltatni, hogy általa egyéni életünk és 
az egész világ találva legyen.

Az igehirdető számára döntő és alapvető kérdés, hogy igehirdetői 
munkája közben a Feltámadott erejével számol-e. Mert Jézus feltámadott, 
mint győztes, azért vége a bűnnek, halálnak, Sátánnak, mindent káoszba 
dönteni akaró démoni erőknek. A Feltámadott az életet munkálja, teremti 
az igehirdetés által. A hirdetett igét mindig kíséri a megelevenítő és min
deneket megújító Szentlélek munkája.

Dr. Nagy István
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Tanulm ányi Tanács Gyakorlati Teo lógia i 
M unkacsoportjának beszám olója

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy csoportunk munkáját 
már 1973 novemberében ismertettem az LVSZ előkészítő konferenciáján 
Genfben. Így a múltra nézve csak a legszükségesebbre kell szorítkoz
nom és nagyobb hangsúly kerülhet az azóta végzett tanulmányi csoport
beli munka ismertetésére.

Mostani beszámolóm három részre tagolódik:
,1. A genfi előkészítő konferenciáig végzett munka summázása for

mailag és tartalmilag.
2. Az 1974. február 28-i munkaülésünk dolgozatainak ismertetése 

(Arccal a jövő felé).
3. Az 1974. május 14-i munkaülésünk: reflexiók a genfi előkészítő 

konferencián elhangzott előadásokra.

1. A genfi előkészítő konferenciáig végzett munka summázása for
mailag és tartalmilag

a) Munkacsoportunk összetétele
Munkacsoportunk összetételében sokszínű, a tagok beosztási helyét 

és érdeklődését tekintve. Van teológiai tanárunk, újságszerkesztőnk, es
peresünk, gyülekezeti lelkészünk. Az ország különböző pontjáról jöttek: 
Debrecen, Pécs, Tata, Nyíregyháza, Monor, Budapest. Egy idegen nyelven 
mindenki tud olvasni szakirodalmat.

b) Üléseink menete
Esztendőnként három-négy ülést tartunk, az előző ülés jegyzőkönyvét 

felolvassuk. Minden résztvevő minden ülésre készít dolgozatot, az elhang
zottakat megbíráljuk. A  következő ülés tartalmát és irányát közösen ha
tározzuk meg. A dolgozatokat 90—100 gépelt soros terjedelemben tétel
szerű megfogalmazásban kell elkészíteni. Harmadik éve dolgozunk együtt 
s mindenki azonos tematikával foglalkozik, eredményeit egyre tovább
fejlesztve.

A témák sorrendben a következők:
1. Az egyház és a gyülekezetek strukturális kérdései
2. A Magyarországi Evangélikus Egyház istentisztelete a mai társa- 

sadalomhoz való viszonyulásában
3. Az istentisztelet és a diakónia teológiája
4. Az egyház szociáletikai megbízatása
5. Az istentisztelet és a társadalmi rétegződés problémája
6. A politikai istentisztelet kérdése
7. Az egyház anyagi kérdései szervezetével összefüggésben itthon és 

világviszonylatban.
A dolgozatok fő tételeit az 1973-as novemberi genfi konferencián 

írásban ismertettem.
Az alapelveinket — noha éles vita tárgyát képezték Genfben — 

továbbra is tartjuk. Mindkét idei ülésünkön újra megvitattuk és jóváha
gyólag megtartottuk. Ezek szerint:

1. Amennyire egyfelől mindenkor hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi 
struktúra-változás szükséges — ahol ez még nem történt meg —, más
felől az egyházi és gyülekezeti struktúra-változást nem tartjuk minden 
áron erőltetendőnek.
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2. A gyülekezeti és egyházi struktúra kérdése evangélikus meggyőző
désünk szerint sohasem elsődleges probléma, mindig csak járulékos kér
dés. A döntő az evangélium eljuttatása az egész emberhez. A keresztyén- 
ség nagy családjában speciális lutheri vonásnak és megőrzendő jellegnek 
érezzük, hogy ebben az ügyben az egyes egyházak teljes szabadságot 
élvezzenek. Az evangélikus elv és gyakorlat e téren rendkívül flexibi
lis. Más megkötése nincs, mint a tartalom, a mondanivaló átadásának 
szolgálata. A struktúra akkor jó, ha alkalmas eszköz az adott társadalmi 
és történélmi körülmények között mandátumunk betöltésére.

3. Felismerésünk az utolsó negyedszázad tapasztalatai nyomán, hogy 
az adott struktúrát is jól fel lehet használni szolgálatunk elvégzésére 
és nem feltétlenül a mindenáron új, a mindenáron más, a mindenáron 
divatos, a kívánatos és hasznos az egyház számára.

4. Véleményünk szerint abszolút egyházi és gyülekezeti struktúrák 
nincsenek, ez a megállapítás a tér szélességében éppen úgy érvényes, 
mint az idő mélységében.

5. A helyes struktúra megtalálása vagy megőrzése nem öncélú 
manőver az egyházban, hanem másokért élő egyháznak a szolgálat érde
kében történt cselekedete. A struktúra nem azért van, hogy legyen, ha
nem hogy az egyházi szolgálat ténylegesen végeztessék.

6. A jó struktúra még önmagában nem biztosít mindent. Az egyház
ban a legolajozottabb gépezet, a legracionálisabb gazdálkodás, a legmeg- 
tervezettebb munkaprogram sem biztosít automatikus „sikert” . Az egyhá
zi struktúrák ugyanis nemcsak környezetükben nyitottak, hanem „felfe
lé” is. A legmegfelelőbb struktúra sem helyettesítheti Isten irgalmas cse
lekvését. Az „ubi et quando visum est Deo” hitvallási igazság ma sem 
feledhető.

7. A jó gyülekezeti és egyházi struktúrák nemcsak az egyház javát, 
hanem a környezet, társadalom, nép, világ javát is szolgálják. Az egyház 
sohasem csak önmagát ápolja, gondozza, tartja rendben, hanem mindig 
másokért él. Az az egyházi struktúra jó, amely segítségére van az em
bereknek, a nem-egyháznak is, amely által az egyház valóban kovász, 
só, világosság lehet az adott történelmi és társadalmi helyzetben.

8. Az egyházi és gyülekezeti struktúrák vonatkozásában az egyház 
sem pánikban, sem megkövesedésben nem élhet. Mindkét kísértésnek el
lenállni csak tudatosan és fegyelmezetten lehet.

9. Az egyházi és gyülekezeti struktúrának a jó értelemben vett misz- 
sziói célt is szolgálnia kell. Misszió-értelmezésünkben is természetesen 
érvényesül diakóniai teológiánk „egyház a világért” jellege.

Ezek az alapelvek valamennyi dolgozat alapelveinek tekintendők, az 
egyes témák ezekhez képest részlet-témakidolgozások.

2. Arccal a jövő felé (Az 1974. febr. 28-i munkaülés anyagának is
mertetése tételesen)

A. Hafenscher: A futurológiáról általában és az egyházi prognosztika 
lehetőségéről

Az embert mindig érdekelte a jövő (Morus, Madách, Verne, Jókai, 
Wells, Huxley stb.). Most a 2000. év közeledte mozgásba hozta a tudó
sok képzeletét is. Ossip Flechtheim terminusaival az 1940-es évek óta be
szélnek a jövővel foglalkozó tudományról, a Futurológiáról és az ember
ről úgy, mint Homo prognosticus-ról. A jövőről diagnózist készítenek és 
megpróbálnak a várható betegségekkel kapcsolatban „terápiát is kidol
gozni” , hogy az ember megmaradhasson embernek, feldolgozhassa mind-
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azt, ami érheti és felkészüljön mindarra, ami vár rá, hogy ne csak el
szenvedni tudja jövőjét, hanem alakítani is. — A keresztyénségnek nincs 
mit szégyenkeznie: a hatvanas évektől gyakran beszél a „Die Zukunft 
dér Kirche” és a „die Kirche dér Zukunft” témáról (Hoeckendijk, 
Zahrnt, Moltmann stb.). Bár futurológusok nem sokat emlegetik az egy
házat, a keresztyén gondolkodók optimista hangot szólaltatnak meg és 
komoly feladatokat látnak a jövőben. Visszatérnek a nagy emberi kér
dések: honnan, hová, miért? Égetően izgalmassá válik a világ veszélyez- 
tettsége során a „szabad-e, amit lehet” etikai probléma. Üjra a megkér- 
dezettség állapotába kerülhetünk. „A keresztyénség az egyik legflexibili- 
sebb közösség, sohasem él végleges formában, Isten szabaddá tette, hogy 
újra meg újra vállalja a hit kísérletét” (Klostenmann 1971). A keresztyén
ségnek 20 évszázados múltja valószínűvé teheti e megállapítás igazát 
a jövőre nézve is. Sem optimisták, sem pesszimisták nem vagyunk, 
hanem hivőn realisták. Őszintén és nyitottan figyeljük az új meg új 
jelenségeket, válaszolunk a kihívásokra, identitásunkat azonban őriz
zük, s igyekszünk továbbadni a három nagy [keresztyén értéket, a hitet, 
reményt és szeretetek Így van és lesz mondanivalónk holnap is, a szi
tuációknak megfelelő struktúrák kereteiben.

B) Groó: Istentisztelet a várható jövőben
Az istentisztelet, értve ezen a helyi gyülekezet rendszeres összejö

vetelét, minden valószínűség szerint továbbra is megmarad. Formái vál
tozhatnak, de léte nem kétséges. Valószínű, hogy az összgyülekezet együtt- 
léte ritkábban valósítható meg s helyet ad a kor, nem, érdeklődés stb. 
szerint tagolt csoportokénak.

Az istentisztelet ideje tekintetében nagy rugalmasságra lesz szükség. 
A megrövidülő munkahét megnöveli a szabad időt, a hosszabb hétvége 
és motorizáció mobilitásra serkenti a városlakókat. Mindez kérdésessé 
teszi a hagyományos vasárnap délelőtti időpontot.

Az istentisztelet liturgiája meglesz, hiszen a világi paralellek is arra 
intenek, hogy erre elemi igény van (van liturgiája sporteseményeknek, 
olimpiának, politikai gyűlésnek stb.). A gyülekezet növekvő aktivitása az 
„egy-egy ember rendszer” felszámolását hozza magával.

Az istentisztelet tartalmában meg kell valósítani az üdvüzenet és 
szociális bizonyságtevés egyensúlyát.

Nem hanyagolható el az ünneplés kategóriája sem. Már most is ér
zékelhető a visszahatás a közelmúlt érzelmi elszegényedésére. Valószí
nűleg új ének és zenei kifejezésformák is helyet kapnak. A vizualitás is 
jogait követeli.

Fel kell mérni a kialakuló és várható várakozásokat, mit várnak a 
századvég emberei az istentisztelettől.

V. éves teológiai hallgatók között végzett felmérés szerint a követ
kező válaszokat kapta a professzor a „milyen lesz az istentisztelet” kér
désre: családiasabb, kis helyiségekben történő, laikusokat bekapcsoló, 
friss liturgiájú, lényegre törő predikációjú. A résztvevők talán keveseb
ben lesznek, de tudatosabbak. Az istentisztelet tükrözni fogja a testvéri 
együttlétet.

C) Balikó: Hogyan viszonylik majd a jövőben egyházunk istentiszte
lete a társadalomhoz?

Egyházunk a szocializmust építő társadalomban él és ez a szituáció 
a jövőben is történelmi adottság lesz.
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Társadalmi viszonyunkat alkotmányunk és egyezményünk határozza 
meg ezután is.

Mivel az istentisztelet az egyház életének centruma, istentiszteletünk 
társadalmi vonatkozása teológiai gondolkodásunk és keresztyén életünk 
vetülete.

Diakónia-teológiai alapállásunk társadalmi vetületben nem az antief- 
fektusok, hanem a pro-motívumok érvényesülését jelentik majd. Is
tentiszteletünk nyitottsága abban nyilvánul meg, hogy állandóan reflek
tálunk a való életre.

Szolgálatunkat nem a vélt szellemi fölény kritikus analízisében vé
gezzük, hanem Istentől elénk adott szolgálati lehetőségek megragadá
sában.

Lehetőleg konkrét kérdésekben is szót kell hallatnunk: új család
törvény, lakáskérdés, új lakótelepek, környezetvédelem stb.

Istentiszteletünk bázisa az incarnatio, ez nemcsak Jézus presentia- 
ját jelenti, hanem ezzel együtt a felebarát presentia-ját is.

Esetleges világnézeti feszültségek nem feszélyeztethetnek a szolgálat 
végzésében.

Növelvő mértékben kell valósítanunk a nekünk adott kegyelem fel- 
használását (sorsközösség népünkkel, tiszta magyar nyelven hirdetett ige, 
éneklő egyház stb.).

D) Szabó: Anyagi kérdéseink alakulása várható jövőben.
Az egyháznak mindig lesznek anyagi kérdései. Egyrészt azért lesz 

szüksége anyagiakra, hogy legyen egyház, másrészt azért, hogy az legyen, 
aminek lennie kell. Az egyház létén a jövőben is azt értem, amely ma
gába foglalja az istentiszteletet és a szeretetszolgálatot. A jövőben 
ugyanis még inkább érvényesülni fog az a meggyőződés, hogy a puszta 
létezés egyenlő a nem-léttel, mert igazi léte csak kettős diakóniája (funk
ciója) felől realitás. A jövőben egyre inkább el kell halványulnia az anya
giak öncélúságának. Aligha lesz a jövőben termelési, befektetésekből 
és nyereségekből származó bevétele az egyháznak, egészen rá kell áll
nia az áldozat útjára, csak tagjai hitére és szeretetére számíthat.

A jövőben az anyagi felelősség minden egyháztagot egyaránt érint. 
Az adott helyzet teljes ismerete és figyelembevétele, a feladat és cél vi
lágos látása az anyagiak szemszögéből is jobban fog érvényesülni. A 7. 
parancsolat lutheri értelmű és modern értelmezésű kötelezése teljeseb
ben érvényesül a várható jövőben mind a teherviselésben, mind az anya
giak felhasználásában.

E) Csizmazia: Az istentisztelet és társadalmi rétegződés jövőbeli 
várható problémái egy konkrét gyülekezetben (Nyíregyháza)

Várható változások: városiasodás, várhatóan még erősebb ütemben hó
dít tért. Jelenleg 40%-a, 1985-re várhatóan 80%-a él gyülekezetünknek 
városon. Az új lakótelepek újabb problémákat jelentenek. Nyíregyháza 
körül 12 km-es sugárban több faluközpont létesül. Tanyán maradó hí
veink kulturális, kommunális ellátottsága megközelíti a városi szintet a 
jövőben.

Lassú elöregedési folyamatnak lehetünk tanúi. Örvendetes, hogy hí
veink között az ipari munkások arányszáma állandóan növekszik. Külö
nös hangsúlyt kap a jövőben a gyermekekkel, konfirmandusokkal való 
foglalkozás. Tudatosabban kell bevonni az ipari munkában dolgozó gyü
lekezeti tagokat a vezetésbe is. A nők helyzetét gondosabban kell fel
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mérni. Fokozottabb figyelemmel kell lelkípásztorolni őket és egyházi ve
zető testületekbe is helyet kell biztosítani.

Tudatosan kell nyomon követni a környező társadalom változásait 
és a szakszerű feldolgozásnak tudatosan kell helyet biztosítani.

3. Reflexiók a genfi előkészítő konferencia anyagára (az 1974. május 14-i 
ülés anyagából)

Munkaülésünkön foglalkoztunk Zabolai Csekme Éva novemberi meg
nyitó és irány tmutató előadásával. Teljes egyetértés mutatkozott azzal 
az alapelvvel, hogy noha egyfelől az egyház Ura maga munkálkodik egy
házában, másfelől nekünk kell mindent megtenni, hogy munkája jó esz
közeinek bizonyuljunk. A struktúra kérdéssel való foglalkozást ez a cél 
indokolja s ez soha sem lehet öncélú teológiai spekuláció. „És ist námlich 
klar, dass die Organisationsstrukturen dér Kirche wesentlich die Aus- 
führung unseres Auftrages behindern oder fördern, da sie von den 
Menschen als Ausdruck dér Botschaft verstanden werden.” A nagyon 
komplex kérdéssorozatra nem tértünk ki részletesen, csupán megállapí
tottuk, hogy a mi értelmezésünk szerint az istentisztelet kérdése a Fra- 
genkatalog első helyére való.

Ismertettük és értékeltük a dán egyházi beszámolót: Gunnar Herman- 
sen: The Work of the Danish Church Fund c. írását (Muntag).

„Első megjegyzésünk: ha igazabb és őszintébb lett volna kapcsola
tunk az elmúlt 30 esztendőben a dán evangélikus egyházzal, ha nem 
rontotta volna meg sok politikai gyanúsítás, emberi rosszindulat, akkor 
sokat tudtunk volna egymásnak segíteni, hiszen még most is látszik, 
hogy vannak közös problémáink (népegyház, városiasodás stb.).

Ha elfogadják, most is folytathatnánk testvéri beszélgetést ezekről. 
Ügy tűnik, mi jobban kihasználtuk a lehetőségeket, még idejében sike
rült elérni, hogy a gyülekezetek anyagi bázisa az önkéntes adomány le
gyen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nekünk nincs mit tanul
nunk a dán egyháztól is. De a tanulási készség nem jelentheti a szituá
ciónktól való elszakadást.”

Részletesen foglalkoztunk a genfi előkészítő konferencián előterjesz
tett alapos, részletes, értékes NDK-anyaggal. Az ismertetés ilyen altémák- 
ra oszlott: a gyülekezet bizonyságtétele és alakja nevű bizottság — az 
új városok és városnegyedek, új mezőgazdasági területek gyülekezetei
nek helyzetelemzése —, az egyház küldetése az NDK-ban — strukturális 
konzekvenciák a gyülekezeti munkákra nézve. Végül néhány kritikai 
megjegyzés hangzott el. ,/Nehéz hozzászólni olyan megállapításokhoz, 
amelyek más országban és a mi egyházi viszonyainktól erősen eltérő kö
rülmények között fogalmazódtak. . .  Érdemes megbecsülni azt, amiben 
mi már talán előbbre léptünk, amiben megelőztük NDK-beli testvérein
ket. Itt-ott pesszimista hangok is felbukkannak az anyagban, részben a 
szabad egyházakkal, részben a szórványegyházakkal való összehasonlí
tásban. A nagymérvű szekularizációt egyháztörténeti összefüggésben kel
lene értelmezni.

Az NDK-anyag mintha túl sokat tenne fel a strukturális változások 
kontójára. Lehet, hogy idő és energia jobban gyümölcsözne a meglevő 
keretek sürgős felhasználásában.

A misszió és diakónia között mi sem érzünk feszültséget. A diakó- 
niába belefér az igehirdetés és a szeretetszolgálat egyaránt. Az egész 
emberi existenciát felölelő diakóniában mindig ott van a misszió is.”
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Részletes elemzést hallottunk Dr. Groó Gyulától: Ritter: A keresz
tyén gyülekezet és annak jelentősége az egyház mai struktúrája számára. 
Ez az előadás 1974'. januárjában hangzott el Rómában az LSZV—Vatikán 
dialógus második fázisának második ülésén. A két első évszázad történet 
ismertetése után a hármas következtetés Groó szavaival így hangzik:

1. Figyelmeztetés ez számunkra, hogy a mai egyházi struktúrák is 
történetileg meghatározottak. Az egyházi tisztségek (Amter) szükségessé
gét mindenesetre éppen az újtestamentumi adatok sokfélesége miatt nem 
lehet a tekintélyre hivatkozva igazolni. Csak a szolgálat a döntő. Jelenti 
ez a meglevő struktúrák megvizsgálásának kötelezettségét is, azt a fel
adatot, hogy azokat úgy alakítsuk, hogy a legjobbak segítsék az egyházat 
ma feladata teljesítésében.

2. Az egyház és feladata felől mindig az Üjtestamentumban keres
hetünk eligazítást, nem feledve azonban, hogy ennek is történetileg meg
határozott jellege van.

3. Az egyházi struktúrák változása arra figyelmeztet, hogy az egy
ház és Isten országa nem azonosak. Az egyház nem Christus prolon- 
gatus, hanem a Corpus Christi mindig el van rejtve a kereszt alatt és 
csak sub contraria spécié megragadhatóan szemléletes valóság. Ami be
lőle viszont látható és kell is, hogy az legyen az a szolgálattevők kö
zössége, amely „létével hirdeti a világban a megbékélés evangéliumát.”

A Máltai Riport 47—56. tétele is felolvasásra és megvitatásra került 
(Hafenscher)

Mindent összevéve megállapítottuk, hálásak vagyunk:
— azért a lehetőségért, hogy a világ nagy lutheránus családjában 

együtt gondolkodhatunk, analizálhatunk és tervezhetünk keresz
tyén testvérekkel;

— hogy megismerhetjük más egyházak helyi adottságait, életkörül
ményeit, melyeket a történelem, a társadalom és még sok más 
nem teológiai tényező is éppen úgy meghatároz, mint az evangé
lium;

— hogy egyenlő partnerként beleadhatjuk saját hozzájárulásunkat 
ebbe az európai méretű teológiai és gyakorlati egyházi eszmél- 
kedésbe;

— hogy egyrészt most is tanultunk nyitottságot a változások irányá
ba, másrészt nem kényszerültünk elhamarkodott lépésekre.

Az a reménységünk, hogy a többi munkacsoporttól mi is tanulha
tunk csakúgy, mint ahogy adni is tudunk valamit a többieknek tanul
mányi anyagunk feldolgozásával.

Dr. Hafenscher Károly
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Lelkigondozás a mai társadalomban
A cím gyakran, több, mint pusztán cím. Rendszerint nemcsak azt 

jelöli, hogy miről lesz szó. Hanem önmagában is mond valamit arról a 
tárgyról, amelyet jelöl. A cím ily módon gyakran ismert előfeltételeket 
tartalmaz. Így van ennek az előadásnak címével is: Lelkigondozás a mai 
társadalomban.

A cím előfeltételezi, hogy az egyház a lelkigondozást nem gyako
rolhatja anélkül, hogy kapcsolatba ne lenne azzal a társadalommal, 
amely ma más, mint tegnap. A cím tehát előfeltételezi, hogy az egyházi 
lelkigondozásnak szociális dimenziói vannak. Ez bizonnyal egyetértés
sel találkozó előfeltétel azon egyszerű okból, hogy annak az embernek, 
akire a lelkigondozás irányul, tagadhatatlanul szociális meghatározottsá
ga, szociális dimenziója van.

A lelkigondozásnak tehát szociális dimenziója van azon egyszerű ok
ból, hogy annak tárgya, az ember, társadalmi lény. De van más oka is 
annak, hogy a lelkigondozásnak kapcsolata és közössége van a körül
vevő társadalommal. Ez az ok ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy a lel
kigondozásnak szervezeti alapja van. Hiszen az egyház lelkigondozásá- 
ról van szó, s az egyház társadalmi intézmény (institúció), oly intézmény, 
amely sok vonatkozásban hasonló feltételek alatt él, mint a társadalom 
más intézményei. Így a lelkigondozás nem tud kitérni az elől, hogy 
ugyanazok a kérdések és problémák érintik, amelyek a társadalom intéz
ményei számára korból eredőek, egy bizonyos adott időben és adott kör
nyezetben.

Az ember társadalmi lény, s az egyház társadalmi intézmény —, 
ez a két egyszerű körülmény vezet oda, hogy a lelkigondozásnak szociá
lis dimenziója van, s így alapvetővé és indokolttá teszi, hogy szóljunk a 
lelkigondozásról a mai társadalomban. Ezért a következő megállapítás 
is ennek megfelelően kettős. Kezdem annak a kérdésnek föltevésével, 
amelynek jelentősége a mai társadalomban végzett lelkigondozással úgy 
függ össze, hogy az az ismert társadalmi intézményen alapszik, az egy
házon. Mit jelent a mai lelkigondozás számára az, hogy társadalmi in
tézmények feltételeinek alávetve él? A következőben kitérek arra a kö
vetkezményre, amely közeli kapcsolatban van mind a lelkigondozás me
todikájával, mind a lelkigondozás teológiájával.

1. Lelkigondozás az egyén-központú társadalomban
Olyan korban élünk, amelyben az intézmény s az egyén közötti fe

szültség tipikus jelenség. Ez a feszültség együtt jár az intézmény-vezette, 
tekintélyalapú társadalomból a demokratikusba váltással. A régi társa
dalomban az intézmények elsődlegesek voltak az egyén számára. A jó és 
rossz erkölcsi viszonylatban egybehangzóak voltak az érvényben levő 
intézménnyel való egyezésben vagy nemegyezésben: az állammal, család
dal, házassággal, egyházzal. Amikor tehát az egyén kapcsolatba kerül az 
intézménnyel, az egyén alkalmazkodik az intézményhez. Így tehát szi
gorúan véve intézmény-központú és stabil társadalomról van szó. A de
mokratizálódásban világos elfordulás történik az intézménytől az egyén
hez. Az egyén elsőrendűvé lett az intézményhez viszonyítva, s a követ
kezmény az intézmény folyamatos bírálata lett. Ez észrevehetővé vált 
a házasságról, jogrendről, főiskolákról, katonai szolgálatról, beteggon
dozásról stb. folytatott megbeszélésekben. Az intézménynek csak annyiban 
van értéke és jelentősége, amennyiben az egyént szolgálja, az egyén
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ügyét és érdekét. Most tehát nem az egyének alkalmazkodnak az intéz
ményekhez, s azok normáihoz, hanem az intézmények alkalmazkodnak 
az egyének érdekeihez. Ily módon a demokratikus társadalom egyre in
kább egyénközpontú társadalommá válik.

Milyen mértékben jelentkezett ez az intézmény-központúságból 
egyénközpontúvá váló folyamat az egyházban és a teológiában? A kö
zelebbi vizsgálat arra mutat, hogy jelentősen sok vita és megoldatlan 
kérdés, amely az utóbbi években a teológia és az egyház élete külön
böző területein jelentkezett, a probléma ilyen felvetése mellett érthető. 
Hadd világítsam meg ezt néhány példával, amelyek segítenek jobban 
megérteni egyes kérdésfelvetéseket, amelyek alapvető jellegűek a mai 
lelkigondozásban.

A példák egyik legtipikusabbja az a vita az egyházról és az egyház 
világhoz való viszonyáról, amely a hatvanas években folyt. Ez a vita 
abból keletkezett, hogy az ökumenikus mozgalom ebben az évtizedben 
világosan az egyházkritikai teológia erőteljes hatása alatt állott, amely
nek következményei különösen is érezhetők voltak a missziói teológia 
körében és általában a külmisszió területén. Ez a teológia, mint ismeretes, 
nagyrészt a holland református egyházat képviselő Johannes Christian 
Hoekend'ik teológus ihletése alatt állott.

Ez a Hoekendik erősen hangsúlyozta, hogy Isten megváltói munká
ját a világban megvalósítja az egyháztól függetlenül is, s ezért az egy
háznak nyitottnak és kifinomult hallásúnak kell lennie Isten ezen mun
kája iránt. Az egyház jelenléte a világban így elsősorban hallgató jelen
lét kell legyen. Ez a háttere és tartalma sok olyan megnyilatkozásnak, 
hogy a világ írja elő az egyháznak a feladatok listáját, az agendát. Ez
zel a háttérrel szemben érthető a hatvanas évek egyik legjelentősebb 
ökumenikus tanulmányi jelentése, annak jellegzetes és kifejező címe: 
„The Church fór Others and the Church fór éhe World.” (1967.) Ebben 
kemény dolgunk van a funkcionális egyházszemlélettel, amelyhez kap
csolódik az intézmény minden részének szigorú 'kritikája az egyház ta
nításáig és a hivatalig. Az egyház felépítményének értékét főképpen az 
méri, hogy figyelembe veszi-e a lehetőségeket dönteni a világ és az em
ber problémáiban.

Az utolsó évtizedben gyakran használták összegyűjtő címnek a sze
kularizált teológia kifejezést azokra a különböző teológiai jelenségekre, 
amelyek többé-kevésbé éles reakciót jelentettek az intézmény-központi 
és tekintély-teológiával szemben. Az intézmény ellenes vonás ebben a 
szekularizálódás primitív értékeléseként jelentkezik egyfajta törekvés
ként tolmácsolni és kifejezni a keresztyén üzenetet a nem-egyházi, világi 
kategóriákban,.

Ezek a vonások mutatják, hogy az intézményekkel szembeni kriti
ka betört a teológia területére is, A teológusok részéről a különböző tu
dományágak vizsgálata csak tovább erősítette ezt. A hittudomány min
den területén nagyobb figyelmet kezdtek fordítani az ember valóságos 
létezésére és helyzetére. Tipikus példái ennek Rudolf Bultmann részé
ről a bibliai kijelentés existencialista magyarázata, az ún. „szituáció eti
ka, mint az institúció kritikája” , valamint Paul Tillich új értékelést ka
pott teológiája, amely igen tudatosan próbálja összehozni az ember lé
tezésének alapjaihoz tartozó kérdéseket azokkal a válaszokkal, amelyek 
a keresztyén üzenetet tartalmazzák: az élet céljáról, halálról, vétkesség
ről, szere tétről  ̂ szenvedésről, igazságosságról. Annak, ami az utóbbi Idő
ben a teológia területén történt megvan a megfelelője az egyház gya
korlati élete területén. Ott is van feszültség az intézmény és az egyén 
között, és törekvés az erőteljesebb egyénközpontosított és a hallgatókra
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összpontosított prédikációk között — feszültség az oktató- vagy tan
anyagközpontú és a tanítványközpontú konfirmációi oktatás között —, 
feszültség az intézményközpontú, az egyház liturgikus hagyományaihoz 
szigorúan ragaszkodó istentiszteleti reformtörekvés és az egyénközpontú 
istentiszteleti megújulás között, amely erősebben kapcsolódik az egyén 
élményeihez és a világi környezethez —, feszültség az intézményes, az 
egyének élményeitől tudatosan eltérő figuratív egyházművészet és az 
absztrakt, non-figuratív egyházművészet között, az utóbbi hogy úgy 
mondjam, lehetővé teszi a művészi élményt, az egyén saját tetszése sze
rint.;

Ebben a szociális, teológiai és egyházi összefüggésben kell most rá
mutatnom egyes tendenciákra a lelkigondozás területén. A lelkigondo
zásra is rányomja a bélyegét ez a feszültség az intézmény és az egyén 
között, amit mind a társadalom köreiben, mind a teológiában és az egy
ház életében észlelhetünk. S, amint tudják, a legkevésbé sem dönti el 
az erőteljesebb egyén központúságra törekvés a kérdést, amit az említett 
területeken észlelhettünk.

A lelkigondozás régebbi hagyománya igen erőteljesen intézményköz
pontú volt. Olyan lelkigondozás volt ez, amelyet, hogy úgy mondjuk, az 
intézmény módszereivel gyakoroltak. Világos irányú lelkigondozás volt. 
különösen, ha erőteljesen kifejeződött benne a kegyelmi rendről szóló 
régi tanítás. Ebben az egyént tudatosan vezették az intézmény által föl
állított cél felé.

Az a lelkigondozástan és gyakorlat, amely betegközpontú psycho- 
terápia hatása alattivá formálódott, természetesen ennek a hagyomány
nak bizonyos megtörését jelenti. Ez az egyén érdekében folytatott lelki
gondozás. Az intézményt így az a hallgató lelkigondozó képviseli, aki 
inkább visszatükrözi, sem mint irányítja az egyén helyzetét és érzéseit.

Nem foglalkozom azokkal a módszerbeli sikerekkel és eredmények
kel, amelyeket ez a lelkigondozás tagadhatatlanul elért. Inkább affelé a 
teológiai problematika felé fordulok, amely ebben a fogalompárban rej
lik: intézmény — egyén, és intézményközpontú — egyénközpontú.

Kérdezhetjük: jelent-e minden kezdő lépés az egyén központúság 
felé eltérést az igazi lutheri tanoktól s teológiától? Nem jelenti-e az 
ember Isten helyére állítását, a kijelentés föltétien igazságának viszony
lagossá tételét? Nem, egyáltalán nem. Az olyan egyház és az olyan teo
lógia, amely az inkamáció valóságát tanítja — azt, hogy Isten közel jött 
hozzánk, hogy emberré lett — nem Sajátíthatja ki tekintélyi helyzetét 
az ember és a világ számára. Az az egyház és teológia, amely igaznak 
fogadja el az első hitágazatot, és amely hangsúlyozza, hogy a megváltás 
vonatkozik mind arra, ami teremtetett, hogy a teremtés és a megváltás 
összetartoznak, nem hagyhatja soha figyelmen kívül az ember igazi hely
zetét, és annak mind pozitív, mind negatív oldalát.

Az egyház és a teológia története — a legújabb is — azt mutatja, 
hogy az egyoldalú intézményközpontúságnak szoros egysége van részben 
azzal a teológiával, amely doketikus, vagyis tagadja az inkarnációt és 
részben azzal a teológiával, amely nem ad elegendő helyet az első hit
ágazatnak. Mindkét teológia odavezet, hogy sem az embert, sem az em
ber valóságos helyzetét a világban nem értékeli helyesen. Ennek meg
felelően viszont az egyoldalú egyénközpontúságnak azzal a teológiai szem
lélettel van szoros egysége, amely nem adja meg az igazát a Szentírás 
sajátosságának, az evangéliumnak és az egyháznak. így egyik említett 
változat sem hagyható jóvá, ha önmagában vesszük s külön műveljük a 
másik kárára. Azt sem hiszem, hogy lehetséges, vagy okos volna meg
próbálni keresni olyan pozíciót, amely valamiféle közbeeső helyzet, vagy
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szintézis volna az intézményközpontúság és az egyénközpontúság között. 
Sőt inkább az egyháznak és a teológiának a kettő közötti folyamatos 
feszültségben kell élnie, ami közben az evangélium, ami az, ami, talál
kozik az emberrel, aki az aki, anélkül, hogy bármelyiket is megtagad
nánk.

Végül szeretném aláhúzni, hogy egy erőteljesebb központosítás az 
egyénre és problémáira egyben erős és ösztönző kihívást jelent az egyház 
s az egyházi lelkigondozás számára. Itt mutathatja meg a keresztyén ta
nítás és egyház, mire használható a gyakorlatban és itt nyílik alkalom 
arra a visszakapcsolásra, amely nem változtatja meg az egyház üzene
tének alapjait, de amely föltétien szükséges ennek az üzenetnek haté
kony megélésére szóban és tettekben.

2. Lelkigondozas a pluralista társadalomban

A bevezetésben rámutattam, hogy a lelklgondozásnak szociális ki
terjedése (dimenziója) van, részben abból eredően, hogy a társadalmi szer
vezetre alapozódik}, részben pedig azért, mert az ember, aki a lelki
gondozás tárgya, egészen egyszerűen társadalmi lény. Az előző részben 
azokról a kérdésekről szóltunk, amelyek az intézménnyel összefüggő ala
pokhoz kapcsolódtak. Ebben a második részben azt a kérdést veszem elő, 
amely korszerűvé teszi az ember helyzetét a mai társadalomban.

Ez a társadalom természetesen sok olyan vonást hordoz, amelyet a 
lelkigondozónak figyelembe kell vennie. Ezúttal csak az egyik legfon
tosabbra szorítkozom, azzal, amelynek megjelölése a pluralizmus.

Ha a társadalom érték-pluralizmusa probléma a lelkigondozás te
rületén, ennek — úgy, amint már azt korábban említettem — abból kell 
származnia, hogy a pluralizmus probléma a mai társadalom emberének 
is. Hogyan van ez? Valóban probléma a pluralizmus? Nem valami ön
magában való pozitív dolog ez? Nem a szabadság megjelenése? Nem se
gít éppen enyhíteni az egylehetőség kemény terhét, amely egy szociális 
csoportban megnyilvánul és amely néha az egyén számára oly tűrhetet
lenné tud válni? A többszerűség nem növeli a választási szabadságot az 
egyén számára? Nem inkább sok változat lehetőségét kínálja? A plura
lizmus nem éppen a nagykorú ember legegészségesebb légzési lehetősége?

Ezek a kérdések nem retorikai kérdések csupán. Csak emlékeztetni 
akarnak arra, hogy az értékek pluralizmusát nem lehet egyszerűen fe
ketével vagy fehérrel jelölni. Most csak arra szeretnék összpontosítani, 
ami az ember számára problematikus ebben a pluralizmusban.

Az értékpluralizmus úgy válik fenyegetővé az ember számára, hogy 
az én-jét támadja meg, az identitását. Az identitáshoz az tartozik, hogy 
önmaga felől tudatos abban, hogy saját célkitűzéseivel, helyével és fel
adataival a legnagyobb mértékben kapcsolatban van. Az identitás föl
tételezi, hogy képes látni és megérteni azokat a kapcsolatokat, amelyek 
között él. Föltételezi, hogy bizonyos mértékig birtokában van egy egy
séges képnek, önmaga és a környező valóság felől. Az identitáshoz tar
tozik egész egyszerűen az, hogy az életben és a létezésben értelmet lát.

Az értelem ebben az összefüggésben annyit jelent, hogy az értékek
kel folyamatos tevékenységben van. Ennek az értelemnek a fogalmához 
tartozik az, hogy tudatában van annak, ami az életben érték. így az ér
telem és az érték összetartoznak. A dolgok értelmének kérdésessé tétele 
az érték ’kérdiésesisé tételét is jelenti. így az identitás s az értékek is 
összetartoznak. Emberségünk identitásával egybetartozik az, hogy mit tar
tunk értéknek, és minél egységesebbek azok az értékek, amelyek az
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identitást építik, annál erősebb maga az identitás, annál egységesebb a
személyiség.

Ezzel a háttérrel megérthetjük, miért válik az értékpluralizmus fe
nyegetővé a mai ember identitása számára. A teljes és egészséges sze
mélyiség értékkozmoszát értékkáosz fenyegeti. Mindaddig, amíg az ér
tékpluralizmus . a személyiségen kívül marad, csupán fenyegetés marad, 
de amint az értékpluralizmus beljebb tör, a kozmoszból az értékek káo
sza lesz, az ember pedig értelmetlenséget és szorongást érez. Többé nem 
választhat és nem dönthet, passzívvá válik az értékek ellenhatásai kö
zött. Ez így van mind erkölcsi, mind vallási összefüggésben.

Mit tud az egyház mondani az ilyen embernek? Mit várunk az egy
házi lelkigondozástől ebben a helyzetben? Szeretnék itt mindenekelőtt 
arra figyelmeztetni, hogy a lelkigondozás mindig az értékekkel dolgozik 
együtt. Sajátságos helyzet a lelkigondozásban az, hogy olyan emberrel 
dolgozik együtt, aki lelkiismerettel felszerelt lény. A lelkigondozásban 
az ember lelkiismeretével van dolgunk — amelyet éppen kínoz a bűnös
ség, a tökéletlenség érzése és az etikai tanácstalansága.

Voltaképpen magától értődő, hogy az egyoldalúan egyénközpontú lel
kigondozás óhatatlanul abba a helyzetbe kerül, amit az értékpluralizmus 
teremt.

Ezen olyan lelkigondozást értek, amelyben a lelkigondozó csak tük- 
rözteti „ápoltjának” érzéseit, nézeteit, magatartását — olyan lelkigon
dozást, amelyben semmi alapvetően új nem kerül a gondozás és gyó
gyítás folyamán, mivel lemond az irányításról. Föltételezem, hogy az a 
lelkigondozás, amely gyógyítólag hat, törekszik értékvilágot építeni az 
egyén számára bizonyos mértékben irányítónak kell lennie. Nem elé
gedhet meg azzal, hogy az értékek sokféleségét és káoszát tükröztesse. 
Meg kell felelnie az egyén szükségének, de mindenekelőtt a lelkigondo
zás mint egyházi tevékenység feladatának. Mert az egyház üzenete az 
értékkozmoszt képviseli, az élet és lét teljességének látását, amikor meg
hirdeti, hogy mi a szent és jó. Ezáltal kínál az egyház és annak lelki- 
gondozása segítséget annak az embernek, aki értelmes kapcsolatot keres 
az élet és lét teljességével. Hiszen az egyház minden ember életét arra 
akarja segíteni, hogy értelmes életté váljék Isten színe előtt.

Hogyan történhetik ez? Hogyan lehet megépíteni a keresztyén hit 
értékkozmoszát és hogyan lehet megvédeni azt az értékek pluralista tár
sadalmában? Ha a világosabb értés kedvéért erőteljesen általánosítok, 
azt mondom, hogy voltaképpen két út között választhatunk.

Az egyik ezek közül az elkülönülés útja, a másik a nyílt kapcsolat. 
Az előbb említett utat valláspszichológiailag Hjalmar Sundén rajzolta 
meg a „Religionen och kolerna” c. könyvében. Ebben a vallásosságnak 
egy módozatát rajzolja meg, olyat, amely bizonyos merev „rigiditás” 
pecsétjét hordó személyiség típushoz fonódik, amelyet Hans Schár pszi
chológus a „Das Geháuse” szóval jelölt (voltaképpen tok vagy kapszula). 
Ezen szorosan véve azt a világ- és életszemléletet érti, amely, ha egyszer 
az egyén azt elsajátította, megszabadítja őt minden új közbeeső magya
rázattól az élettel kapcsolatban. Az ilyen személy elsajátítja az említett 
szemléletet, anélkül, hogy kezdettől fogva biztos lenne afelől, hogy az 
igaz. De a világnézeti biztonság szükségessége így elsődleges kérdés, és 
azt eredményezi, hogy az egyén csökönyösen ragaszkodik a véleményé
hez. Ennek a típusnak a képviselői sohasem hajlamosak tapasztalatgyűj
tésre, vagy gondolkodásra. Ezek megadást követelnek. Semmiféle hagyo
mányos formulát vagy rendet nem szabad megváltoztatni. Minden kétel
kedés elvetendő. Külső kételkedőket elveszett lelkeknek bélyegeznek. Az
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ilyen szemlélettel rendelkező elvet minden kritikai gondolatot, s mindent 
és mindenkit ebből a szemszögből ítél meg.

A Gehause-vallásosság tehát betokosodott vallásosság. Voltaképpen 
próbálkozás arra, hogy megőrizze a vallásos értékkozmoszt a pluralista 
helyzetben. Nem is kell említenem, hogy saját egyházi köreinkben is van
nak a keresztyén hitnek olyan megnyilatkozásai, amelyek ezt a típust 
képviselik.

Ez tehát az elkülönülök útja. A másik utat a nyitott kapcsolat fel
vételének jelölöm. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén értékeket — a keresz
tyén hit tartalma, amely teljes magyarázatot ad az élet és a lét felől — 
úgy kell fenn tartani, hogy folyamatos nyitott kapcsolatban kell lenni 
a környező valósággal és azokkal a bírálatokkal, amelyekkel ott találko
zunk. Világos, hogy ez az út különösen is veszélyes s aki erre az útra 
indul, meg kell tanulja, hogy mit jelent a küzdő hit. Azt a kérdést is 
feltehetjük, hogy van-e mindenkinek elegendő ereje ezen az úton elin
dulni. De vajon nem ezt az utat járta-e a mi Urunk, amikor a zord való
sággal találkozott a betlehemi jászol és a golgotái kereszt között.

A pluralista társadalomiban és világban úgy kell nevelni a keresz- 
tyéneinket, hogy merjenek veszélynek, kételyeknek kitettek lenni. Ezt 
csak akkor tehetjük, ha ugyanakkor készek vagyunk kifejezni, hogy 
mindezek közepette sajátunk az az alapokig nyúló bizonyosság, amely 
azt a tudatot jelenti, hogy elfogadottak vagyunk — elfogadottak akkor 
is, ha nem lehet fenntartani a keresztyén értékek világát, vagy nem tu
dunk megfelelni a keresztyén értékek követelményeinek, íme, a lelki- 
gondozásban továbbra a törvényről és az evangéliumról van szó.

John Vikström 

Fordította: D. Koren Emil
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Egyház a világban

Az európai egyházak 
szolgálatában

Az Európai Egyházak Konferenciája tanulmányi munkaterve
1975—1976*

* Dr. Nagy Gyula professzort az Európai Egyházak Kon
ferenciája VII. Nagygyűlése választotta meg tanulmányi igaz
gatójául. Itt közölt munkaprogramját az EEK Elnöksége és 
Tanácsadó Bizottsága 1975. áprilisában tartott ülésén egy
hangúlag elfogadta.

1. Meghatározó irányelvek

Teológia mint konkrét „Krisztus-követés”
Az Európai Egyházak Konferenciájában végzendő új munkámat sze

mélyes „teológiai hitvallással” szeretném kezdeni. A teológia számomra 
nem elszigetelt elmélkedés „időtlen igazságokról” . A teológiai munka 
jelentőségét Jézus Krisztusnak a mai világban való gondolkodó-egziszten
ciális követésében látom — és ezért naponként új, izgalmas és mindig 
újra megoldandó feladatnak. A teológiai munkának ezt az értelmezését 
Kelet-Európábán, egyházamban tanultam, ahol nincs többé időnk abszt
rakt és világtól elzárkózó kérdésekre.

Az európai egyházak közösségében előttem álló munkát is csak ilyen 
feladatként tudom értelmezni: vagyis az égetően aktuális kérdésekkel 
való közös hitbeli fáradozásként, egyházainkban éppenúgy, mint társa
dalmi összefüggéseinkben. Az a feladat tehát, hogy — Pál apostol sza
vaival szólva —, „a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára” (Ef 
4,12). Ma és európai viszonyaink közepette.

Miért van szükség EEK tanulmányi munkára?
Az egyház konkrét küldetésétől és ,az emberek valamint a világ ín

ségétől független EEK tanulmányi munka teljesen jelentőség nélküli és 
sokak számára érdektelen is lenne. A tanulmányok bírálóinak ebben az 
esetben bizonyára igazuk lenne. De a bibliailag megalapozott, teológiai 
hagyományainkat komolyan vevő és korunk égető kérdéseit naponta 
felölelő közös tanulmányi munkának az EEK-ban mindig lesz értelme, 
szükségessége és jövője —, a világ és az európai egyházak kritikus idő
szakában is! Éspedig két okból.

Egyrészt csak az ilyen teológiai munka —, mely elválaszthatatlan 
az imádságtól és istentisztelettől —, ad lábainknak szilárd alapot, hogy 
egyáltalán tudjunk közösen cselekedni. Nincs cselekvés világos célok 
nélkül! Nincs hosszútávú közös keresztyén cselekvés világos, közös teoló
giai célkitűzések nélkül!

Másrészt az ilyen közösen vállalt tanulmányi munka felbecsülhetet
len segítséget és inspirációt ad tagegyházainknak konkrét feladataikkal 
való mindennapos küzdelmükben. Az ökumenikus teológiai együttműkö
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désnek számunkra az EEK-ban is természetesnek kell lennie. Nem luxus, 
hanem olyan alapvető, mint a kenyér és a víz az élethez.

Előretekintve tanulmányi munkánkra most — a VII. és a VIII. nagy
gyűlés közti időben —, három különösen fontos és meghatározó tényezőt 
látok.

Folyamatosság
A tanulmányi munka az EEK-ban nem valami új dolog, hanem a 

korábbi évek nagygyűlésein, munkacsoportjaiban és tanácskozásain való 
közös gondolkodásunk és teológiai fáradozásunk folytatása. Az Európai 
Egyházak Konferenciájának valóban nincs „saját teológiája” . Van azon
ban „teológiai vonala” , melynél különösen ezen egyházak ökumenikus 
közösségének, valamint a békéért való diakóniai szolgálatunk európai- 
és világvetületének kérdései álltak előtérben. Tanulmányi munkánknak 
ezt a „folyamatosságát” meg kell őrizni. .A következő években végzendő 
tanulmányi munkánknak — a legutóbbi nagygyűlés megbízatása alap
ján is — az említett előzményekkel organikus egységben kell folynia.

Sajátosság és eredetiség
Az Európai Egyházak Konferenciájával kapcsolatban az egyik leg

gyakoribb kritika így hangzik: miért van szükségünk szervezetre, külön
féle munkacsoportokra és tanácskozásokra, ahol ugyanaz történik, ami 
más ökumenikus szervezetekben és más egyházi találkozókon is? A ta
nulmányi munka ilyen „megduplázása” bizonyára hibás és mindenkép
pen jogosulatlan lenne.

EEK tanulmányi munkánknak csak akkor van létjogosultsága, ha 
olyan teológiai munkát végzünk, melyet sem az egyes egyházak és egy
házak csoportjai, sem pedig más ökumenikus és felekezeti világszerve
zetek nem tudnak elvégezni az európai egyházak részére. Ha tehát ez 
a munka bizonyos értelemben „pótolhatatlan” .

S valóban lehet eredeti, más által el nem végezhető. Mivel az EEK 
páratlan lehetőség és egyetlen más szervezettel sem pótolható találkozó- 
hely az európai egyházak részére, négy szempontból:

— két különböző társadalmi rendszerből, Kelet- és Nyugat-Európá- 
ból való egyházak részére;

— ortodox és reformátori egyházak részére;
— az említett egyházak és a római katolikus egyház részére;
— végül pedig a „hagyományos” és a „szabad” keresztyénegyházi 

életformák számára.
Most következő tanulmányi munkánkban ezért ennek a páratlan 

négyszeres találkozási lehetőségnek és cserének a leghatékonyabb ki
használására a lehető legnagyobb súlyt kell fektetni.

Koncentráció
Nem új, hogy a jövő tervezésénél mindig figyelemmel kell lennünk 

arra, hogy a világ nagy része és az egyházi regionális és világszervezetek 
is mind súlyos pénzügyi krízis idejét élik. Az Európai Egyházak Konfe
renciája szempontjából ez a pénzügyi válsághelyzet különösen is kínzó.

Ez a helyzet olyan tanulmányi munkát kíván tőlünk, mely a leglé
nyegesebbre irányul és a lehető legrugalmasabb. A tanulmányi mun
kában sajnos nem tudunk mindent megtenni, amit kellene és szeretnénk. 
A legfontosabbra, a számunkra leglényegesebbre kell összpontosítanunk. 
Másrészt szükséges a pénzügyi korlátozottság miatt, hogy a lényegre szo
rítkozó programban is több variánst tartsunk készenlétben.
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A korlátozott lehetőségeinkre való gondolás közös teológiai együtt
működésünkben is sajnos „állandó kísérőnk” kell hogy maradjon. Hogy 
pénzügyi korlátáink milyen magasak lesznek, ez mindenesetre attól is 
függ, mennyi áldozatot hozunk ezért a munkáért mi, európai egyházak 
—, azok az európai egyházak, melyek mégsem a legszegényebbek a vi
lágon !

2. Tanulmányi munkánk céljai és formái
Cél: közös, ökumenikus tanulmányi program
A jelentőséggel bíró teológiai munka — mint már említettük — nem 

elszigetelt „intellektuális gyakorlat” . Hanem az egyház élethelyzetéből, 
közös imádságból, istentiszteletből, az ige tanulmányozásából és a meg
szólító életkérdések komolyanvételéből fakad. S az egyház mindig kettős 
szolgálatára irányul: az igehirdetésre és a diakóniára.

Ezért az EEK tanulmányi munkában első fő célunk: minden tevé
kenységünkkel szolgálni a tagegyházainkban folyó igehirdetést és a sok
féle diakóniai feladatot.

Másodszor —, amint már ugyancsak említettük —, a legnagyobb 
súlyt kell fektetni arra, ami páratlan lehetőségünk és ami úgyszólván a 
„létjogosultságunk” , nevezetesen az európai egyházak közötti négyszeres 
találkozásra. Ennek a tanulmányi munkának a legmélyebb értelme a köl
csönös csere, mindazok az impulzusok, inspirációk és gazdagítások, me
lyeket istentiszteleti életünkkel, teológiai gondolkodásunkkal és gyakorla
ti szolgálatunkkal nyújthatunk, s mindezt széles, összeurópai összefüg
gésben.

Az elkövetkező tanulmányi munkában ezért kevésbé kell a „papír
munkára” , kiegyensúlyozott szövegekre, jelentésekre és határozatokra 
koncentrálni. Sajnos túl sok, nagymennyiségű dokumentumot gyártó 
ökumenikus ülésre áll: „Nagy lakoma készült, de senki sem kóstolja meg” 
(Koyama). Mindannyian átéltük már, mennyi időt elrabol és az ökume
nikus találkozások egész örömét és gazdagságát is gyakran tönkreteszi, 
ha a végén — sokszor keserves éjszakai munkával — papírokat, jelen
téseket, határozatokat kell gyártani, melyeket talán egyszer vagy kétszer 
olvasnak el és azután végképp félretesznek.

A végzett munkáról szóló összefoglalások és rövid jelentések fonto
sak. Ezeknél az európai-ökumenikus tanulmányi találkozóknál a fő cél
nak sokkal inkább az eleven eszmecserének, a kölcsönös inspirációnak 
és a közös „ökumenikus tanulásnak” (Lernprozess) kellene lennie. En
nek előfeltétele mindenesetre, hogy őszintén és kölcsönösen elismerjük, 
mindnyájan tanulhatunk egymástól és adhatunk egymásnak; nincsenek 
tehát „erős, tanító egyházak” és „gyenge, tanuló egyházak” közöttünk, 
hanem mi mind hallgathatunk egymásra, tanulhatunk egymástól és szol
gálhatunk egymásnak, s ennek így is kell lennie.

Forma: állandó „irányító mag” és váltakozó részvevők a tanulmányi 
munkában

A VII. nagygyűlés meghosszabbította az ekkléziológiai kérdésekkel 
és az európai egyházak békeszolgálatával foglalkozó két eddigi munka- 
csoport mandátumát. Hogy a fenti célokat jobban elérhessük és hogy 
az EEK-t, mint az európai egyházak találkozási lehetőségét a lehető leg
jobban kihasználhassuk, javasolom, hogy ez a két munkacsoport egyen
ként 3—4 kiváló európai teológusok alkotta „magból” és váltakozó rész
vevőkből álljon. Csak a „mag” maradna ugyanaz a következő nagygyű-
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lésig. Feladata az lenne, hogy a tanulmányi üléseket előkészítse, vezesse 
és a legfontosabb munkaeredmények összefoglalásában segítséget nyújt
son. A két csoport tanulmányi ülései ilyen módon az állandó részvevők 
eddig nagyon korlátozott köre helyett több tagegyház legjobb jelöltjei
nek nyújtana lehetőséget, hogy résztvehessen ebben az „európai-ökume
nikus tanulási folyamatban” .

Az EEK tanulmányi imunka fő sodra ennek megfelelően — a tagegy
házak tanulmányi munkájára vonatkozó, később említendő információ-, 
cserével együtt — továbbra is a két munkacsoportban folyna.

Az anyagiaktól függő „minimális program” ennek megfelelően: egy 
tanulmányi ülés a következő félévben, két tanulmányi ülés évente a rá
következő két évben, 1976-ban és 1977-ben (mindegyik munkacsoport 
évente egyszer ülésezik) és a nagygyűlés évében ismét csak egy talál
kozás. Az 1975 és 1978 közti időt figyelembevéve ez tehát 3—3 ülést je
lentene mindkét munkacsoportban.

Amennyiben szükséges és a pénzügyi helyzet megengedi, még to
vábbi tanulmányi üléseket (konzultációkat, szimpozionokat) lehetne ren
dezni a különösen fontos kérdésekről.

3. Tanulmányi témák
Öt aktuális témakör
A nagygyűlés világos útmutatást adott a tanulmányi munka temati

kájára nézve:
„Az alapelvekkel foglalkozó ajánlási bizottság javasolja, hogy az 

EEK a következő nagygyűlésig terjedő időben a nagygyűlés témájának, 
„Egység Krisztusban — Békesség a világnak” keretében öt főitémával 
foglalkozzék:

1. a békéért, koegzisztenciáért és együttműködésért való közös fe
lelősség ;•

2. az egyházak közötti dialógus, beleértve a keleti és a nyugati tra
díció közötti dialógust;

3. az egyházi élet új formái a szekularizált világban;
4. európai szociális problémák;
5. Európa felelőssége a fejlődő országokért a kölcsönös függőség vi

lágrendszerében.” (A Nagygyűlés jegyzőkönyve 1974.; 18.1)
E témák csaknem egyhangú elfogadásában először is az jut kifeje

zésre, hogy a nagygyűlés két témája — az idő korlátozottsága és egyéb 
feladatok miatt — e témák teljes problematikáját csak általánosságban 
tudta megtárgyalni, e tanulmányi munka folytatásának tehát elsőbbsé
ge van.

Az „Egyház és egység Krisztusban” témakör
Az ekkléziológia roppant területén a nagygyűlés határozata minde

nekelőtt a megosztott egyházak Krisztusban való egységének kérdésére, 
az európai egyházak ökumenikus közösségének elvi és gyakorlati kérdé
seire irányítja figyelmünket. Olyan kérdések, mint például az egy ke- 
reszíség, az úrvacsora, az együttműködés már létező vagy csak remélt 
formáinak jelentősége, lényegileg ehhez a témakörhöz tartoznak. Az első 
munkacsoport valamint a nagygyűlés első szekciójának jelentéseit itt 
még tovább keli tanulmányozni és kiértékelni. A nagygyűlés határozatai 
kifejezetten megemlítik a keleti és nyugati tradíciójú egyházak közötti 
dialógust (Jegyzőkönyv 18.1.2 és 18.17). Éppígy hangsúlyozzák a római 
katolikus püspöki konferenciák szervezete és a mi konferenciánk közötti 
jobb kapcsolatok és közös akciók fontosságát (Jegyzőkönyv 18.7).
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Az öt főtéma között említést tesznek egy másik témakörről is: „Az 
egyházi élet új formái a szekularizált világban” (Jegyzőkönyv 18.1.3). 
Tagegyházaink egy része azon van, hogy Jézus Krisztus egyháza nagy 
hagyományának egész gazdagságát megnyissa a jelen számára. Közülünk 
mások egy új lelkiség megjelenési formáival állnak szemben és megkí
sérlik a „világias világban” újraformálni istentiszteletüket, teológiájukat 
és egyházi struktúráikat. Fontos és sokat ígérő témának tűnik egy közös 
tanulmány arról, hogyan nézzenek szembe az egyházak a modern világ 
forradalmi változásaival.

E két kérdéscsoporton kívül a nagygyűlés még a 6. alszekció két 
ajánlására utalt. Először, hogy az európai ökumenikus fejlődés analízisét 
vonjuk be munkánkba (az analízist magát az Egyházak Világtanácsa 
végzi); másodszor pedig, hogy tisztázzuk az európai egyházak szerepét a 
világ-ökumenében, különösképpen is az úgynevezett harmadik világ egy
házaihoz való viszonyukat (Jegyzőkönyv 18.17 és 18.18). Mindkét ajánlás
— de különösképpen a végrehajtás módja — az Elnökség és a Tanács
adó Bizottság további állásfoglalására szorul.

Az „Egyház és békéért való szolgálat” témakör
Európai keresztyénekként egyetlen pillanatra se felejthetjük el, hogy

— más kontinensek egyházaival és négy milliárd emberrel együtt — ha
lálosan veszélyeztetett világban élünk. Tanulmányi munkánkkal is sú
lyos felelősséget hordozunk Isten egész teremtett világáért és különösen 
mindazon testvéreink Istentől elrendelt és biztos életéért, akik éheznek, 
szenvednek, igazságosság és szeretet után kiáltanak.

Az öt főtéma közül, melynek a nagygyűlés határozata értelmében el
sőbbséget kell biztosítani a tanulmányi munkában (Jegyzőkönyv 18.6.1), 
három ezekkel a „szociáletikai-diakóniai feladatokkal” foglalkozik:

— közös felelősség a békéért, koegzisztenciáért és együttműködésért;
— európai szociális problémák;
— Európa felelőssége a fejlődő országokért egy kölcsönös függőség

ben élő világrendben.
Az egyházaknak a békéért, koegzisztenciáért és együttműködésért 

való felelőssége ma Európában erőteljesen a Biztonsági és Együttműkö
dési Konferencia céljaihoz való viszonyulásban konkretizálódik. Mind
annyian a tárgyalások közeli és sikeres befejezését reméljük. A második 
munkacsoport és a nagygyűlés második szekciója itt egy sor fontos javas
latot dolgozott ki a békés egymás mellett élés új formáinak és egy új 
európai szellem kialakításában való egyházi és keresztyén részvételre. 
Ezeket tanulmányi munkánk során tovább kell fejleszteni és konkreti
zálni.

Egyúttal azt is tervezzük, hogy a tárgyalások befejező szakasza után 
hamarosan EEK konzultációt hívjunk egybe az európai egyházak ide
vonatkozó feladatairól.*

Az európai szociális problémák közül, melyeknek megoldása konti
nensünk igazi békéjének egyik fontos feltétele, mindkét szekció a ven
dégmunkások, az urbanizáció, a társadalmi igazságosság és az emberi jo
gok kérdését hangsúlyozta. Korlátozott lehetőségeink miatt bizonyára 
mindezeket a kérdéseket és a hozzájuk hasonlókat tanulmányi munkánk
ba bizonyára nem tudjuk bekapcsolni. De két dolgot megtehetünk. Az 
egyes egyházak és más egyházi szervezetek idevágó tanulmányairól in

* Ez az európai konzultáció, m elynek központi témája ..Az Európai Biztonsági 
és Együttm űködési K onferencia és az európai egyházak” , ez év  október 27—31 
között a Német D em okratikus Köztársaságban m ent végbe.
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formációkat gyűjthetünk és ezeket továbbadhatjuk. Néhány konkrét kér
déssel is foglalkozhatunk anélkül, hogy megismételnénk már meglevő 
tanulmányokat.

Európa felelőssége a fejlődő országokért, e témák között ez a harma
dik és kettős jelentősége van. Egyrészt nem lehet tartós béke Európában 
a világ igazságossága és békéje nélkül. Másrészt az európai keresztyének 
egész különleges felelősséggel tartoznak a szegény fejlődő országok iránt. 
Hogyan tudunk a jövőben békéért végzett diakóniánknak erre az oldalá
ra nagyobb súlyt fektetni, és hogyan tudjuk az „Európa-centrizmus” gya
núját vagy vádját elkerülni, ez lényeges feladatunk.

A szekciók jelentések és a nagygyűlés határozatai aláhúzzák ezen a 
területen a más szervezetekkel való együttműködés fontosságát (Egyhá
zak Világtanácsa, Európai Római Katolikus Püspöki Konferenciák Taná
csa, Keresztyén Békekonferencia, Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács, 
stb.). Egy ilyen együttműködés a tanulmányi munkában is nem csak sok 
energiát, időt és pénzt kímél meg, hanem kölcsönös ösztönzést és meg- 
gazdagítást is jelent.

Előretekintés a Vili. nagygyűlésre
Tanulmányi feladatunk gazdag és sokoldalú, s ennek során állandó, 

belső éberség ajánlatos, hogy következő európai nagygyűlésünk leendő 
témájára gondoljunk. Lehetőleg konkrét és evidens módon közös gon
dolkodásunkból kell fakadnia. Ennek a témának a keresése ma kezdő
dik — közös ügyünk — s ezért minden tanulmányunkban foglalkoztat
nia kell.

Európa és a világ történetének döntő fordulópontján élünk éppen 
úgy, mint az európai és világkeresztyénség életének fordulópontján. Si
kerül az új kor nyitányát témaválasztásunkban is észrevenni?

4. A kommunikáció új útjai

A sokoldalú kommunikáció szükségessége
Gyakran fel nem ismert tény, hogy a kommunikáció hiánya fő aka

dálya az európai egyházak mélyebb közösségének és közös szolgálatá
nak. Egyszerűen hiányoznak az ismereteink afelől, mi történik az egy
házak teológiai gondolkodásában, életében és társadalmi szolgálatában 
Európa más részeiben. Az ökumenikus mozgalom kétségtelenül közelebb 
hozta egymáshoz az európai egyházakat. Ennek ellenére mégis sok elő
ítélet, hamis vagy elavult klisé és sok tájékozatlanság van egymással 
kapcsolatban.

Az Európai Egyházak Konferenciája is gyakran szenved a kommu
nikációs hézag miatt — és ez gyakran váratlan formában, néhány saj
tónyilatkozatban vagy anyagi helyzetében mutatkozik meg. Sokoldalú 
munkája — melyet eddig minimális stáb végzett odaadó munkával ál
landó pénzügyi szorításban — gyakran saját tagegyházai előtt is isme
retlen.

Más, nagyobb ökumenikus és felekezeti szervezetek a világtávlatú 
információk sok csatornájával rendelkeznek, a tanulmányi munka vo
natkozásában is. Mégis nagy összegeket és sok munkát fektetnek a ha
tékonyabb kommunikációs rendszer kutatásába. Mi ezt sajnos nem en
gedhetjük meg magunknak. A kommunikáció döntő kérdésének — ta
nulmányi munkánkban is — azonban állandóan nagy figyelmet kell 
szentelnünk.
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Rendszeres információ az európai egyházak tanulmányi munkájáról
Gyakran hangoztatott kívánság és végül a VII. nagygyűlés fontos 

döntése volt, hogy az európai egyházak tanulmányi munkájáról szóló in
formációs szolgálatot fel kell venni az EEK tanulmányi feladatai közé. 
A határozat szerint az EÉK-ban egy dokumentációs központot kell ki
alakítani, mely regisztrálja az európai egyházaknak a fontos kérdés- 
csoportokról (pl. egység Krisztusban, békemunka, fegyverkereskedelem, 
művi vetélés, stb.) készített tanulmányait és kiadványait, és ezekről tá
jékoztatja a tagegyházakat.

Egy ilyen információs központ kétségtelenül többféle célt szolgál. 
Elmélyíti ismereteinket egymásról és előmozdítja a nagyobb közösséget. 
Segít elkerülni egy már másutt elvégzett tanulmány megismétlését és 
használni az elvégzett munka gyümölcseit egy egyház határain messze 
túl is. Ezenkívül értékes kihívást és ösztönzést is jelent a fontos kérdé
sekben való további munkára.

Az EEK folytatódó kommunikációja — publikációk
Egy következő „kommunikációs kérdésünk” így hangzik: mit tehe

tünk annak érdekében, hogy az EEK konzultációkon és más módon folyó 
munkáját a tagegyházak jobban megismerjék és használják, tehát való
sággal elérje célját?

Időnként megjelenő tanulmányi füzetek és néhány más hasznos kiad
vány (pl. az európai lelkészképző intézmények jegyzéke) minden bizony
nyal jó szolgálatot végeztek. Értékes tanulmányi anyagok és fontos in
formációk kiadásán továbbra is fáradozni kell.

Mindenesetre különleges problémát jelent Európa és az EEK sok
nyelvűsége: a felemelt fordítási és nyomtatási költségek, valamint ezek
nek a kiadványoknak általában három nyelven való kiadása nem egy
szerűen megoldható problémát jelent.

„Információ-folyam” a gyülekezetekig
Amikor a tanulmányi munka kommunikációs feladatairól beszélünk, 

nem hagyhatjuk említés nélkül a legfontosabb, bár bizonyára legnehe
zebb problémát: hogyan jut el ez az „információ-folyam” (infoimation- 
ílow, Informationsfluss) a gyökerekig, éspedig a gyülekezetekig, ahelyett 
hogy csak magas egyházi központokig, íróasztalokig és könyvtárakig jut
na el? Hogyan szolgálhat ez a munka valóban „Isten egész népének” , 
gyülekezetek tízezreinek és keresztyének millióinak Európában?

Ebben a vonatkozásban ökumenikus szervezetek is sokat tehetnek 
olyan intézkedésekkel, mint pl. az évenként sorra kerülő ökumenikus 
imahét, vagy gyülekezeteknek szóló jó kiadványokkal.

A tulajdonképpen munkát azonban csak a tag egyházak végezhetik 
el. Az EEK, valamint tanácskozásainak és nagygyűléseinek jó indításait 
a gyülekezetekhez eljuttatni, s őket európai közös keresztyén feladataink
nak megnyerni — ez a végcél, minden fáradozásunk legfontosabb célja.

Ezzel ismét oda jutottunk, ahonnan elindultunk. Egész munkánk — 
tanulmányi munkánk is — legmélyebb értelme az Európai Egyházak 
Konferenciájában az, amit Pál apostol az egyház szolgái feladatának 
tart: „a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára” . A „szentek” : Euró
pa keresztyénéi, akik Urukat alázatosságban és odaadással követni akar
ják, egymásért pedig élni.

Dr. Nagy Gyula 
Fordította: Reuss András
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A z igehirdető műhelye

Böjti sorozat
Énekeskönyvünk; péntek déli imádságából idézem:
„Hála Néked, Jézusom, hogy megkísértettél. Tusakodtál a Sátánnal, 

és győztél. Tusakodtál a halállal, és győztél. Tusakodtál az Atyával, és 
győztél.

Hála Néked, Jézusom, hogy Testvérünk és Megváltónk vagy szenve
désben, kísértésben.”

Tusakodásának és győzelmének nemcsak haszonélvezői vagyunk. 
A következő igehirdetésekben a kortársi tusakodáshoz szerettem volna 
kedvet támasztani. Kedvet mondtam, mert az energia a Győztestől jön.

Küzdelem tapintatért 

1 M 41,14

1. Volt, aki majdnem megesküdött, hogy ilyen epizódja nincs is a Jó
zsef-történetnek. Nem is lehet rajta csodálkozni: mellékesnek tűnő, töl
telékanyagnak látszó, közérdeklődésre számot nem tartó fürdőszobai je
lenetet rögzít ez a mondat. Természetesnek véljük, hogy átugorjuk, ha 
nem is a szemünkkel, de a gondolkodásunkat legalább. Az a fontos, ami 
előtte történik, meg az érdekes, ami utána zajlik. De az, hogy valaki meg
borotválkozik?

Néha bizony igen sokat jelent az, hogy valaki megtesz, vagy elhagy 
ilyen jelentéktelennek tűnő dolgokat. József megborotválkozása igazán 
egészen elhanyagolható ügy lenne, ha a szokásos napi tisztálkodás vissza
térő tevékenysége volna. Azért érdemel figyelmet, mert ebben a hely
zetben teszi. Valaki elé készül, aki figyelni fog rá. A szeme rajta lesz 
attól a pillanattól fogva, amikor feltűnik az ajtóban. Az csak találgatás 
lenne, hogy vajon József átgondolja-e azt, hogy személye, alakja, szava 
egyúttal azt a közösséget is reprezentálja-e, ahonnét való. Ezt nem tud
juk. Csak azt, hogy megborotválkozott.

2. Mást is tehetne. Helyzete talán magyarázhatná is, ha mást tenne. 
Gondoljuk csak el: önérzetében megbántott, alaptalanul gyanúsított fia
talember. Nem szokott hozzá a jogtalansághoz. Itt lenne az alkalom, hogy 
egész megjelenése eleven tiltakozás legyen, anélkül is, hogy szóra nyitná 
a száját. Tüntethetne borostájával, fésületlen, mosdatlan „börtönelegan
ciájával” . Egész lénye egyetlen eleven tüskévé válhatnék, amely szúr, 
bök. Itt lenne rá az alkalom. Erre általában mindig kéznél a lehető
ség. A szúrós borosta pillanatok alatt kinőhet, ha arról van szó, hogy itt 
a nagy alkalom! Általában ritkán szoktuk kihagyni ezeket a lehetőségein
ket. Valaki azt mondta ugyan, hogy a keresztyének szavának hasonlítani 
kellene a méh fullánkjához, hogy ne hulljon ki az emlékezetből, hanem
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benne ragadjon. Csak az a kérdés, hogy a szó maradandóságának feltéte- 
le-e a szúrás is?

3. József mindenesetre simára borotválva jelenik meg azok előtt, 
akik figyelni akarnak a szavára. Ezzel tulajdonképpen azt fejezi ki, 
hogy egész lénye az ügy szolgálatában áll. Arra törekszik, hogy szava 
hitelét, rá való figyelés intenzitását ne veszélyeztesse semmi külső kö
rülmény. Ne kedvetlenítsen, ne taszítson. A szem számára se mondjon 
kevesebbet, mint a fülnek.

Elébe megy a szavára váróknak. De nemcsak fizikailag. Megkönnyíti 
számukra a figyelést, mert nem akadnak fenn a borostáin. Tapintatos. 
Hol tanulhatta? Nem hiszem, hogy külön leckét adtak volna neki ebből 
a tárgyból otthon a sátorban. Az ügy, a tennivaló komolysága tanítja meg 
rá, menetközben.

4. A gyülekezet nem álomfejtők különös vagy különc társasága. Az 
van ránkbízva, amit Isten Jézus Krisztusban beleélt ebbe a világba: em
berszerető irgalmasságának jó híre. Furcsa lenne ezt tüskésen-borostá- 
san, piszkálódó-szúrkálódó hanggal és magatartással tanúsítani.

Azonfelül nem is börtön dohából, szerencsétlen föld alá szorítottak 
gyülekezetéből kell a Róla valló hangnak kitörni. A tüskét-borostát, szú
ró, bántó ellenkezést semmivel nem lehet igazolni. Szabad emberek, hi
tüket, meggyőződésüket élhető keresztyének vagyunk. József minden
esetre nem felejtette el, hogy a tapintatra is szabad!

A keresztyének tapintata nem színészkedés. Nem azért játsszák meg, 
hogy a másik könnyebben bevegye, amit mondunk. A magunk monda
nivalója kötelez bennünket erre. Nem csupán a magunk, hanem az Űris
ten tisztessége késztet arra, hogy az evangélium ne tapintatlan hántás
sal, tüntető borostával, képzelet alvilágából importált börtön-dohhal, ha
nem hántás nélkül szólaljon meg.

Ezen a téren rengeteg a tanulnivalónk. A keresztyének tapintatlan
sága bizony rémregény témákat szolgáltathatna. Pedig mi is mennyire 
kívánjuk, hogy irántunk ez nyilvánuljon meg. Az óhajtást azonban itt is 
megelőzi az elkötelezés: a keresztyének tapintata már tükrözése annak, 
ahogy Isten velünk bánik, ahogyan Jézus Krisztus emberekkel közleke
dett. Böjtben lévén gondolkodjunk el azon a jeleneten, ahogyan a Gecse- 
máné-kertben még ellenségeinek is elébe megy, azok érdekében, akik 
mögötte vannak.

Kimondhatatlanul hálás vagyok Istennek, hogy szinte gyerekkorom 
óta, különösen is teológus korom óta olyan keresztyén nevelők és ba
rátok között formálódhattam — és remélem, hogy ez a formálódás még 
folytatódik —, akik Krisztushitük kincseit Krisztus tapintatával voltak 
készek osztogatni.

Befejezésül hadd írjam le egyikük felejthetetlen mondatát — re
ménységünk szerint az örökkévalóság visszhangzik rá — „Ha Isten íté
letre kárhoztatna — amit irgalmára nézve lehetetlennek tartok —, ezer
szer tegye inkább a tágszívűségem — tapintatom —, mintsem egyetlen 
egyszer a szűkkeblűségem miatt!” .

Küzdelem a kritika elfogadásáért 

2 Sám 16,5-10.
1. Egy ember itt a sorsával bajlódik. Nagy ember —, sorsa is nagy 

formátumú. Történelmet formál, de most nem személytelen, megfogha
tatlan fátum felhői tornyosodnak felette. A fia ront bele sorsába, életébe.
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A fia kényszeríti a menekülés útjára. A fia lett a sorsa. Sokszor vagyunk 
így sorsa egymásnak: nem „történik” velünk valami, hanem teszünk egy
más ellen valamit. Ezért mielőtt túlhamar a „sorsot” emlegetnénk, elő
ször a magunk tevékenységének a portáján kellene alaposabban szétnéz
nünk.

Dávid azonban most nem okozója, hanem szenvedője annak, ami 
alatt nyög. Keservesen érezhette magát: a saját fia elől fut, kölesön-sza- 
máron, ajándék kenyér és ajándék ital erejével. Királyi és apai minőségé
ben egyszerre közönséges földönfutó.

Izgalmas kérdés: mit csinál ebben a helyzetben? Mert erre ugyanis 
nincsen protokoll. A királyi udvartartásé bizonyára megvolt. A normális 
apa—fiú viszonyban meg előírás sem kellett a magatartáshoz. Mindig a 
rendkívüli, amire előre nem készülhetett, próbálja meg az embert. Dá
vid tisztességére legyen mondva, nem esik bele a nehezen kikerülhető 
csapdába: nem akar mást is belerántani ebbe a keserves helyzetbe. Még 
a szimpatizánsokat is leállítja. A kevés hűséges vinné vele a menekülés 
újtára még a szövetség ládáját is. Visszaparancsolja őket. A látszatát is 
el akarja kerülni annak, mintha az Üristen sorsa annyira egy lenne az 
övével, hogy ha Dávid menekül, akkor az Űristen is futni kényszerül. 
Hazaküldi Cádokot fiástul, szeretné jobb belátásra bírni az Ittai nevű 
idegent is: „Csak tegnap jöttél és már ma zaklassalak — magyarán: ké
nyelmetlenséget okozzak neked — azzal, hogy velünk jö jj? !” (15,20.) A 
fuldoklón állítólag nem könnyű segíteni, mert olyan eszeveszetten ka
paszkodik, hogy a mentőt is víz alá húzhatja. Dávid azonban kézzel- 
lábbal tiltakozik az ellen, hogy a sorsa fordulása bárkinek is terhére le
gyen. Nem akar sem az Isten-menekítő, sem az együttérzők mozgósító 
szerepében tetszelegni. Egyszerűen nem akar teherré válni.

Mindezt azonban nem a „mindent kibírok” hősi, de önáltató pózá
ban teszi. Egy pillanatig sem titkolja, hogy nagyon nehéz neki. Szen
ved. De úgy sír, hogy betakarja a fejét! Még a nehezen eredő férfiköny- 
nyek erejével sem akar verbuválni. Megrendítő ez a sorsvállalás, amely
től a hősi póz éppen úgy idegen, mint a közösségvállalás önző kihasz
nálása.

2. A sorsával tiszteletreméltóan küzdő Dávid azonban nem csupán 
áldozat, nemcsak szenvedő, nem pusztán szánalomraméltó ember, ha
nem egyúttal mindig joggal kritizálható valaki is. Pontosan így vagyunk, 
ilyenek vagyunk valamennyien. És a kritika igazán mitsem változtat az 
a tény, hogy anélkül is éppen elég a baja.

Ahogyan a nehéz sorsa nem a fátum személytelenségével szakad rá, 
hanem valakinek a keze játszott bele, úgy kritika sem az „azt mondják” 
gazdátlanságával és pletykaszintjén éri. Néven nevezhető ember veszi 
magának a bátorságot és harsány szóval, szava nyomatékéül pedig ököl- 
nyi köveket hajigálva mondja a magáét Dávidról. A magáét? Az iga
zat! Ez benne pontosan a nehéz. Ez ellen nincsen sem szubjektív, sem 
objektív védelem. Ez ellen nem húzódhatott Dávid sem nyomorúságá
nak, sem erős, hűséges kísérőinek oltalma alá. Miközben megy, harsog 
a kritika. Tanúk előtt, akik talán most hallják döbbenten először. Sokak 
fülehallatára, nyilvánosan.

A gyülekezet, a keresztyén ember joggal kritizálható. Nem azért, 
mert kicsi, mert elég a baja „családon belül” , hanem azért mert vétett és 
vét. A „szegény bűnös” formulájából mintha nagyobb hangsúly esnék a 
szegényre, mint a bűnösre. Milyen meghökkentő, hogy a földönfutó Dá
vidot az embertelenség bűnében marasztalja el a kritika. Nem valami 
csak Istenre és emberre tartozó titkos vétket fed fel, hanem olyat, aminek 
ember, sőt emberek is keserves kárát látták. Ilyenkor nem állíthatja az
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ember és a gyülekezet maga elé úgy az Űristent, hogy az Ö fedezéké
ben állja a kritika tüzét. Dávid is elparancsolta maga mellől a Ládát! 
Azt sem kereshetjük, kikre lehetne elosztani a felelősség terhét. Akár
milyen kellemetlen is, hallgatnia kell a jogos kritikát és el kell visel
nie, hogy mások is hallják rajta kívül. Ez azt jelenti, hogy el kell visel
nie a kritika nyilvánosságát is.

3. Mást is lehetne tenni? Igen. Mindkét lehetőség felvillan ezen a 
különös úton. Az egyik lehetőség: kivédeni. A másik: hallatlanná venni.

Az elsőt Abisai példázza. Micsoda ösztönös mozdulattal kap a kard
jához: „Döglött kutya, belemarsz a gazdámba?” „Elmegyek és a fejét ve
szem!” A kritika kivédésére való készségre még a legelesettebb állapot
ban is szokott elegendő energia-tartalék jelentkezni. És ez a kivédés 
már nem is védekezés, hanem támadás: hiszen Sémei beszél, még ha kri
tikusan is, Abisai pedig már ölni készül.

A másik lehetőség: „Hadd mondja!” Dávid ugyan nem áll meg itt. 
Ez is tisztességére legyen mondva. A gyülekezet és a keresztyén azon
ban gyakran ennyinél marad. „Hadd mondják!” Micsoda vélt fölény 
töltheti dagadtá ezt a legyintést. Istentelen, magabiztos fölény: „A  ku
tya ugat, a karaván halad!” Nem gyülekezet és nem keresztyén az, amely 
ennyire magabiztos, hogy a kritikában csak a csaholó kutya kellemetlen, 
de különben érdektelen vakkantásait észleli.

4. Dávid úgy reagál a kritikára, hogy a többiek számára csak gya- 
lázkodásnak hangzó bírálatban hajlandó az Űristen kritikáját sejteni. 
„Hadd mondja, hátha az Isten mondta neki. Fel merte tételezni, hogy 
Sémei nem éppen válogatott mondatai, „gyalázkodása” az Üristen véle
ményét rejtheti. Fel meri tételezni, hogy az az útfél szószék lehet, és az 
onnan hangzó kritika — a kövekkel együtt — majd olyan szent dolog, 
mint amikor a léviták a zsoltárra zendítenek és intonálják a „De pro- 
fundis” -t. A legútszélibbnek tűnő megszólás és ellenkezés is megérdem
li az önvizsgálat csendjét. Megérdemli? Parancsolja és követeli!

5. Hogyan lehet azt kibírni, hogy életsors és jogos kritika együtt 
nyomja az ember vállát olyan két zsák gyanánt, amelyikből az egyik is 
elég nehéznek látszik?

Ügy, ahogy Dávid: nem marad magában a készséges, de hívatlan 
prókátorokkal, nem marad magában a kritizálóval, de még megbírált és 
elmarasztalt önmagával sem. Isten irgalmára appelál: „Talán rátekint az 
Űr az én nyomorúságomra. . . ” De ez az irgalom több, többre való an
nál, mintsem csak jogos kritika élét vegye el. Arra nevel / tanít, szo
rít, fegyelmez, /hogy megtagadva a hitetlenséget / az embertelenségben 
jelentkező gyakorlatit is / és a világi kívánságokat /  amelyekben egye
dül magunk vagyunk fontosak maguknak és szeretnénk, ha mások sze
mében is ilyenek lehetnénk, (mértékletesen) de a szeretetet nem kimérve / 
igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban / ami időnkben és hélyün- 
kön, kortársaink között, akiknek a szemében még vagyunk annyira fi
gyelemre méltóak, hogy alkalomadtán még kritizálnak is bennünket!
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Küzdelem a lelki agresszióról való tudatos lemondásért 

2 Kir 5

1. Nincs az a kosztümös film, amely tarkább, színesebb szereplő- 
hadat tudna toborozni, mint amilyen ebben a valóságos történeti, sőt tör
ténelmi tömegjelenetben kavarog. Kis cselédlány és szír hadseregparanes- 
nok, zsidó próféta, inasával együtt, diplomáciai nyomást gyakorló szír 
király, stb. Megérné egyenként szemügyre venni a tarka kavargás sze
replőit, mert egyéniek és mégis annyi közös emberit hordoznak maga
tartásukban.

De mégsem a sokféleség a jellemzője ennek az eseménysorozatnak, 
hanem a nagy találkozás. Két egymás mellett élő nép képviselője, két 
meggyőződés reprezentánsa találkozik egymással. Ilyen nyilván ez előtt 
az esemény előtt is történt már, a mi időnkben pedig kezd — nem kevés 
erőfeszítés után — természetessé válni. Mégis van ebiben a találkozásban 
valami különös. Nem egyenrangúak tisztelegnek egymásnak, nem ün
nepélyes aktuson biztosítják egymást kölcsönös nagyrabecsülésükről. Vé
letlenül Isten népe képviselője van „fölény” -ben. Ugyanis kénnek tőle.

2. Beteg jön kérni. A baj, betegség, gond: mindez egy külön státus. 
Nagyon egyszintre hozó státus. Kirekeszti a státuszszimbólumokat. A be
teg pizsamája, akárki hordja is, egy külön „rend” egyenruhája, közös em
beri helyzet uniformisa. Naámán fővezér ugyan, de most nem a rangja 
és kardja érdekes, hanem a baja. Királya átirata sem parancsolhat olyan 
respektust, mint a saját leprája. De nem a maga számára! Az egészsé
ges számára mert mindig az van fölényben. A betegség és baj mindig 
egy kicsit kiszolgáltatottságot is jelent. Naámán beteg voltában, kardja, 
rangja ellenére ki van szolgáltatva Elizeusnak. Páratlan helyzet ez, így 
talán soha nem ismétlődik, de pár vonásban meghökkentően elgondol
kodásra késztető.

3. Mit tesz, hogyan viselkedik a gyülekezet, vagy annak egy-egy tag
ja, ha a kortárs, de más meggyőződésű emberrel találkozva tudomást sze
rez annak gondjáról, bajáról, bűnéről, esetleges emberi elesettségéről ? 
Mert néha azért előfordul, hogy kipakolunk egymásnak. Mit teszünk?

a) Néha bizony azt, amit Izrael királya. Ö már egyszerűen nem tud 
emberségesen gondolkodni. Bármennyire erősítgeti is a levél, hogy Naá
mán „beteg” státusban érkezik, ő nem képes benne potenciális ellenfél
nél egyebet látni. Gyanakszik és egyre csak gyanakszik. Elvi ellenszenve 
eltakarja előle a másik embert, a bajba jutottat. A gyanakvása nem csu
pán önmagát tölti el félelemmel, hanem abban is megakadályozza, hogy 
emberként, Isten népe tagjaként cselekedjék. Egyre ez jár az eszébe: fon
dorlat, diplomáciai manőver. Nem ér rá megnézni, hogy aki előtte áll 
egyszerűen bajban van. Eljátszotta az emberség és Isten népe nagy le
hetőségének az alkalmát: félelemből vagy számításból nem mert ember 
lenni és nem tudott szolgálni még csak a megértés készségével és a se
gítés jószándékú közreműködésével sem!

Ki merné azt állítani, hogy ez egy régi OT-i helyzet? Nagy alkal
mak — kisszerű keresztyénekkel, szemellenzős gondolkodással, ember
telenséggel és irgalmatlansággal, megérteni akarás hiányával — elszáll
nak, de még az emlékük is szegónyít!

Hadd utaljak két irodalmi alkotásra, amely véleményem szerint 
nemzedékek okulására szolgálóan örökített meg két ilyen helyzetet. Soós 
György: „Végtisztesség” c. művében hogyan toporog egyhelyben, rózsa
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fái mögött, metszőollóját csattogtatva a lelkész és várja, várja, várja, ho
gyan bátortalanodik közelebb és kezdi el kérését a zsidó asszony te
metése ügyében járó tanácselnök. Vagy Szabó Magda: „Freskójának 
szánalomraméltó tiszteletese, aki majd beleőrül a temetési prédikáció 
gondjába, mert már a szolgálatra való felkérésben is provokációt gya
nít” .

b) Elizeus nem fél. Tudatában van a találkozás talán soha vissza 
nem térő jelentőségének. „Hadd jöjjön hozzám és tudja meg, hogy van 
próféta Izraelben.” Mintha egy kicsit túl öntudatos lenne a nyilatkozata. 
Ha csak ennyit tudnánk a találkozásra váró Elizeusból, azt sejthetnénk, 
hogy a találkozást demonstrációra, Isten gyülekezete szellemi, lelki fö
lénye kimutatására akarja felhasználni. Az Istenhit erőfitogtatására.

(Különös módon az ilyesmi még sohasem sikerült hosszú távon. Vé
letlen lenne? Vagy annak a Jézusnak a keze van a dologban, Aki ellene 
mondott a kísértének, amikor demonstratív módszert ajánlott — tönkre- 
tevésére?)

Ügy látszik, hogy Naámán, a betegségében kiszolgáltatott, szinte szá
mít is ilyesmire, de gyógyulása érdekében eltűrni is hajlandó lenne. Lé
lekben hozzászoktatja magát, hogy egészségéért, boldogságáért egy me
rőben más, számára teljesen idegen világ megnyilvánulási formáinak ki
tegye magát. Kénytelenségből! Mert ő is tudja, hogy aki bajban van, 
annak sök mindent le kell nyelni!

Elizeus azonban másként tesz. Annyira másként, hogy Naámán szin
te magán kívül van a meglepetéstől. A nagy találkozás máshogyan zaj
lott le,

4. Elizeus ugyanis letett arról, hogy bármivel is kihasználja annak a 
másiknak az elesett állapotát. Letesz a lelki agresszió mindenféle forté
lyáról. Letesz arról, hogy az élet „szélső helyzetéibe került ember szo
rultságát kihasználva kényszerítse az Isten-hit felé. Szinte botránkozta- 
tóan, mindenki számára botránkoztatóan mond le erről. Bezárkózik. Hiá
ba zörög, dörömböl a fényes társaság. Letesz a „személyi varázs” segít
ségéről is. Képzeljük el az ellenkezőjét: kitárul az ajtó, ének zendül, 
processzió kanyarog, vagy egy ceremóniákkal nem sokat törődő, torzon- 
borz próféta robban eléjük . . .

Letesz egy, a számára igaz, de a másiknak látványosságot jelentő 
kultusz „varázserejéről” . Pedig a szír előtt elmondott zsidó imádság nyo
mán bizonyára a hideg is futkosott volna a hátán. . .  De csak egy kül
dönc jön, nagyon tárgyilagos, szűkszavú útbaigazítással. Olyan gyógyu
lást ajánl, amiben semmi különös nincsen. Botránkoztatóan egyszerű 
utat.

Ennyi lenne az egész? Ennyi, de ez nem kevés! Bizodalmas hitre biz
tatja. Olyan útra igazítja, aminek nem az eleje, hanem a végigjárása és 
a célja mutatja meg: többet nem is tehetett volna. Jézus leprásával is 
így történt: miközben mentek . . .

A találkozás nagy alkalmai általában nem a katechizálás alkalmai. 
Sem keresztyén és másik keresztyén, méginkább nem keresztyén és nem 
keresztyén találkozása esetén. Nem is a kioktatás vagy lehengerlés al
kalma. Csak az Isten iránti bizalomra való bátorítás szolgálata van ránk 
bízva!

Ügy, hogy az agressziót nem alkalmazó szűkszavúság mögött nem 
érzéketlen vagy számító térítő, hanem a másik testi-lelki boldogságáért 
imádkozó gyülekezet és keresztyén könyörög azért, hogy minden talál
kozás segítség és indítás lehessen, agresszió nélkül.
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Küzdelem a tapasztalható testvéri szolgálatért 

2 T m 4,8—22

Egy levélbe nem lehet akárhol beleolvasni, akárhol elkezdeni, vagy 
abbahagyni. De ha már ismerős, akkor a tekintetünk akaratlanul is az 
emlékezetes mondatokra ugrik. Nem hamisít, csak kiemel.

így, együtt, ebben a közelségben ritkán figyelünk Pál mondataira. 
A 8. versnél törést vélünk: idáig tartott a fontos, a lényeges, most jön az 
esetleges, az időhöz, helyzethez kötődő, a múlandó, az emberi. Mintha 
Pál nem hajlana erre a szétválasztásra. A nyolcadik verssel záródó sza
kaszt sem írta vastagabb vonássl, mint az utána következőket. Ha hang
szalagról mondaná, hangja színe is egyformán meleg maradna.

1. Pál szinte egy lélegzettel beszél a nagy, örök közösség reménysé
géről és hívja maga mellé, tapasztalható társként, nélkülözhetetlen tes
ti-lelki segítségként Timóteust.

A nagy, Istennel való közösség, az üdvösség: ez a cél. Kevesebbért 
és rövidebb távért nem is lenne érdemes keresztyénnek lenni. Minden 
ide vonz, de innen kap értelmet is. Arról nem is beszélve, hogy innen 
árad vissza keresztyénségünk egész felelőssége is. Mai keresztyénségünk- 
nek is drága, legértékesebb kincse az üdvösség teljességének remény
sége. Amikor, világszerte egyre tágabb körben ismerik fel a keresztyé
nek e világi szolgálatának fontosságát és abban Krisztus-hitünk elmarad
hatatlan megnyilvánulását, az üdvösség reménysége nem válik korsze
rűtlenné. Hiszen szolgálatunk úgy szorul rá Isten értünk már elvégzett 
és még ajándékként ránk váró tetteire, mint a vízszintes hídtest a két 
magasbanyúló pillére.

Sokszor nagyon egyénre szabtuk ezt a nagy reménységet. Olyan meg
hitt Isten-lélek viszonylattá szűkítettük, amely csak kettőre tartozik. Pál 
korrigál: ez a nagy reménység nem magánügy. „Nemcsak nekem, ha
nem mindazoknak is . . . ” De ez nem számtan kérdése. Nem arról van 
szó, hogy nekem és még megszámlálhatatlan soknak. Azt jelenti, hogy 
a keresztyén a teljességben, a célnál is közösségben örülhet csupán. Amit 
Jézus Krisztus „sokakért” tett, és amit Pál szintén fogalmilag „mindazok” 
terminusa alá foglal, azt a Jelenések könyve képpé színesíti, eseménnyé 
dramatizálja. Közösség Istennel és közösség egymással.

2. De még csak megyünk effelé a reménység felé. A hitünk nem 
arra szolgál, hogy a mostani, tapasztalati világunk és a reménylett kö
zötti távot és minőségi különbséget átugorja, hanem arra, hogy tisz
tességgel végigjárja az utat. De ezt nem lehet egyedül!

Az üdvösség nagy, végleges közösségének a reménységében, és a fe
léje tartó út küzdelmeiben felmegy a testvér ázsiója. Megköszönnivalóvá 
és hajtottá lesz az útitárs. Meg kell küzdenünk a kortárs keresztyén test
vérért is.

„Igyekezzél hozzám jönni hamar. . . ” „Még tél előtt. . . ” Pál könyö
rög így, Timóteusnak. A nagy a kicsinek. Az a Pál, aki örökmozgó
ként, Isten sokféle ajándéka osztogató jaként kicsit már mintha elvesz
tette volna emberi arcát előttünk, kér. A fiataltól és kvalitásban hozzá 
bizonyára nem is mérhetőtől. Az Isten evangéliumának mindenes az inas
tól. Nincsen olyan nagy, akinek a saját Krisztushite és az elvégzendő kö
zös szolgálat érdekében ne lenne szüksége a kortárs testvérre. Mi pedig 
talán nem is vagyunk olyan túl nagyok. De ezt ki kell mondani! Be kell 
vallani és kérni kell. Meg kell küzdeni azért, hogy legyen bátorságunk 
magunk előtt is bevallani: sem hitem, sem tennivalóim területén nem 
vagyok elég magamban.
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Különösen is nélkülözhetetlennek kell tartanunk a testvért, amikor 
az Úristen kijózanít bennünket abból a hiedelemből, amely nem számol a 
hitből és szolgálatból való kiesés komoly lehetőségével.

Meg azért is, mert ebben a helyzetben meg ott kísért az „egyedül ma
radtam” hisztériája. A testvér igen sok egyéb mellett arra is való, hogy 
megküzdjünk ezzel a kísértéssel. A tulajdonképpeni egyetlen kísértéssel. 
Mert hol gőgben, hol kétségbeesésben mindig ez környékez bennünket. 
Jézus ezzel küzd a pusztában, hogy ne maga körül forogjon. Ezzel küzd 
a Gecsáméban is és keresi Istennel együtt az együtt-tusakodókat is.

Azért is meg kell küzdenünk a magunk gőgje ellenében is a test
vérért, mert Jézus Krisztus evangéliuma mindig „kívülről” erős, azaz 
senki sem mondhatja, nem tudja mondani a maga számára elég meg
győzően. Mindig mástól kell meghallani.

Azért is, mert a segítő tett és szándék mellett a jelenlét is nélkü
lözhetetlen. „Még tél előtt. . . ”  Ki tudja, Timóteust félti-e a téli hajó
zás veszedelmeitől, vagy saját magát a hosszú éjszakák magányától?

3. A kortárs testvérért való tusakodás nem önző hadművelet. Pál kér 
és könyörög, de közben emlékezése segítségével ő is betársul, ő is, aki 
egyedülvalónak gondolta magát. Arcok és emberek, életek jelennek meg 
előtte, akiktől most távol van és akikkel mégis egy. Köszöntésével tár
sul, szegődik pl. a beteg Trofimus mellé és családtag lesz régen látot
taknál.

Aki testvért és kortársat keres a hitben és a szolgálatban, az egy
úttal ajándékozza is ugyanezt.

4. De magánál többet is. A testvér közelségét, hitet és szolgálatot le
hetővé tevő közelségét óhajtó Pál Jézus Krisztus testvériségére emlé
kezteti Timóteust, zárómondatként, záróáldáskénit. Nem szégyellt ben
nünket testvéreinek nevezni, azért küzdötte végig az utat. Mi se szégyell
jük keresni azokat sem, akikben Jézus Krisztus testvérisége tapasztal- 
hatóvá válik.

Fehér Károly

BÖJT 1. VASÁRNAPJA

Zakariás 3,1—7 

Vádlott vagy győztes?

Törvénykezési eljárás és újraszentelési szertartás képei vetítődnek 
egymásra ebben a vízióban. Aki látta ezt, volt történeti tapasztalata, 
amihez kapcsolta a látomást. Számunkra az a kísértés, hogy Józsuát emle
gessük és Jézust értsük alatta, Jeruzsálemről beszéljünk, pedig az egy
házra, a gyülekezetre, a keresztyénekre gondolunk közben. El kell ha
tároznunk, hogy nem keresünk Böjt 1. vasárnapjához illő allegóriát a za- 
kariási textusban, hanem változatlanul Jézus Krisztusról, egyenesen és 
kertelés nélkül Róla fogunk prédikálni. Akkor mire való Zakariás köny
vében kereskedni? Nem az allegóriáért, hanem azért a különös színért, 
amelynek a segítségével Jézus kísértése, tusakodása, meg gyülekezete kí
sértése és tusakodása, szolgálata szokatlan szemszögből ábrázolható.

1. Jézus vád alatt van. Az evangéliumok megkísértés leírásai sem 
egy még semleges, kialakulatlan életirányú Jézus eltérítési manőveréről
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szólnak. A megkísértés már vádolás is: ezt az utat járd, ne a másikat, 
ami nem neked való. De ez a vád folytatólagosan hangzik egészen a ke
resztig, csak közben az emberfölötti rossz helyét nagyon is fogható, név 
és foglalkozás, cím és lakhely szerint azonosítható vádlók folytatják. A 
vád: Jézus bepiszkolja magát és magával együtt az Isten ügyét. Etikai 
vádat nem lehet még csak koholni sem ellene. Sehol sem található nyo
ma, hogy erkölcsileg marasztalták volna el. Amikor a „nagyevő és ré
szeges” cégérét ragasztják rá, már ez is a szolgálata vonalára esik. Nem 
az a baj vele, hogy „zugivó”, hanem az, hogy milyen társaságban eszik és 
iszik. A pusztai kísértés során minden arra megy ki, hogy Jézus önma
gáért legyen, egyedül, ragyogó elszigeteltségben, tiszta Isten, akinek nem 
porosodik be a lába és nem piszkul el a keze, mert érte történik min
den. A vád a meghiúsult kísértés nyomán fakad: Jézus piszkos lett egy 
réteg szemében. Annyira, hogy csak a kitaszítás és fizikai megsemmi
sítés útján, a „falakon kívüli” halál segítségével vélték eltakaríthatni.

Ezt a vádat Jézus nemcsak tűrte, hanem vállalta. Amit vádként hoz
tak fel ellene, abban látta a szolgálata értelmét. Bátran és tudatosan 
lett „piszkos” a Lévi asztala előtti megállással és annak hívásával, bát
ran és szívesen lett „piszkos” a megvetett és valóban bűnös nővel való 
szóbaállása miatt, piszkolta el kezét nemcsak a tanítványok lába mosá
sa, hanem indulataikkal való bajlódása közben is. Elveszítette rituális 
tisztaságát a halotti menet megállítsával, szombatot tört, hogy ember
ségre tanítson. Túlságosan belekeverte az Isten ügyét az embereké közé, 
arról nem is beszélve, hogy ő, a názáreti férfi azt merte magáról mon
dani, hogy aki őt látta, az Istent pillantotta meg. Amikor Nagypénteken 
majd ezt a zsoltárrészletet olvassuk: „Féreg vagyok, nem férfi, emberek 
csúfja és a nép utálata” , akkor a vád alá helyezett Jézus szájával szólt 
a régen előtte élő. Jézus azért lett „piszkos” sokak szemében, mert túl
ságosan emberek közé keveredett az Isten. Megfordította a megszokott, 
őseinek gondolt rendet: ő szolgált az embernek. Pedig mintha kezdettől 
nem így lett volna! Mindig Isten szolgált, de ha azt állítom, hogy én szol
gálom Öt, akkor én is nagy vagyok: adhatok Neki. Ha Ő szolgál nekünk: 
a megajándékozottak helyén szerénykedhetünk csupán.

2. Isten pedig tűzbe tette a kezét ezért a „piszkos”  Jézusért. A ha
lálnak minden izzó parázsnál jobban és csúfosabban pusztító'erejét ver
te szét érette. Ö maga tanúsította, hogy nem gyalázójaként és neve, szán
déka bepiszkolójaként élt itt, hanem Akiben gyönyörködött. Egyetlen 
arainyszájú csodarabbi sem kelt még fel a sírból, mind velünk együtt 
vár a nagy napra, de a vád alá helyezett és emberszeretete miatt isten
telenként likvidált él! Nem úgy lett Űr, hogy fölébe emelkedett a vi
lágnak, hanem úgy odaadta magát érte. De ez az odaadás nemcsak a ke
reszt kínját, hanem az „én sem kánkoztatlak” példátlan erejű jóságát is 
jelenti.

3. Isten azokat fogadja magáénak, akik ebben a vád alá helyezett, de 
Isten által igazolt Jézusban bíznak. Annyira, hogy ennek a bizalomnak 
az erejével ők is be merik „piszkítani” magukat. Annyira, hogy nem a 
válogatott szentek fennkölt seregét, hanem a törülközőkendőt kötőkét 
szeretnék szaporítani. Nem fényleni akarnak, hanem használni. Boldo
gok is szeretnének lenni, de nem más nyugtalansága árán. Nyugalmuk 
akkor igazi, amikor valahol emésztő nyugtalanságból legalább egy csöp
pet eloszlathatnak. Szeretnék a bűnbocsánat erkölcsi tisztaságot teremtő 
erejét is tapasztalni, de nem azért, hogy már bocsánat nélkül is meg
legyenek. Inkább azért, hogy másnak a kedvét el ne vegyék, más vonzó
dása elé gátat ne rakjanak. Valahogy az egész erkölcsi értékrendet újra
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kellene gondolni ebből a szempontból. Akkor aligha az lesz elől, aki
nek nem volt alkalma a rosszra, hanem talán az, aki nem ért rá „szent” 
lenni, mert mindig közbejött valami: mindig emberek szemetesládája, 
ólomsúllyal terhelő ügyek „beavatottja” , de mégsem cinkos, amely lehúz, 
hanem létra, amely fölfelé segít.

Fehér Károly

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Ézs 50,4—9 

„Az Úr Szolgája”

A) A textus felé

Időben 2 és fél évezred választja el a mai igehallgatót ettől a deute- 
roezsaiási igétől. Ügy érzem kár lenne fárasztani és igénybevenni a gyü
lekezet türelmét a kor felvázolásával, a levél keletkezésével. Elegendő 
annyi, hogy e sorok szerzőjét, mint az OT. evangélistáját tartjuk számon 
és ismerjük. Igehirdetése középpontjában ez áll: „Nahamu, nahamu am- 
m i. . . ” A „náhom”-ige a vigasztalás mellett még ilyen jelentéstartalom
mal is bír: mellé — eggyéválni valakivel, bátorítani, szolidárisnak len
ni. Ez a „beköszöntő-programbeszéd” vet fényt és ad értelmet mind
arra a mondanivalóra, ami igehirdetését meghatározza.

Textusnak az „Ebed Jahve dalok” egyike. Az Ür Szolgájáról szól, s 
szolgálatának néhány uralkodó vonását húzza alá.

Szolga, aki Urához tartozik, Ura szándékának és akaratának mara
déktalan és tökéletes végrehajtója, s így: legközvetlenebb munkatársa. 
Tehát olyan valaki, aki Ura védelme és oltalma alatt áll s így az ő telj
hatalmú képviselője a világban. Eredete Urához kapcsolja, szolgálata, 
küldetése földhöz, az embervilághoz. Küldetést hordoz és küldetés
ben jár. Szava azt mondja, amit Ura mond, élete, tette pedig beiktató- 
dik Isten cselekedeteibe és részévé válik Isten cselekedeteinek. Amikor 
küldetését, szolgálatát teljesíti, Küldőjével ill. Mesterével szoros és el- 
téphetetlen kapcsolatban van. (Nem csak „szolga” , hanem az ige sze
rint „Lámed” -tanítvány!) Nem függetlenítheti magát, mert akkor máris 
kilépett a „szolga” ill. „tanítvány”  köréből. Nem vesztegeti erejét arra, 
ami lényegtelen, hanem teljes erejével a lényegest munkálja. Éberen, nyi
tott szemmel, szájjal és füllel jár és van jelen a világban, mert rendelte
tése az, hogy a rábízott munkát maradéktalanul elvégezze.

Mi már az UT. felől érkezve ehhez az igéhez tudjuk, hogy el is vé
gezte, és így végezte el!

B) A szószék felé

Ez a böjti ige különösen Is alkalmas arra, hogy a „teljes Krisztust” 
hirdessük a gyülekezetnek. Nem részeket belőle, hanem a teljeset, ki
nek a legeluralkodóbb vonása ez: „ebed” — „diakonos!” . Különösen böj
ti időben környékez meg bennünket igehirdetőket az a kísértés, hogy ra
bul ejt valamiféle „vérmisztika”, vagy úgy feltoljuk” a mi Urunkat a 
mennybe, mintha sohsem járt volna itt ezen a földön, mintha nem hin
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tette volna meg könnyével, verítékével és vérével ezt a földet. Neki, aki 
tökéletes tanítvány és szolga volt, vagyunk a tanítványai, szolgái. Ő vi
lágosan és érthetően beszélt nekünk a maga munkájáról, küldetéséről és 
a miénkről is. Ennek lényege az, hogy tanítványságunk akkor válik iga
zivá, amikor felébred bennünk a felelősség a „széles horizont” , az em
bervilág felé.

Az igazi és teljes tanítványságot ui. két indulat hatja át: Mesterére 
való teljes ráhagyatkozás és engedelmesség, s ebből következő felelősség 
azokért, akik között él a tanítvány.

Nem a magunk elhatározásából vállaljuk a szolgálatot. Isten a kül
dő, ő állít bele a munkába. Nem mi teszünk jót Istennel, ha országa és 
akarata szolgálatába állunk, hanem ő tesz jót velünk avval, hogy szolgá
jává, 111. tanítványává fogad. Jó lenne ezt először azoknak komolyan 
venni, akik sokszor így beszélnek: „na, adtam. . . ” , „na, tettem valamit”. 
Nem! Isten tett és tesz valamit mindig. És éppen abban van a mi nagy 
kiváltságunk, hogy Isten éppen ilyen magunkfajta alkalmatlan emberek
kel vesződik, mint amilyenek mi vagyunk. Isten avval a céllal küld szol
gálatba bennünket szolgáit, tanítványait hogy az ő akaratát teljesítsük, 
ennek szerezzünk igényt! Ö ad! Ad, bölcs nyelvet, nyitja meg fülünket. 
Ne az eredményt nézzük, mert az eredmény nagyságát csak ő ismeri. U. 
akkor a látszatok világába se essünk bele, mert a látszat az mindig csal. 
A szolgálat fogalmához, melyet a szolga 111. tanítvány végez hozzátarto
zik az is, hogy olyan szolgálatot is vállal, s olyan dologban is képviseli 
Küldőjét, Urát és Mesterét, ami ellen ó-embere minden erejével tiltako
zik. A mi Mesterünk nekünk erről szemléletes oktatást éppen a „Láb
mosás” történetében adott. Ezt a szolgálatot nem lehet áldozatvállalás 
nélkül végezni — mondják! Ez így igaz! De a keresztyén ember egy 
nagy áldozatból, a Krisztus engesztelő áldozatából él, ez takarja be, s 
ez is indítja boldog áldozatvállalásra ebbe a világba. A világba, mely 
még nem „paradicsom” , s a benne levő emberek sem „angyalok” még, 
hanem olyanok, mint mi magunk: „simul justus und simul peccator!” 
Helyünk itt van közöttük, küldetésünk hozzájuk címeztetett. Ö nyitja fel 
szemünket a kínálkozó alkalmak és lehetőségek meglátására és vállalásá
ra, valamint arra a józan értékelésre, hogy sokszor gondok megoldása, 
nehézségek eloszlatása útján van csak győzelem. És ebben a munkában 
ránk is számít.

Ez a tanítvány, a szolga böjti útja. így is fogalmazhatnám: ez a ke
reszt útja. De a kereszt nem abban a pogányos és elvilágiasodott érte
lemben értendő, ahogy a világtól, élettől, emberektől meg — és belekese
redett „keresztyének” értik! Hanem úgy, hogy a kereszt útja az odaadó, 
önfeláldozó, egymás iránti felelősséghordozás és szeretet útja.

Böjt 2. vasárnapján szólal meg közöttünk a deuteroézsaiási „Ebed- 
Jahe” ének. Értelme nem kétséges. A céltalan és érdemszerző böjt
tel szemben — híveink tudatában még mindig él ebből valami! — ra
gadjuk meg böjt igazi lényegét és értelmét. Ez pedig a magunk odaadá
sa, a magunk odaszentelése, az önfeláldozó szolgálat új életformája. Ez 
persze nem napokhoz és időszakokhoz igazodik, hiszen a szolga egész 
élete vidám és önkéntes böjtölés.

Végül: van jutalma szolgálatunknak, mert van Ura, Mestere, Gaz
dája életünknek. Ö maga a küldő, ő az Élő Ür, aki megsegít. Ez a mi 
biztatásunk, bátorításunk, erőt és lendületet adó reménységünk.. .

Blázy Lajos
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BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Ézs 53,2—7

Különösen is érdemes figyelni az új fordítás két változtatására. Az 
egyik az, hogy a 4—5. versben nagyobb hangsúly esik arra, hogy a mi 
betegségeinket viselte stb. A másik az 5. v. vége: a régi „békességünk
nek büntetése rajta volt” helyett ez a világos mondat áll: Ö bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk legyen.

A szöveggel kapcsolatos kisebb problémákra vonatkozóan bőséges 
utalást találunk azokban a feldolgozásokban, amelyek textusunkkal az 
óegyházi perikopák nagypénteki „epistolája” -kén,t foglalkoznak. Mivel a 
mi perikopánk az egész költeménynek (52,13—53,12), sőt a nagypénteki 
óegyházi epistolának (53,1—12) is csak egy része, természetesen más lesz 
a mondanivalója. Mivel azonban az összefüggés megértése is fontos, né
hány szempontot figyelembe kell vennünk.

Az egész költemény fő problémája az, amit ApCsel 8,34 szerint az 
etióp kincstárnok kérdezett Fülöp diakónustól: „Kiről mondja ezt a pró
féta? önmagáról, vagy valaki másról?” Ennek a problémának ma már 
igen bőséges az irodalma. Ebből most három megnyilatkozásra hívom fel 
a figyelmet.

Gerhard von RÁD ÖT-teológiájában azt írja, hogy az Űr Szolgája egy 
univerzális prófétai feladattal megbízott személy. Az ún. „ebed Jahve” - 
költemények mind olyan csodákról szóló próféciák, amelyeket Jahve a 
jövőre tartogat; ezekben benne lehet Deuteroézsaiás személyes tapaszta
lata, de a Szolga nem maga a próféta. Van valami rokonsága ennek az 
utolsó éneknek Jeremiással, de az itt szereplő Szolga nem Jeremiás. Ha 
valamivel össze lehet hasonlítani a Szolgára vonatkozó próféciákat, ak
kor az 5Móz 17,15 — a Deuteronomium jövőbe mutató próféciája valaki
ről, akit az Űr ígér Izraelnek.

Claus WESTERMANN kommentárjában (ATD—19) felhívja a fi
gyelmet arra az érdekes tényre, hogy ennek a költeménynek gondolat
menete minden ponton megfelel az Apostoli Hitvallásnak: született — 
szenvedett — meghalt — eltemettetett; sőt a befejező szakasz arról szól, 
hogy az Űr mindenkit megdöbbentő módon megdicsőíti, és ezzel igazolja 
Szolgáját. Érdemes még ennek a kommentárnak az igazsághoz ragasz
kodó tendenciájára is figyelni. Westermenn szerint a költemény java ré
szét (53,1—11) egy közösség hitvallás teszi ki. Az világos, hogy ez a hit
vallás valami olyan történeti tényen alapul, amely a Szolga megdicsőíté- 
sét, igazolását jelentette, és hogy ezt a tényt a hitvallók így értették: 
mindez „értünk” történt. (53,12 vő. 53,4—6).

Még ma is értékes munka Hans Walter WOLFF „Jesaja 53 im 
Urchristentum” című disszertációja. Wolff végigkíséri ezt az ebed-Jahve 
költeményt és annak értelmezését Deuteroézsaiástól a késői zsidóságon és 
az Űjtestámentumon át az óegyházi atyákig. Kimutatja, hogy az óegy
házban már igen gazdag volt az erre vonatkozó tradíció. Kezdetben csak 
arra figyeltek, és arról szóltak, hogy a názáreti Jézusban beteljesedett a 
prófécia, később aztán az úrvacsorához és a feltámadáshoz is bizonyíté
kul vették, kapcsolatba hozták a gyógyulással és gyógyítással, majd egy
re erősebb lett a költemény krisztológiai értelmezésének hangsúlyozása. 
Jelentkezett — már az evangélistáknál — az a tradíció, amely szerint 
Isten Szolgáját éppen a szolgálat példaképének kell venni (vö. Mk 10,45).

Talán megérte ez a bevezetés a fáradságot. Az ÓT mai kutatóinak 
nagy többsége úgy látja, hogy az utolsó ebed-Jahve költemény éppen az
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zal, hogy nem alkalmazható egyértelműen egyik prófétára vagy korabeli 
személyre sem, nyitva van a jövő felé, mintegy beteljesedésre vár. Wolff 
idézett munkájának összefoglaló fejezetében azt is megállapítja, hogy az 
óegyház Ézs 53-at kizárólag Krisztusról szóló próféciának tartotta. Való
ban úgy van, hogy évezredek folyamán sok mindenkire próbáltak már 
értelmezni ezt a költeményt, de úgy, ahogyan Jézusra, senki másra nem 
alkalmazható. így megerősítést nyer az a vélemény is, hogy a hagyomá
nyos egyházi értelmezés nem valami ráerőszakolt magyarázat erre a pró
féciára, hanem annak mindmáig egyetlen, részleteiben is helyes értel
mezése.

Perikopánkkal kapcsolatban érdemes elolvasni azokat az újszövet
ségi textusokat, amelyek legjobban emlékeztetnek erre a próféciára. A 
legpontosabban 1 Pt 2,23—25 adja vissza és alkalmazza Jézusra periko- 
pánk mondanivalóját. De szinte minden versét felfedezhetjük a követ
kező helyeken: Mk 9,12 Mt 8,16—17 Róm 4,25 Mt 26,67 ApCsel 10,43, Jn 
1,29, lKor 5,7, Mt 26,63; 27, 12,14, Mk 14,60,61; 15,4—5.

A perikópa körülhatárolását nyilván a vasárnap megadott témája 
(„Isten Báránya”) határozta meg. Ezt a fő gondolatot itkp. csak a 7. vers 
szólaltatja meg kifejezetten. Érdekes, hogy az etióp kincstárnoknak Fülöp- 
höz intézett kérdése is ehhez kapcsolódik (ApCsel 8,32—33). Tartalmilag 
perikópánk három szakaszra osztható: 1. A Szolga alacsonysága, megve- 
tettsége, félreismert volta (2—3. v.); 2. a Szolga helyettes szenvedése 
(4—6. v.); 3. a Szolga néma tűrése (7. v.). Formailag tehát a legrövidebb 
szakasz kapcsolódik a vasárnap témájához. Tartalmilag azonban éppen 
ebből kiindulva találhatunk egy bizonyos gondolati egységet:

A Szolga, akit nyilván kínoznak, sőt halálra ítélnek „száját sem nyi
totta ki”, azaz a maga érdekében, a maga védelmére semmit nem tesz. 
Ez megfelel annak, amit a 4—6. v. mon3, hogy másokért, „a mi vétkeink 
miatt”, „bűneinkért” , „mindnyájunk bűnéért” szenvedett. A némán tűrő 
juh, a száját meg nem nyitó bárány képe a Szolga megvetett, félreismert 
voltára utal, aki bár az Űr szolgája, „alázatos maradt” , úgy, hogy senki 
nem ismerte fel benne Isten méltóságát (2—3. v.).

Ezekhez a gondolatokhoz, amelyekből akár már a prédikáció témája 
és annak kifejtése is kialakulhat, valamit hozzá kell tennünk. Igaz, hogy 
az evangélisták, az apostolok és az óegyház igehirdetői arról tanúskod
nak, hogy ez a prófécia Jézusban teljesedett be, de ők ennél többet és 
nagyobbat is mondanak. Nemcsak azt, hogy minden pontosan úgy tör
tént Jézussal, ahogyan Deuteroézsaiás prófétáit, hanem azt is, hogy a ná
záreti Jézusban Isten lett emberré, a prófécia kifejezését használva: az 
ŰR lett Szolgává; azaz: Jézusban csakugyan „olyan dolgot látnak, amiről 
senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hal
lottak” (Ézs 52,15). Éppen ez az a felismerés, amely egészen más megvi
lágításba helyezi ezt és valamennyi ún. „messiási próféciá” -t: nem vala
mi különös lelki adományokkal megáldott próféta, hanem maga az ŰR 
tölti be a népének, s rajta keresztül az egész világnak adott ígéreteket.

Természetesen ennek a „vertikális” mondanivalónak megvannak a 
„horizontális” következménye. Igazuk volt a régieknek, amikor felismer
ték ebben a próféciában is a követendő példát. De éppen ezért annak 
érdekében, hogy előbbreléphessünk, hogy a gyülekezet tagjaiban is élet
té válhassanak alapvető diakóniai-teológiai felismeréseink, világosan kell 
különböztetnünk: perikópánk evangélium és nem törvény. Bizonyosak
nak kell lennünk abban, hogy ennek az evangéliumnak a hirdetése meg
erősíti, továbbviszi a gyülekezetei abban a szolgálatban, amelyet Isten 
éppen itt, a szocialista társadalomban bízott rá az egyházra. Itt van az
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a forrás, amelyből meríthetünk, itt van az a biztos alap, amelyre állva 
jó lelkiismerettel, felszabadultan vállalhatjuk a szolgálatot embertársain
kért, társadalmunkért, az emberiségért.

*

Talán segítséget nyújt a meditációhoz és a prédikáció kialakításához 
LUTHER néhány mondata az 1527—30-ban tartott Ézsaiás előadásaiból 
(szabad fordításban): tudnunk kell, hogy Krisztus értünk szenvedett, ká- 
romoltatott és halt meg. Nem elég csak magát a dolgot ismernünk, ti. a 
szenvedését, hanem szükséges annak hasznát is tudnunk. . .  arany betűk
kel kell felírnunk ezeket a szavakat: „a mi” (betegségeinket stb), „ne
künk”  (4—6. v. Aureis litteris haec verba sunt scribenda NOSTRUM, 
NOS, NOBIS). Aki ezt nem hiszi, nem is keresztyén. Csak az a keresz
tyén, aki hiszi, hogy Krisztus értünk munkálkodik, hogy Isten bárányát a 
mi bűneinkért ölték meg. Erre a textusra gondolva olvasd Pál leveleit a 
megváltásról’, szabadításról, üdvösségről, mert azok mind ebből a forrás
ból erednek. . . .  Nagy dolog hittel így beszélni: az én bűnöm már nem az 
enyém.. .  úgy tekints a bűnökre, hogy azokat Krisztus hordozza. Egy
szer egy remete, akit a sátán erősen kísértett és nem tudott előle ki
térni, ezt mondta: nem vétkeztem! Így akarta ugyanis megnyugtatni a 
lelkiismeretét. De nem volt igaza, mert megvoltak a bűnei. így kellett 
volna szólnia: az én bűneim a Krisztuson vannak, azok már az övéi. Ez 
a vad olajfának a szelíd olajfába oltása. . .  (haec est transplantacio oli- 
vaatri in olivam. vő. Róm 11,17). Luther gondolatainak iránya világos: 
aki ezt a kis szócskát, „értünk”, komolyan veszi, annak felszabadul a 
lelkiismerete. Az ilyen szabad ember az igazi keresztyén, akinek többé 
már nem önmagára van gondja. Ebből természetesen következik, hogy 
felszabadult a felebarát szolgálatára.

*

Egyik oldalról nézve „könnyű” ez a textus, mert nagyon sok illuszt
rációt találunk hozzá az evangéliumokban. De nem lesz könnyű, ha meg
próbáljuk levonni belőle a konzekvenciákat, ha megpróbáljuk a ma élő 
keresztyén emberekre, a mai egyházra vonatkoztatni. Wolff említett disz- 
szertációjában kimutatja, hogy a zsidóság hamar elejtette azt a messiás
képet, amely Ézs 53-ban található. Az evangéliumok is tanúskodnak er
ről. Világos, hogy éppen a kegyes, hivő emberek számára jelenthet meg- 
botránkoztatást ez a messiás-kép, még inkább az, ami belőle következik. 
Mert az egyes keresztyénnek és az egyháznak ezt a Krisztust kell „kép
viselnie” a világban. A „pro nobis” konzekvenciája a „pro mundo” , a 
„pro hominibus” . Ha csak ezt a költeményt nézzük, akkor is felfedez
hetjük, mennyire „világi” dolgokkal van tele: királyokról, népekről, be
tegségről, fájdalmakról, bűnökről, kínokról, sebekről, kortársakról, gaz
dagokról, hatalmasokról beszél. Éppen az az izgalmas benne, hogy min
denütt kiérződik egy bizonyos konkrét történeti szituáció is. A Szolgáról 
beszél, de a gyülekezetnek, az éppen akkor élő konkrét gyülekezetnek. 
Mondataiból kiderül, hogy éppen a gyülekezet ismeri félre ezt a Szolgát, 
s vele Isten igazi szándékát, mert valami szebbet, dicsőbbet várt.

Éppen azért kell világos képet adnunk prédikációnkban az Isten Bá
rányáról, hogy a konzekvenciák is világosak legyenek. Csak egyetlen, de 
nagyon fontos példát erre. Világos, hogy a textus középpontjában Krisz
tusnak, az Isten Bárányának a szenvedése áll. Sokszor elhangzott már az
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a következtetés, hogy ezt a Krisztust a szenvedésben kell követnünk. De 
hogy ez „nem keresztyén” gondolat, azt már Luther megmondta. Csak 
félig igaz, hogy a textus a Krisztus szenvedéséről szól. A teljes igazság 
az, hogy a Krisztus értünk való szenvedéséről szól. Ennek konzekvenciája 
pedig az, hogy öt a másokért való szenvedésben, áldozatvállalásban, az 
emberek betegségének, fájdalmának, gondjáiíak hordozásában kövessük. 
Ügy kell tehát a Krisztus értünk való szenvedéséről szóló evangéliumot 
hirdetnünk, hogy belőle világos legyen: az egyház akkor jár a Krisztus 
nyomdokán, ha nem önmagáért van, hanem másokért, ha nem önmagáért, 
létéért szenved, hanem felveszi a világ, az emberiség gondját.

Ezen a vasárnapon arról kell prédikálnunk, hogy Isten értünk lett 
szolgává, hogy Isten Báránya értünk vállalta a megvetettséget, megalá- 
zottságot, a mi bűnünket és nyomorúságainkat hordozta, hogy mi felsza
baduljunk mindezek terhe alól és ezt az örömhírt szóban, cselekedetben 
továbbadjuk minden embernek.

Dr. Muntag Andor

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

2 Móz 16,11—15

Böjt 4. vasárnapjának valamennyi igéje egységesen egy mondaniva
lót közöl gyülekezeteinkkel. Az új Ágendában a vasárnapi igehirdetés 
egyértelmű témája: Jézus az Élet Kenyere. Ezért mai textusunkat is eb
ben az összefüggésben kell megközelítenünk és az ige gyakorlati alkal
mazását is e szempont szerint kell megszólaltatnunk szószékeinken.

1. Alapigénk a pusztai vándorlás egy keserves szakaszát villantja fel. 
Izrael népe számára a pusztai vándorlás sok nehézséget rejtett magában. 
Kemény iskolán keresztül vezeti Isten a népét az, Ígéret Földje felé. A 12 
törzs tulajdonképpen a megpróbáltatások tüzes kohójában ötvöződnek 
össze egységes nemzetté. A jelen helyzetük kísértései, a radikálisan je
lentkező létszükségletek elfelejtetik a néppel a szolgaság borzalmait, el
nyomását, nem tudnak élni a frissen kapott szabadság örömében. Egyre 
zúgolódnak és vissza vágyakoznak az egyiptomi szolgaság házába. Nem 
állják meg az engedelmesség próbáját, jóllehet napról napra tapasztalják 
Isten csodálatos vezetését. Zúgolódik a nép Mózes ellen, de lényegében 
megkeseredésük nem csupán Mózes ellen irányul, hanem Isten jósága, 
hűséges szeretete ellen. Az emberi létbizonytalanság párosul az Isten 
iránti bizalmatlansággal, végső konzekvenciájában a hitetlenséggel. Isten 
állhatatlanságuk és hitetlenségük ellenére sem veti el őket magától, ha
nem a terméketlen, kietlen pusztaságban is „asztalt terít” nekik. Kegyel
mének és gondoskodó szeretetének ajándéka a fürjek és a manna.

2. Isten kegyelmes cselekedetében felhasználja az egyszerű termé
szeti jelenségeket is. A Sínai félszigeten ma is található a „manna” . A ta- 
mariszkusz fák izzadják ki ezt a mézszerű anyagot, amelyek cseppek for
májában a talajra hullnak és kerekded alakúak. A fürjek mai napig is 
tavasszal és ősszel nagy csapatokban vonulnak el a Sinai félsziget fölött 
Egyiptom és Észak-Afrika felé. Isten a legnagyobb nyomorúságukban, 
amikor a testi, fizikai éhség gyötörte őket a pusztában — akkor „időzí
tette” számukra ezt a természeti jelenséget, hogy ne legyenek az éhhalál 
áldozatai. Ebből a tényből meg kell tanulnunk, hogy Isten a természeti 
jelenségeket is fel tudja használni gondoskodó szeretetének megmutatá-
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sara. Csak hivő szemek kellenek ennek meglátására. A „manna” elneve
zés a héber nyelvből származik. Csodálkozva kérdezték Izrael fiai, ami
kor látták a pusztában a földön heverni ezt a táplálékot: „mán hu? =  
mi ez?” A hit válasza erre a kérdésre Isten ajándéka, gondoskodó szere- 
tetének a jele. Számunkra Isten legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus, az 
élet kenyere!

3. Az ótestamentumi textusoknál sohasem szabad elfelejtenünk, hogy 
azokat mindig az Újszövetség fényébe kell beállítanunk. Ez az ótestamen
tumi igeszakasz a legkézenfekvőbb utalás, éppen Böjt 4. vasárnapján arra 
a Jézusra, aki megvendégel 5000 embert a pusztában és utalás János 
evangéliumának 6. fejezetére: „Én vagyok az Élet kenyere” . Igehirde
tésünk elkészítésénél ezeket a szempontokat figyelembe kell vennünk. 
Amint a pusztában is fizikai, testi táplálékról volt szó, valamint az ötezer 
ember megelégítéséről szóló bibliai történetben is hangsúlyos ez az oldal 
is, ennek alapján világosan meg kell látnunk, hogy Isten és Jézus nem
csak a lelki táplálékról gondoskodik, hanem neki gondja van a világ fi
zikális ínségére és nyomorúságára is. Azokat, akik a lélek táplálékával 
élnek (igével, szentségekkel), felelőssé teszi a mi világunkban jelentkező 
szociális igazságtalanságokért is, amelyek a világ lakosságának 2/3 részét 
sújtják napjainkban.

4. Az Élet kenyere és a testi táplálék összetartozása. Laetare vasár
napján a bevezető introitus zsoltárige örvendezésre szólítja fel gyüleke
zeteinket. örvendezésünk alapja Isten gondoskodó szeretető. Gondosko
dik rólunk a lélek táplálékával. Jézus Krisztust adta nekünk. Az ő meg
töretett teste étel, kiöntött vére ital. Az úrvacsorában megerősít, meg
tisztít és új életszemléletre, áldozatos szolgálatra készít fel minket. Mai 
napon is ő jön hozzánk igéjében és szentségeiben. Hálátlanságunk, kis
hitűségünk ellenére is hűségesen. Hű marad hozzánk lelki ínségünkben 
is. De azt világosan kell látnunk, hogy Jézus nem osztja két részre az 
embert, számára az ember testi-lelki szerves egység. Amint testi, földi éle
tében gondja volt az ember lelki táplálására, úgy teszi ma is. De emel
lett sohasem hanyagolta él az ember testi, fizikális szükségleteit sem. 
Nemcsak az igét hirdette az embereknek, hanem megtörte a kenyeret és 
szétosztotta az éhező sokaságnak. Nemcsak a gyógyító igét mondotta ki 
a betegek felett, hanem egészségüket, testi épségüket is visszaadta. A le
hajtó irgalom szava és a segítő szeretet cselekedete nála elválaszthatat
lan egységben van. Ő ugyanaz a Krisztus ma is. Együtt látja az ember 
lelki állapotát és a testi, anyagi szükségleteit is.

5. A mai vasárnapon is diakónia-teológiánk szemléletével érthetjük 
meg ennek az ótestamentumi igének is a belső értelmét, tartalmát és kö
telezését. Isten gondoskodó szeretete kiterjed az egész teremtett világra. 
Az emberi bűn, kapzsiság, embertársak iránti felelőtlenség teremtette a 
mi világunkban azt a helyzetet, hogy vannak népek, akik dúskálnak a 
földi javakban és vannak elnyomott, kizsákmányolt, anyagiakban szű
kölködő népek. Ez a jelenség a jólétben élő nemzetek szégyene. Állandó 
kihívás a világ 2/3 részéről a gazdag népek felé. Ez az állapot a krisztusi 
irgalmas szeretet lábbal tiprása. Égbekiáltó szociális igazságtalanság. A 
keresztyénség is felelős ezért. A mai vasárnap odaülteti a vádlottak pad
jára az úgynevezett „keresztyén államokat” is. Több evangélikus egyház
ban ennek a felelősségtudatnak a súlya alatt jön létre a „kenyeret a vi
lágnak” elnevezésű mozgatóm. Énnel az a lényege, hogy gyűjtést ren
deznek az éhező népek számára. Természetesen ezek csak próbálkozások. 
A gyökérprobléma az igazságtalan társadalmi rendszer megszüntetésében 
rejlik. Az anyagi javak igazságosabb elosztása és ennek -megvalósítása a 
tényleges megoldás.
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6. Az élet kenyerében részesedés felelőssé tesz az éhező milliókért. 
Istennek legyen hála, hogy magyar népünk ma már nem ismeri, mit je
lent az éhezés és az anyagi nyomorúság. Mit jelent az ezzel kapcsolatos 
összefüggő láncolat: leromlott szervezet, ragályos népbetegségek, tömeges 
csecsemőhalandóság, 36 évre zsugorodott általános életkor. Az ige fénye 
rávilágít a tőkés-kapitalista, rendszer, kisemmizett Lázárjaira. A krisz
tusi irgalmas szeretet szorongat, hogy ezeknek a népeknek a sorsáért fe
lelősséget érezzümk. Igazságos küzdelmüket támogassuk, összefogva a vi
lág valamennyi jóakaraté emberével. A keresztyén világszervezetekben 
is támogatnunk kell minden olyan törekvést és kísérletet, amely ennek 
az égbekiáltó, az ajtókon egyre hangosabban dörömbölő igazságtalanság
nak megszüntetésére és felszámolására törekszik. Elsősorban a Keresz
tyén Békekonferencia fórumai azok, ahol ezekkel a kérdésekkel beha
tóan foglalkoznak és a helyzetet és lehetőségeket felelősségteljesen fel
mérik. A megoldás egytre égetőbb. Ázsia, Afrika és Latin-Amerika népei 
terjesztik ki kezüket és irgalmas felebarát után kiáltanak. Páholyból 
hivő keresztyén ember nem nézheti a népek ínségét és nyomorúságát. 
Egyéni kezdeményezések és az alamizsmanyújtás nem oldhatja meg ezt a 
súlyos kérdést, Jól átgondolt, céltudatos akcióegységre van szükség, ke
resztyének és nem keresztyének közös frontjára. A szociális igazságta
lanság megszüntetéséért és egy igazságosabb társadalmi rend megvalósí
tásáért kell fáradoznunk, hogy a világunknak ezt a nagy nyomorúságát 
meg lehessen szüntetni.

Jézus Krisztus könyörületes, az emberhez testi-lelki ínségében oda
forduló szeretete az alapja annak, hogy a hivő keresztyén ember és a 
Krisztus útján járó egyházak ebben a kérdésben is szolidaritást tudjanak 
vállalni az éhező milliókkal. A Krisztus által testileg-lelkileg megelégített 
hivő ember készséges a segítségnyújtásra abban a küzdelemben, hogy vi
lágunkon megszűnjék az éhezés, a nyomor és az emberiség nagy család
jának ne legyenek lenézett, elnyomott és a világ anyagi javaitól eltaszí
tott mostohagyermekek.

Mai igénk világosan rámutatott arra, hogy a lelki táplálék és a test 
szükséglete, a mindennapi kenyér — tágabb értelemben is — elválaszt
hatatlanul Isten színe előtt is összetartozik.

Garami Lajos
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Egyháztörténeti évfordulók

Cordatus Konrád
NÉGYSZÁZÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1526 februárjában szabadult 

ki a reformáció egyik első hazai hírnöke, Cordatus Konrád osztrák szár
mazású budai lelkész egyik társával, Kresling Jánossal 38 hetes fogság 
után az esztergomi érseki börtönből.

Az akkoriban már ötvenedik éve felé tartó reformátor valdens ere
detű ausztriai parasztcsalád sarja volt, s a kor szokása szerint humanista 
hatásra latinosította nevét Hertz-ről Cordatusra. 1505-ben szentelték pap
pá, s kezdetben Csehországban káplánkodott és kántorkodott. Később a 
ferrarai egyetemen szerzett licenciátusi fokozatot.

BUDÁN, A BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN több, mint tíz éven 
át szolgált, 1510—1521 között. Amikor az erazmisták, majd a lutheránu
sok egyre szélesebb korban kezdtek hatni az értelmiség soraiban, ő is 
bátran kiállít a hit által való megigazulás mellett, amiért menekülnie 
is kellett Budáról. Köonöc- és Selmecbányán, Zólyomban és Beszterce
bányán hirdeti ezután az igét bátor reformátori alapállással. Bran
denburgi György hívására 1523—25 között ismét Budán prédikált, de köz
ben ismét menekülni volt kénytelen. Ekkor ismerkedett meg Wittenberg- 
ben személyesen Lutherral, akinek utóbb jó barátja és belső munkatársa 
lett.

1525 májusában, amikor a rákosi országgyűlés megégetésre ítélte a 
lutheránusokat, a Szentgyörgy-templom papjával, Kreslinggel együtt őt 
is elfogják és előbb Budán, majd Esztergomban vallatják eretneksége 
felől. Fogságának több részlete vált ismertté egyfelől a pápai követek je
lentései, másfelől Luther és Melanchton levelei alapján. Az utóbbi — 
később Cordatus német posztilláinak előszavában is — részletesen emlé
kezik meg fogsága sok izgalmas, regénybe illő részleteiről, s a reformá
cióval rokonszenvező esztergomi börtönőr humánus magatartásáról.

Az utóbb Németországban széles körű reformátori tevékenységet ki
fejtő Cordatus Luther halála évében, 1546 márciusában halt meg Span- 
dau mellett, mint az Odera melletti Frankfurt egyetemének akkor ki
nevezett teológiai professzora. Emlékét kegyelettel őrzi hazánk és egy
házunk népe.

Dr. Fabiny Tibor
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