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Egyházunk útján

Szolgálatunk intézményes diakóniánkban
Az előadás elhangzott az Országos Diakóniai Konferencián 

Gyenesdiáson. 1976. június 10-én.

Nincs egyházi élet, nincs keresztyén élet a diakónia gyakorlása nél
kül. Ezt a tényt nemcsak egyházunk ismerte fel, hanem egyre általáno
sabbá válik, hogy a „notae ecclesiae” között a diakóniát is fel kell sorolni. 

Egyházunkban a diakóniai szolgálat
a) a gyülekezeti tagoknak személyek felé a gyülekezetben végzett 

szolgálatában,
b) az Országos Egyház intézményein keresztül, s végül
c) egyházunk egészében a társadalomban, egyházközi és nemzetközi 

viszonylatban történő diakóniájában valósul meg.
Diakóniai szolgálatunk éppen azért, mert szeretetszolgálat, határ nél

küli, korlát nélküli szolgálat. Itt csak egyetlen feltétel lehet: mi a szük
ség? S ez egybeköt minket minden emberrel! Hiszen a szükség, a segít
ségre szorultság nem hit vagy meggyőződés szerint jelentkezik. Átlépi 
ezeket a korlátokat és határokat.

1. Diakóniai szolgálatunk
Szándékosan jelöltem címünket így, többes számban: szolgálatunk! 

Tehát nem egyes emberek szolgálatáról van szó, hanem a gyülekezet szol
gálatáról. A gyülekezetben nem csupán az egyes emberek — még ha van 
is minősített felelősség egyes emberek vállán —, hanem mindég az egész 
gyülekezet hordozója és felelős sáfára a diakóniai szolgálatnak. Ezt azért 
kell hangsúlyoznunk, mert ezzel eleve kizárjuk azt a tévedést, mintha itt 
egyes emberek önként összeállnának, csoportot alkotnának, és magukra 
vállalnák a diakóniai szolgálatot. Ha egyesek önkéntes csoportosulása for
májában képzelnénk el diakóniai munkánkat, elfeledkeznénk az egyház 
kontinuitásáról. Minden olyan munka és szolgálat, idértve a diakóniai 
szolgálatot is, mely elfelejti azt, hogy van egy folyamatos életet élő egy
ház, és abban folyik, azért folyik és az által végződik szolgálatunk, már 
eleve elvesztette az irányt. Diakóniai szolgálatunk egyházunk folyamatos 
életében helyezkedik el.

Az elmondottakból egyenesen következik az, hogy amikor a folyama
tos életet élő egyházról és annak diakónai szolgálatáról beszélünk, akkor 
ezt mindég konkréten értjük: vagyis a Magyarországi Evangélikus Egy
házról szólunk. A Magyarországi Evangélikus Egyházról, a maga egysé
gében és egészében! Az a diakóniai szolgálat, mely nem szolgálja az egy
ház egységét, elhibázott úton jár.

Az is következik ebből, hogy az egyház egészét kell szolgálnia. Rövi
den konkretizálva: az egész gyülekezetét kell szolgálnia, és minden gyü
lekezet szolgálata által az egész Magyarországi Evangélikus Egyházat kell 
szolgálnia.

577



De még itt sem állhatunk meg. Isten a mi egyházunkat új társadalmi 
rendbe állította. Nevén nevezve: a szocializmust építő hazánkban igényli 
szolgálatunkat, s ha ebben nem vállaljuk és nem végezzük, az ő számára 
használhatatlanokká válunk. — Hogy hogyan és miként végezzük ebben 
szolgálatunkat, arról vallanak azok a teológiai döntéseink és felismeré
seink, amelyekre eljutottunk. Ezekről most — úgy gondolom — nem 
szükséges szólnom, azt mindenki ismeri és igenli.

Összefoglalom így az elmondottakat: diakóniai szolgálatunk egyhá
zunk egységét szolgálja különbözőségeiben is és minden részletmunkájá
ban népünkre és világunkra néző aspektussal.

2. Krisztus diakóniája egyházunk diakóniája

Rendkívül figyelemreméltó összefüggéseket von meg dr. Boross Géza 
idevonatkozó munkájában. Az Űj Testamentum — néhány kivételtől el
tekintve — következetesen a „diakónia” szót használja az egyház szolgá
latának jelölésére. Az írásmagyarázók egy része arra a sajátságos tényre 
hívja fel figyelmünket, hogy a „diakónai” kifejezés nem tartozik azok 
közé a kulcsfogalmak közé, melyek az Üjszövetség-korabeli hellenista vi
lágban különösebb hangsúlyt kaptak volna. A „diakónia” a nemes ember
hez méltatlan rabszolgamunkát, a gazdaghoz méltatlan kenyérkeresetet, 
a férfihez méltatlan asszonyi munkát jelentette. A diakónia szó mögött 
ott van a rabszolgatartó társadalom igazságtalansága, a rabszolgák szen
vedése, a férfi-központú kultúrában a nők jogfosztottsága.

Az Üj Testamentum ezt a fogalmat emeli ki a hellenista kultúrkör
ből, és teszi az egyház szolgálatának centrális elnevezésévé. Már maga ez 
a tény is elgondolkodtató! Ez a szó azáltal vált az Űjszövetségben döntő 
jelentőségű kulcsfogalommá, hogy Jézus saját magára, személyére és 
munkájára vonatkoztatta. „Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor 
hazamegy, vigyázva talál, bizony mondom néktek, hogy felövezvén ma
gát leülteti azokat, és eljővén, szolgál nékik” (Lk 12,37). Sőt, még ennél is 
több: megváltói munkájára vonatkoztatta: „Mert az embernek fia sem 
azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és adja az 
c életét váltságul sokakért” (Mk 10,45).

Hogyan valósul meg Krisztus diakóniája a gyülekezet diakóniájában?
Világosan kell látnunk, hogy a „diakónia” szó jelentése nemcsak az 

egyház igehirdetési szolgálatát, hanem a szó speciális értelmében vett 
gyülekezeti szeretetszolgálatot, éspedig a gyülekezetnek arra rászoruló 
tagjain végzett szeretetszolgálatot jelenti. „ . . .  hogy mivel tartozik a gyü
lekezet és a gyülekezetben minden egyes keresztyén ember egymásnak és. 
a világnak, az éppen az, hogy benne és minden egyes tagjában annak a 
szeretetnek az utánzásához és kiábrázolásához kell eljutni, mellyel Isten 
szerette az embert és a világot” — írja Barth Károly.

Ebből az idézetből az is világos, hogy a gyülekezet, mint Krisztus 
teste nemcsak egyes tagjaiért felelős, hanem felelős más hitű, más Világ
nézetű testvéreiért is. Felelős azért a társadalomért, amelyért él és amely
ben szolgál. A gyülekezetnek nemcsak azokat kell felelősségében és sze- 
retetében hordozni és regisztrálni, hogy ki a beteg, öreg, testi és szellemi 
fogyatékos, az egyedülálló, az árva, hanem azt is, hogy pl. milyen károkat 
okoz az alkohol, a munkaerkölcs lazulása, az élettel kapcsolatos megha- 
sonlás és kiábrándulás. Világos, hogy ezek radikális megoldása társadalmi 
feladat. De a magunk eszközeivel is keresnünk kell azokat a lehetősége
ket, melyekkel segíthetünk ilyen és ezekhez hasonló természetű problé-
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mák megoldásához. De a gyülekezetnek ugyanilyen felelősséget kell hor
dozni intézményeinkben végzendő diakóniai munkában. Sajnos még most 
is nagy a száma azoknak, akik az intézményes diakóniának csak azt a 
hatását regisztrálják, hogy egy vagy több alkalommal adakozni kell, gyűj
teni kell, esetleg meg lehet látogatni intézményeinket. Egyik lecsapódása 
az a tény annak az évek óta vajúdó kérdésnek, hogy miért olyan kevés, 
olyan hiányos otthonainkban — intézményeinkben — dolgozó munka
erőknek a száma. A hála, a felelősség miért nem érleli és hajtja egyházi 
szolgálatunknak erre a területére a gyülekezet tagjait? Ma sokkal jobban, 
mint valaha tudatosítani kell gyülekezeteinkben, hogy egyházunk öreg- 
otthonai, testi és szellemi fogyatékos intézményei nem valamiféle, 'a gyü
lekezettől függetlenített és elszigetelt terület. Ellenkezőleg! Olyan mun
ka, olyan szolgálat, melyet minden gyülekezetnek magának, a maga terü
letén kellene végeznie. Mivel azonban ehhez a munkához ilyen színvona
lon egy-egy gyülekezetnek sem megfelelő anyagi ereje, sem speciálisan 
képzett munkásgárdája nem áll rendelkezésre, ezért van szükség az in
tézményekre. Ezeket az intézményeket a gyülekezetnek saját intézmé
nyeinek kell tekintenie!

Mai életünk minden területére jellemző az odaadás, áldozat, hűsége
sen végzett munka, becsületes helytállás. Ez hangsúlyozottan érvényes 
gyülekezeti relációkban is! Többről van itt szó, mint adakozásról, alkalmi 
gyűjtésekről, egy-egy látogatásról! Teljes szívet, maradék nélküli oda
adást kíván a diakóniai szolgálat gyülekezeteinktől. Mert ki lát, ki ért, 
ki szeret, ki hoz áldozatot, ha nem a gyülekezet, mely érte és neki szol
gáló Urától mindent megkapott!? Hiszen semmije sincs, ami az övé len
ne, mindent kapott: hitét, életét, lehetőségeit — hogy el ne rejtse, hanem 
éljen és szolgáljon vele annak, akinek szüksége van rá.

S végül: diakóniai szolgálatunk hatókörébe beletartozik válogatás 
nélkül minden ember, az egész világ.

Krisztus, a Diakonosz az egész világ Megváltója. „Ügy szerette Isten 
a világot. . . ” „ . . . ő engesztelő áldozat nemcsak a mi bűneinkért, hanem 
az egész világért!” Nyilvánvaló, hogy az ő egyháza is felelős az emberért, 
minden emberért, az egész világért.

A gyülekezetnek nem lehet közömbös az, hogyan élnek emberek itt 
ezen a földön. Szabadságban vagy rabságban? Éhségben vagy bőségben? 
Tudatlanságban vagy műveltségben? Az élet erői vagy a halál erői, a bé
ke emberei, vagy a gyűlölet megszállottái diadalmaskodnak ezen a vilá
gon ? Egy vérből teremtette-e az Isten az embert, vagy vannak népek, 
fajok, akiket le lehet igázni, ki lehet rabolni, meg lehet alázni, és ki lehet 
fosztani?

Augusztinusz, az egyház régi nagy tanítója mondja egyik igehirdeté
sében: „ . . . a z  ünnepel igazán, aki a szegényekben a Krisztust táplálja. 
Krisztus a mennyekben trónol, de szükséget szenved a földön. Az Atyát 
érettünk ostromolja, és itt a földön kenyeret kér tőlünk . . .  tápláljuk á 
rászorultakban a mi Urunkat.”

A szolgálatunk közös, a sorsunk közös, a feladataink, amik előttünk 
vannak, közösek; egyedül senki sem végezheti el a közös feladatokat. 
Együtt hív valamennyiünket a mi Urunk a közös, engedelmes szolgálatra 
az egyházban és az egyházért; az egyház által egész népünkért, és az 
egész világért.

Blázy Lajos
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Tanulmányok

Jézus tan ítása  az em b errő l
Gyakorlati kérdés
A maga módján minden kor embere megfogalmazza anthropológiáját. 

Ezek az emberképek kifejezik az adott kor gondolkodását, világszemléle
tét, etikáját: formálják vagy meghatározzák az emberi cselekvést és kö
zösséget is. A különböző emberképek mögött ezért különböző — közösségi 
vagy egyéni — érdekek húzódnak meg. Az emberkérdés tehát messze
menően gyakorlati kérdés.

Az anthropológia különböző ideológiák és filozófiák találkozásának 
és megütközésének helye.

Bibliai emberkép?
A teológiai irányzatok ismert sokféleségében persze nem lehet egysé

ges keresztyén anthropológiáról beszélni. Ez a helyzet a bibliai ember
képpel kapcsolatosan is. Bibliai emberképről szólva leginkább csak az 
ószövetségi őstörténetet idézik, az újszövetségi emberképnél Pál apostol 
teológiáját ismertetik. „Jézus emberképét” — melynek felvázolása most 
a feladat — ebben az összefüggésben nem, vagy csak futólag érintik.

Megtérés
Jézus működésének jellemzője a megtérés hirdetése (Mk 1,15; Mt 

ll,21kk; 12,41). Az egységes embert szólítja meg, aki test és lélek. Eköz
ben nem arról van szó, hogy az ember akarata nem érvényesül maradék
talanul, nem tud kibontakozni a test miatt. Nem a külsővel, a cseleke
detekkel van csak baj, romlott az ember egész valója: „Belülről, az ember 
szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok . . . ” (Mk 7,21). A hegyi beszéd 
anti tézisei ben törvénybe, Isten akaratába ütközőnek mondja a haragot 
(Mt 5,22) és a megkívánó tekintetet is (Mt 5,28). A megtérés követelménye 
az ember minden porcikájának szól, és nincs semmiféle kibúvó vagy 
mentség. Mindez nem leíró formában, nem tanításszerűen van előttünk, 
hanem prédikációként, megszólítóan. A várt hatás egyrészt a bűnbánat: 
az ember ismerje fel, ismerje el, bánja meg bűnét. Ébredjen tudatára, 
hogy felelős azért, hogy olyan, amilyen. A megszólítás másik célja, hogy 
az ember megváltozzék, vagyis megtérjen. Ez a változás radikális válto
zás: az ember gondolkodásától kezdve kihat egész életére az anyagiakhoz 
és az emberekhez való kapcsolatán át egészen Istenhez való viszonyáig. 
A tékozló fiú megszégyenülten visszatér az atyai házba, amelyből szaba
dulni akart, Zákeus szétosztja vagyonát, és kártérítést fizet, a tanítványok 
otthagyják a gazdag zsákmányt és foglalkozásukat, Máté pedig a vámsze- 
dőaisztalt.

A megtérés követelménye nem megvalósíthatatlan kívánság: az em
bernek mássá kellene lennie, hanem megvalósul mindenütt, ahol befogad
ják a hivő szót. Mások is voltak, akár próféták, akár Keresztelő János, 
akik hirdették, hogy az embernek meg kell változnia, azonban Jézus sza
vaiban és Jézus működésével kapcsolatban fokozottan jut kifejezésre az 
öröm, hogy ez a változás végbe is megy (Lk 15,7.10.24.32; 19,9 stb.).

Néha ugyan úgy tűnik, hogy Jézus túl komor képet fest az ember
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bűnéről. De reménységet is lát. Ennek a reménységnek az alapja azonban 
nem az emberben van. Jézus nem azt várja, hogy az emberben levő jó 
felülkerekedik. Ezen a ponton kerül szembe Jézus az „igazakkal”. A fa
rizeusok az élet minden területére alkalmazták a törvényt, és pontos ér
vényesítésére, megtartására törekedtek. Mozgalmuk azzal a szándékkal 
indult, hogy lelki, vallási elit legyenek. Mégis velük vitázik legtöbbet és 
legélesebben Jézus. Elképzelhető ugyan, hogy maga Jézus is használta az 
„igaz” és „bűnös” megkülönböztetést (Mk 2,17; Lk 15,7), de nem abszolút 
értelemben. „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívogassam. . . ” (Mt 
9,13). Jézus nem azt mondja, hogy vannak igazak, akiknek nincs szüksé
gük megtérésre, hanem a magukat „igazaknak” tartók csak akkor jut
hatnak Isten országába, ha nem a maguk teljesítményében bíznak (Mt 
8,12). „ . . .h a  meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyer
mekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). A megtérés vég
ső soron annak belátása, hogy az ember Istenre szorul, vagy pozitív meg
fogalmazásban: az ember megtanulja Istent Atyának szólítani.

Bűn és bűnbocsánat
Megtérést prédikált Keresztelő János és Jézus is. Mindkettőjükről 

kemény szavú prédikátorokként szólnak az evangéliumok. Jézus azonban 
nem úgy közeledett az emberekhez, hogy bűnösségüket bizonyította, Be
ment Zákeus házába, aki örömmel fogadta, és elhatározta, hogy változtat 
életén. A kapernaumi százados látva, hogy Jézus kész eljönni hozzá, sza
badkozik, „nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jö jj” — és Izraelben 
is páratlan hitről tesz tanúságot. A csodálatos halfogás láttán Péter le
borul Jézus elé: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” . Nem 
az ítélet fenyegető hirdetése, nem a bűn fejükre olvasása indítja őket 
bűnbánatra vagy megtérésre, hanem az a tény, hogy Jézus közösséget 
vállal velük. Ebben Isten közeledését érzik, aki odafordul a bűnöshöz. 
Isten nevében határolták el magukat a kegyesek tőlük, de nemcsak a 
megtérésre hívás hangzik minden embernek, a bűnbocsánat is mindenki 
lehetősége. Sőt, Isten éppen azokat szereti, és azok megtérésének örül 
különösen, akik „hátrányos helyzetben” vannak: paráznák és vámszedők, 
bűnösök és betegek Ennek szociális következményei voltak és vannak. 
De annak is, hogy Jézus tanítványi köréhez asszonyok is tartoztak, nem 
egyszerűen csak szolgálva, hanem követve őt. Ez egyedülálló abban a 
környezetben és korban. Voltak esetek, amikor Jézus gyermekeket állí
tott hallgatói vagy tanítványai elé: ők is azok a „kicsinyek”, akikre Isten
nek különös gondja van, „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én 
nevemben, az engem fogad be” (Mt 18,5) — hangzik el abban a vitában, 
melynek kérdése, hogy ki a nagyobb a mennyek országában.

Bűn és emberi sors
Alapvetően ellentétben áll Jézus a korabeli zsidóságnak azzal a szem

léletével, mely az egészséges, gazdag, kegyes — mi így mondanánk: sike
res — ember életén Isten áldását látta, a beteg, szegény, bűnös embert 
pedig Istentől elhagyottnak tartotta, és az útszélen hagyta. Isten odafor
dul a bűnösökhöz, betegekhez, kicsinyekhez. Az ember sorsából nem lehet 
Isten közellétére vagy távollétére, áldására vagy büntetésére következ
tetni.

A megkísérlés története szerint Jézus nem volt hajlandó leugrani a 
templom párkányáról, hogy Isten jelenlétét a maga megmentésére hasz
nálva bizonyítsa mindenki előtt, Isten van vele. A keresztfa körül csú
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folódóknak sem volt hajlandó azzal bizonyítani istenfiúságát, Messiás
voltát, hogy leszáll a keresztről. Lukács evangéliuma a megkísértés törté
nete után Jézusnak a názáreti zsinagógában mondott igehirdetését beszéli 
el. Jézus Ézsaiás prófétát olvasta: „Az Ür lelke van énrajfcam, mert fel
kent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött 
el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük 
megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az 
Úr kedves esztendejét.” „Ma teljesedett be ez az írás . . . ” (Lk 4,21) — ez 
Jézus prédikációja. Nem azzal tanúskodik Isten közelségéről, hogy magát 
menti, hanem azzal, hogy másokat ment meg (Lk 23,35). Jézus elutasította 
a Sátánt, de nem utasította el a Sátán által idézett Ígéretet. Igen, az em
ber számíthat Isten mentő jelenlétére. Cselekedve tapasztalhatja, hogy 
Isten megoltalmaz. Akaratának engedelmeskedve tehet tanúságot Isten 
közelségéről és szeretetéről. Az ember nem tétlenségre, hanem engedel
mességre és szolgálatra hivatott.

Bűnös is képes jóra
Jézus példázata szerint nem zsidó, nem is pap vagy lévita, hanem 

samáriai ember bizonyult felebarátnak a jerikói úton, és tette azt, ami 
Isten akarata (Lk 10,25 kk). Apák is megfelelően el tudják látni fiaikat: 
„ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot 
adn i...” (Mt 7,11; Lk 11,13). A továbbiakban ugyan a Szentlélek ajándé
kozásáról van szó Lukács evangéliumában, Máténál általában „jókról”, 
de az egész értelme mégis: ha emberek képesek jóra, mennyivel inkább 
a mennyei Atya. Az utolsó ítéletről szóló példázatban (Mt 25,31 kk) a 
király így szól az üdvözülőknek: „Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek 
az országot. . .  Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom 
adtatok. . . ” . Azt tették, amit vártak tőlük, bár nem voltak tudatában, 
hanem magától értődő természetességgel cselekedték Isten akaratát. 
A közeledő ítélet hirdetése is feltételezi, hogy arról kell számot adni az 
embernek, ami lehetőségében áll, nem pedig teljesíthetetlenről.

Jézus nem tartja lehetetlennek, hogy az ember megfeleljen Isten aka
ratának: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak 
nektek, mondjátok ezt: „Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami 
kötelességünk volt” . (Lk 17,10). A baj az, ha az ember különleges érdem
nek tartja, hogy megfelel rendeltetésének. A példázatbeli farizeus és 
vámszedő (Lk 18,9 kk) közül feltehetően a vámszedő követett el durvább 
bűnöket, de mégse a farizeus ment el megigazulva, mert Isten előtt sem 
a kevesebb bűnre, sem a bűntelenségre, sem a véghez vitt jóra nem lehet 
hivatkozni (Mk 10,17—27).

Jézus nem azzal mutatta meg Isten kegyelmének nagyságát, hogy 
kétségbe vont az emberben minden jót. Inkább felragyogtatta Isten sze- 
retetét, és ezzel mutatta meg, mi a helye annak a jónak, amire az ember 
képes. Az ember jóra való képességéről mondottak nem érvénytelenítik 
vagy jelentéktelenítik a bűnt. Jézus azt az embert hívja megtérésre, aki 
jót is tud tenni embertársa javára. Reménytelen viszont az a próbálkozás, 
hogy a jókat és gonoszokat szétválasszák, vagy hogy jók és gonoszok el
különüljenek, amit búzát és konkolyt se lehet az aratás előtt szétválasz
tani (Mt 13,24—30).

Az élet a kérdés, nem a halál
Ókori gondolkodókkal, de akár az Ószövetséggel is összehasonlítva, 

Jézus keveset foglalkozik az elmúlás kérdésével. Élete felől nem az ember
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dönt, az nincs a saját kezében, fölösleges az életért való aggódás (Mt 6,27; 
Lkk 12,25), hiszen a mennyei Atya kezében van az élet, Ö pedig gondot
visel.

A szadduceusok kérdésére válaszolva (Mk 12,18—27) Jézus elutasítja 
még a gondolatát is annak, hogy a feltámadást a földi élethez hasonlóan 
képzeljék el. Isten nem a holtaké, hanem az élőké, aki tehát Istené, az 
mind neki él (Lk 20,38).

,.Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözölnek ?” (Lk 13,23) — kérdezik 
a farizeusok. Jézus ezt az elméleti és elvont kérdést nem válaszolja meg, 
hanem arra használja fel, hogy sürgessen Isten akarata cselekvésére, mert 
lejár az idő. A feltámadásra vonatkozó általános kérdést ezzel szemé
lyessé és aktuálissá teszi úgy, hogy van mondanivalója a közösség számá
ra is (Lk 13,28—30).

A bolond gazdag (Lk 12,16—20) éppen az ellenkező hibába esett: 
a földi életet tervezte, és nem számolt a halál lehetőségével. Jézus nem 
egyszerűen arra emlékeztet, hogy lejár az élet. Az élet végén az derül ki 
tragikusan, hogy a gazdag „nem Isten szerint gazdag” (Lk 12,21). Az ítélet, 
megfizetés és jutalom fogalma általában nem a személyes élet végéhez 
kapcsolódik, hanem az Űr eljöveteléhez.

A gazdag és Lázár példázata jórészt a halál után játszódik (Lk 16, 
19—31). Felhasználja a kor ezzel kapcsolatos képeit, kifejezéseit, és ezek
kel arra a kérdésre is felel, hogy mi lesz az emberrel a halál után. De az 
egész példázat mondanivalója mégis arra irányul, hogy hogyan kell addig 
élnie az embernek, míg ebben az életben van.

Jézus nem elégíti ki a halál utáni életbe bepillantani kívánó emberi 
kíváncsiságot. Ezzel szemben megrázóan és sürgetően hirdeti, az élet ideje 
arra való, hogy itt törődjenek egymással az emberek, és ezen múlik Isten 
ítélete.

Közösségi lény
A megtérésre hívó szóval Jézus úgy állította az embert Isten elé, 

hogy egyúttal beleállította az emberi közösségbe is. A megtérés nemcsak 
az Istennel, hanem az emberekkel való viszony rendezése is. Szemléletes 
példa Zákeus, aki szétosztja vagyonát, és kártérítést fizet (Lk 19,1 kk).

A bolond gazdag (Lk 12,16—20) bűne az, hogy nemcsak Istenre, ha
nem embertársaira se gondolt. A másik gazdag nem küldheti Lázárt (Lk 
16,19—31) figyelmeztetőnek, mert „van Mózesük, és vannak prófétáik”, 
akik megmondták és megmondják, hogy be kell fogadni a szegényt és 
jövevényt. Jézus nem vonja kétségbe, hogy a gazdag ifjú (Mk 10,17—27) 
betartotta a parancsolatokat ifjúságától fogva, mégse lehet azonban tanít
vány, mert nem hajlandó szétosztani vagyonát a szegények között. Az 
ember még jogos tulajdonát se kezelheti a másik emberre való tekintet 
nélkül.

Példázatok egész sorának csattanója, hogy az embertársakhoz való 
viszony lesz az ítélet mértéke. A király is könyörtelenné válik a szolga 
iránt, aki tartozásának elengedése után sem hajlandó társának engedni 
(Mt 18,23 kk). Az utolsó ítéletről szóló példázat szerint a szétválasztás 
éppen a hétköznapi, egyszerű, embertársi, segítő cselekedetek alapján tör
ténik (Mt 25,31 kk). Az okos és a gonosz szolgát az különbözteti meg egy
mástól, hogy az egyik gondoskodott rá bízott társairól, a másik pedig 
visszaélt megbízatásával, és a maga hasznát kereste (Lk 12,42 kk). Addig 
kell megbékélni az embertárssal, míg el nem jön a számonkérés ideje 
(Mt 5,25—26; Lk 12,57—59).
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Amikor megkérdezik Jézustól, hogy melyik a legnagyobb parancso
lat, akkor kettőt idéz az Ószövetségből: ezzel az istenszeretet és a fele
baráti szeretet parancsát összekapcsolja, és az összes többi fölé helyezi 
(Mk 12,28—31).

Megbotránkozást kelt Jézus azzal, hogy ismételten szombaton gyógyít. 
Így — tudatosan — szembe kerül a törvénnyel, jobban mondva, a tör
vénynek azzal az értelmezésével, mely Isten akaratára hivatkozva hagyja 
cserben a felebarátot.

Emberi belátás
Amit Jézus az embertársi közösségvállalás dolgában kíván, az csupa 

egyszerű dolog. A jerikói úton a samáriai embernek nem volt különösebb 
fejtörésre szüksége, hogy mit tegyen. Az is egészen természetes, hogy az 
éhezőnek ennivalóra, a szomjazónak innivalóra, a ruhátlannak ruhára, 
a jövevénynek befogadásra, betegnek és fogolynak látogatásra van szük
sége.

A felebaráti szeretet ószövetségi parancsa, melyet Jézus idéz, vagy az 
aranyszabály (Mt 7,12), melyet Jézus pozitív formában fogalmaz meg, 
egyaránt feltételezi, hogy az ember ezek alapján el tudja dönteni, mit 
kell tennie.

Jézus követelései ennek alapján nem kiválasztottak szűk köre, nem 
kis elit számára, hanem minden embernek beláthatóak, érthetőek, kézen- 
fekvőek.

Cselekvő élet
Egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy Jézus a korabeli zsidó

ságban negatív formában ismert aranyszabályt pozitívra fordítja. A fele- 
baráti szeretet parancsát pedig az irgalmas samaritánus példázatában fog
laltak szerint érti. Az az élet, melyre Jézus el akarja vezetni az embert, 
nem pusztán a bűntől való tartózkodás, hanem cselekvő élet. Sőt, az írás
tudókét és farizeusokét felülmúló igazságot kíván (Mt 5,20). Ez pedig azt 
jelenti, hogy az ember cselekvésében ne igazodjék a másik ember maga
tartásához, hanem menjen elébe a másik embernek. Ne csak a rosszat ne 
viszonozza rosszal, hanem a jó se csupán a kapott jók viszonzása legyen, 
inkább viszonzásra nem váró közöségvál'lalás (Lk 14,12—14). Így hangzik 
el az ellenség szeretetére hívó felszólítás is (Mt 5,44). Ez azonban olyan 
követelés, mely mögött Isten cselekvése van, aki nemcsak megbocsát a 
megtérő bűnösnek, hanem gondoskodik igazakról és hamisakról (Mt 5,45. 
48). Jézus szavai mögött pedig ott van élete: keresi az elveszettet, örül 
a megtérőnök, és ezt a keresést és örömöt várja másoktól is (Lk 15).

Munka és anyagiak
Jézus elutasítja azt a várakozást, hogy csodával adjon kenyeret, és így 

bizonyítsa Messiás-voltát. Ez egyúttal elutasítása annak a várakozásnak, 
mely a földi, anyagi kérdésekben csak Istentől vár megoldást, vagy csak 
azt várja Istentől. Nem utasítja el azt a gondolatot, mely az anyagi java
kat összefüggésbe hozza Istennel, de helyesbíti és kiegészíti. Az ember 
életéhez nemcsak kenyér kell, hanem Isten rendjének megtartása is. Ezért 
az a helyes Istenre hagyatkozás, mely elfogadja Isten rendjét, dolgozik és 
felelősséget vállal. Ez „az Ö országának és igazságának” keresése, mely 
elűzi az aggodalmaskodást (Mt 6,33).

A munkához az anyagi javak kérdése kapcsolódik, melyet az eddigiek 
során ismételten érintettünk. Jézus soha se kifogásolta, hogy emberek



anyagi javakkal foglalkoznak. Ellenkezőleg, az anyagi javaknak végső 
soron nagyra értékelését jelenti, hogy velük mennyei kincseket lehet 
gyűjteni (Lk 12,21), és hogy éppen az anyagiakkal való bánás az ítéletnek 
is mértéke lesz. Ha az ember erről az Isten iránti felelősségről megfeled
kezik az anyagiak vonatkozásában, akkor lesz belőle mammon, bálvány, 
Isten ellenlábasa.

Lk 22,35 kiemeli, hogy Jézus mellett a tanítványoknak mindenük 
megvolt. A zsidóságban azzal keltettek feltűnést és megütközést is, hogy 
nem böjtöltek úgy, mint Keresztelő János és tanítványai, vagy pedig a 
farizeusok. Nem találunk ugyan olyan mondatokat, leírásokat Jézussal 
kapcsolatban, melyek — az Ószövetség egyes könyveihez hasonlóan — Is
ten gondoskodó szeretetét az anyagi bőség sokszínű leírásával érzékeltet
nék. Hiányzik minden bátorítás az anyagiak élvezetére. Viszont aszkézist 
se hirdetett Jézus, bar több esetben nyilvánvalóan megváltozott az anya
giakhoz való viszonya azoknak, akik követői lettek. Az anyagiakról való 
lemondás önmagában nem erény, a felebarátra való tekintettel azonban 
elengedhetetlen lehet.

Szolgálat
Jézus elvetette magától a világuralom, és egyáltalán a politikai hata

lom gondolatát. A megkísértés története szerint nem hajlandó a sátáni 
szolgálni, nem akar uralkodni, hanem Istent szolgálja, és Isten szolgála
tára hív. Ezzel arról tanúskodik, hogy a világ Istené. Az emberen kívüli 
világ (Mt 6,26. 28. 30) éppen úgy Isten gondoskodó hatalmában van, mint 
mindenféle ember (Mt 5,45).

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Is
tené” (Mk 12,17) — mondta Jézus, amikor az adófizetésről kérdezték. Sem 
ő nem lépett fel azzal az igénnyel, sem tanítványaitól nem kívánta, hogy 
politikai hatalomra törekedjenek csak azért, hogy ennek segítségével ér
vényesítsék Isten akaratát a földön. A hatalom és Isten szolgálata nincs 
feltétlenül ellentétben egymással. Istennek lehet és kell szolgálni akkor 
is, ha a világi felsőbbség nem keresztyén.

A tanítványokat is sokszor foglalkoztatta az elsőbbség kérdése (Mk 
9,33—37; 10,35—45). Isten országát is úgy képzelték, hogy ott ők fognak 
uralkodni Jézussal. Ezzel a gondolkodással a szolgálat útját állítja szembe 
Jézus: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és 
mindenki szolgája... Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad 
az én nevemért, az engem fogad be” (Mk 9,35.37). A hatalommal nem má
sik hatalom, hanem a felebarát Istennek tetsző szolgálata áll szemben.

Maga Jézus sem várta, hogy személyét az Isten küldöttének kijáró 
tisztelettel vegyék körül, hanem éppen úgy volt Isten küldötte, hogy 
„szolgált, és életét adta váltságul sokakért” (Mk 10,45).

Egység, nyitottság, realizmus, reménység
Egymás mellé helyezve azt, amit Jézus az emberről mondott, túlzás 

lenne ugyan tanításról beszélni, de mivel a rendelkezésünkre álló részle
tek azonos irányt mutatnak, elég egységes képünk van.

Az emberiség egységének látása számos részletből adódik. Minden 
ember bűnös, minden embernek szól a megtérésre hívó szó, minden em
bernek adva a bűnbocsánat lehetősége. Egyféle etikát hirdetett Jézus 
minden embernek annyira, hogy még pogányokat is állított zsidóknak 
Példaképül. Általános emberi elkötelezettség a munka és a felebarátért
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végzett szolgálat, megint csak személyválogatás nélkül. Még az ellenséget 
is szeretni kell.

Az emberkép nyitottsága is szembetűnő: nyitottság a földi élet iránt, 
nyitottság a felebarát és az emberi közösség iránt.

A realizmus nemcsak abban nyilvánul meg, hogy Jézus teljes mély
ségében látja az emberi bűnt, hanem meglátja a jót is, és az emberi be
látásra hivatkozik.

A reménység alapja az emberre nézve mégse az emberben levő jó, 
hanem az Atya, Aki nem akarja, „hogy elvesszen egy is e kicsinyek kö
zül” (Mt 18,14), és akinek „minden lehetséges” (Mk 10,27).

Reuss András

Rákóczi diplomáciájának 
valláspolitikai vonatkozásai*

Rákóczi valláspolitikájában jelentős szerep jutott az egyházak diplo
máciai tevékenységének.1 A szabadságharc külpolitikájának sajátos voná
sa volt, hogy a katolikus fejedelem elsősorban a protestáns rendek kép
viselőit használta fel egyházpolitikai küldetésre. Ennek bel- és külpoliti
kai, valamint gazdasági és kulturális okai is voltak.

A katolikus Habsburg-birodalom Kárpátok alatti területének a lakos
sága a törökök kiűzése után — tehát a 18. század elején — túlnyomó 
többségben protestánsnak vallotta magát.2 Belpolitikai szempontból ért
hető tehát, hogy ennek a ponderáns, de ugyanakkor heterogén státusnak 
az érdekeit fokozottan figyelembe kellett venni a szabadságharc belső 
egysége és sikeres folytatása érdekében.

A protestáns középnemesség és városi polgárság ugyanakkor jelentős 
gazdasági súllyal is rendelkezett, gondoljunk csak a nemesi birtokokra és 
a gazdag felvidéki bányavárosokra. Mindehhez hozzájárult a polgárság jó 
részének magas kulturáltsága és a protestáns középnemesség többségé
nek konstruktív ideológiai hozzáállása is.

Ugyanakkor külpolitikai tényezők is indokolták a magyar protestáns 
diplomácia aktivizálását. Az európai államok jelentős része — még Habs
burg szövetség esetén is — protestáns uralkodók irányítása alatt állt, és 
jelentős befolyással rendelkezett. Rákóczinak elsőrendű érdeke fűződött 
tehát ahhoz, hogy ezeknek az országoknak a rokonszenvét, támogatását, 
sőt esetleg szövetségét is megnyerje. Ennek a hármas célnak a szolgálatá
ba állította tehát a fejedelem a magyarországi protestáns státusok őt tá
mogató és magas műveltséggel rendelkező képviselőit, és így sikerült is 
ügyének megnyernie több külföldi állam neves udvari prédikátorát vagy 
befolyásos diplomatáját.

1. 1
Az egyik legjelentősebb, vallásüggyel is kapcsolatos diplomáciai vál

lalkozás az 1701-ben porosz királlyá koronázott I. FRIGYES brandenbur-

* Elhangzott a „Rákóczi-szabadságharc és Európa” témájú nemzet
közi tudományos konferencián Sárospatakon, 1976. május 26-án.
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gi udvarához fűződik. Ide a fejedelem a református RÁDAY Pált és az 
evangélikus OKOLICSÁNYI Mihályt első ízben 1704. elején küldte ki kü
lön követi utasítással.3 Rádaynak a berlini levéltárban fennmaradt követi 
előterjesztéséből is kibontakoznak a haza és az egyház szabadságát egy
szerre szorgalmazó kuruc diplomácia több színű körvonalai. Ilyen volt pl. 
az a minimalista törekvés, hogy a császár szövetségese ne ítélje el a nem
ze t  szabadságáért folyó küzdelmet, és ne segítse a magyarok ellen a csá
szárt. Kérték továbbá a szabad királyválasztás támogatását, valamint egy 
szövetség megkötését is, amely nagy mértékben biztosította volna a ma
gyarországi protestánsok vallásszabadságát is/' A potsdami személyes ki
hallgatáskor átadott külön előterjesztés pedig egyfelől a protestáns ren
dek sok addigi szenvedését ismertette, másfelől kifejezte azt a kérésüket, 
hogy a király vétesse fel őket a protestáns fejedelmek már meglevő vagy 
ezután kötendő ligájába.1’

Mindebben — pars pro toto — ott tükröződnek a szabadságharc ké
sőbbi éveit is jellemző egyházdiplomáciai törekvések alapgondolatai. Nem 
is elemezzük tovább a poroszországi kísérlet részleteit és elágazásait. Az 
adott keretek nem teszik lehetővé a regényes életű zólyomi KLEMENT 
János Mihály diplomáciai működésének az elemzését sem. Csupán két sa
játos vonásról kell mégis említést tennünk. Egyfelől arról, hogy a magyar 
ősöktől származó nagy cseh-morva nevelőnek, Comeniusnak az unokája, 
E. D. JABLONSKI, a neves egyháztörténész — I. FRIGYES udvari lelké
sze — az első diplomáciai kapcsolatfelvétel óta megkülönböztetett figyel
met szentelt a magyar szabadságharc ügyének, sőt a további levelezések 
biztonsága érdekében a „Petersen” álnevet vette fel, és titkos rejtjel
kulcsban állapodott meg Rákóczi követeivel.0 Hogy pedig mindez nem 
csupán egyházi érdekből történt, bizonyítja, hogy Jablonski királyi ud
varban élő fivére egészen 1711-ig rendszeres tudósításokat küldött Rákó
czinak az európai politikai eseményekről.7

A másik német vonatkozás az ugyancsak I. Frigyes által alapított 
hallei egyetem neves pietista professzorának, A. H. FRANCKÉnak a 
rendkívüli érdeklődése volt a magyarországi felkelés ügye iránt. Ezt csak 
) észben indokolta az a tény, hogy a hallei egyetemnek ekkor több mint 
40 magyarországi hallgatója volt, köztük sok neves Rákóczi-párti nemes
nek s polgárnak a fia is. Francke személyes megbízottjának, A. ADE- 
LUNGnak igen fontos szerep jutott a diplomáciai kapcsolatok felvételé
ben és ápolásában. Mint „borkereskedő”, több ízben megfordult hazánk
ban. sőt a terebesi táborban Rákóczit is felkereste. A Franckesche Stif- 
tungen még nem publikált iratanyagának jelzetén nem véletlenül szere
pel tehát ez a sokatmondó megjelölés: „Adelung királyi tanácsos, utazó, 
poltikai és egyházi diplomata. A. H. Francke professzor belső barátja, 
levelezése.”8

Ez az adalék is igazolja, hogy milyen szorosan összefüggtek Rákóczi 
diplomáciájának valláspolitikai és a külföld valláspolitikájának diplomá
ciai vonatkozásai.

2.
Ami a Nagy-Britanniával és Németalfölddel való kapcsolatokat illeti, 

tudvalevő, hogy STUART ANNA királynő Ausztria és Poroszország be
vonásával egy angol-holland koalíció létrehozását szorgalmazta Francia- 
ország ellen. Ezeknek a hatalmaknak éppen ezért nem volt érdeke, hogy 
a magyar felkelés a nyugati hadszíntérről elvonja az osztrák erőket, 
ugyanakkor pedig elő akarták mozdítani a magyar protestantizmus hely
zetének kedvezőbb alakulását. Ilyen összefüggésben kell tekintenünk az
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angol és a holland kormány bécsi diplomatáira: lord George STEPNEY 
és Jacob Jan Van Hamel BRUYNINX követekre.

Mindketten fontos szerepet vittek a szabadságharc békeértekezletein. 
Hazájuk vezető államférfiaival folytatott — nálunk 1871-ben publikált — 
levelezésükből9 összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy mediátorok — na
gyobbrészt Rákóczi diplomatái révén10 — világosan látták azokat az oko
kat, amelyek a szabadságharcot kirobbantották, és azokat az összefüggé
seket, amelyek azt további sorsában meghatározták. Mindig szem előtt 
tartották a felekezeti helyzet súlyosságát is, és jelentéseikben hangoztat
ták, hogy az ország elégedetlenségét legalább olyan mértékben okozta a 
Habsburg elnyomó és kizsákmányoló politika, mint Kollonich és a jezsui
ta-rend ellenreformációs erőszaka. Ugyanakkor világosan látták azt is, 
hogy Rákóczi államában nem a felekezeti szempont, hanem a nemzeti 
összefogás eszméje vált a vezető princípiummá.

3.
Ami a skandináv országok irányában megnyilvánuló egyházpolitikai 

diplomáciát illeti, tudjuk, hogy annak érdeklődése elsősorban a 30 éves 
háborúból nagyhatalomként kikerült Svédország felé fordult. A XII. KÁ
ROLY svéd királyhoz küldött követek dolgáról kezdetben csak a fejede
lem tudott, annak tervébe még Bercsényit sem akarta beavatni közismert 
svédellenessége miatt.11

A szabadságharc első éveiből két ilyen irányú követségről van tudo
másunk. Az egyik a már említett RÁDAY—OKOLICSÁNYI-féle megbí
zatás: ezek svéd vonatkozású megbízólevele csekély eltéréssel azonos a 
porosz közbenjárás ügyében írt meghatalmazással. Ráday és Okolicsányi 
majdnem egy hónapot töltött a svédek között, éspedig lengyel területen. 
PIPER gróf, svéd kancellár révén sikerült személyes kihallgatáshoz jut
niuk XII. Károlynál. Mivel az uralkodó szövetségben volt a Habsburgok
kal, ő továbbra is a velük való jó viszony fenntartására törekedett. A ku
ruc diplomaták küldetése azonban mégsem volt hiábavaló, sőt Rákóczi 
javaslatára szóba jött egy négyes szövetség terve is Svéd-, Porosz-, Len
gyel- és Magyarország között.

1705-ben az evangélikus rendek konzisztóriumának két képviselője is 
felkereste XII. Károlyt közbenjárás végett. Panaszukat meghallgatva azt 
felelte nekik, hogy „a vallásuk közössége és az igaz Isten tisztelete’' egy
bekapcsolja őket, ezért „kedves kötelessége vigaszt és segítséget nyújtani, 
s ezt meg is teszi minden időben”.12 Ennél az ígéretnél többre azonban 
nem jutottak Rákóczi diplomatái a svéd király udvarában.

A skandináv államokkal kapcsolatos diplomáciai kísérletek közül 
még Dániát is meg kell említenünk. IV. FRIGYES dán király 1705 óta 
6000 főnyi segédcsapattal katonai segítséget nyújtott I. JÓZSEF császár
nak. A protestáns rendeknek RÁDAY által megfogalmazott és JESSEN 
dán követ útján eljuttatott beadványa nagyjából azonos a porosz és svéd 
udvarba eljuttatott kérelem szövegével, azzal a kéréssel bővítve, hogy a 
dán segédcsapatokat vonják ki az ország területéről, hiszen így az evan
gélikus Dánia egy 3/4 részjben protestáns állam ellen, tehát saját hitsor- 
sosai ellen is harcol. 4 * * * *

4.
A Róma és Bécs függőségéhez szokott 18. század eleji magyarországi

katolicizmus képviselői között Rákóczi évekig nem talált egyetlen egyház
diplomáciai szolgálatra alkalmas személyt sem. A klérus idegenkedése,
sőt gyakran ellenséges magatartása, KERESZTÉLY ÁGOST hercegprí-

588



másnak XI. KELEMEN pápához küldött Rákóczi-ellenes jelentései, majd 
egy-egy egyházjogi intézkedését követő komoly feszültség azonban végül 
is arra kényszerítette a fejedelmet, hogy BRENNER Domokos személyé
ben 1707 májusában követet küldjön a Vatikánba. Brenner diplomáciai 
küldetését magyar történetírásunk nemrég feldolgozta13, mégis — függet
lenül a küldetés kudarcától — összefoglalóan utalnunk kell Rákóczi ezzel 
kapcsolatos kiváló egyházpolitikai és diplomáciai elképzeléseire, amelyek 
egyúttal híven tükrözik a kuruc történetszemlélet egyes vonásait is.

Ennek a koncepciónak két pillére volt: a haza és az egyházak szabad
sága. Ami az elsőt illeti: á szabad királyválasztás helyett 1526 után „csa
lárdsággal trónra jutott Habsburg-ház zsarnoki uralmával szemben tá
madt felkelés” jogosságáról kívánta Rákóczi diplomáciája útján meggyőz
ni a pápai udvart; ami pedig a vallásügyi intézkedéseket illeti, azok igaz
ságos és törvényes voltát akarta bizonyítani, mint amelyek a katolikus 
iendekkel való teljes egyetértésben fogantak. Ezzel kapcsolatosan a je
zsuita-rend ellen foganatosított intézkedéseinek is magyarázatát akarta 
adni, hangsúlyozva, hogy akik közülük elszakadtak az osztrák rendtarto
mánytól, és csatlakoztak a konföderációhoz, azokat továbbra is támogatni 
kívánja. v‘

Ugyancsak Brenner vatikáni működésének idejére estek Rákóczinak 
a munkácsi görög katolikus püspökség betöltésével kapcsolatos intézke
dései, amelyek ugyanígy elsősorban a haza érdekét akarták szem előtt 
tartani.13

A Vatikánnál folytatott diplomácia célja mindezek alapján az volt, 
hogy a pápa egyfelől elismerje a magyar nemzet igazát, és áldását adja 
rá; másfelől, hogy a magyar királyok apostoli jogait ruházza a pápa a 
fejedelemre; s végül, hogy állásfoglalásával rábírja a Vatikán a Bécshez 
szító magyar főpapokat a konföderációhoz való csatlakozásra és annak 
jogi elismerésére.

A pápai udvar és a fejedelem álláspontja közötti elvi különbséget 
Brenner vatikáni küldetése nem tudta áthidalni. Róma a magyar szabad
ságharc további folyamán fenntartás nélkül a Habsburgok oldalára állt. 
A hántai prépostból lett apát diplomáciai küldetésének minden árnyolda
la mögött azonban ott fénylik a fejedelem egyházdiplomáciai erőfeszítésé
nek igazságos volta és a testi-lelki szabadság biztosításának rendíthetetlen 
vágya. Hiszen mind protestáns, mind katolikus diplomatáin keresztül 
mindig a haza és a keresztyénség, a szabadság és az igazság eszméiért 
küzdött.

dr. Fabiny Tibor
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A hitre nevelés lehetőségei 
és határai a gyermeknél

Soraimat nem tudományos dolgozat, tanulmány jellegével írom. In
kább csak „laikus hozzászólást” fogalmazok a címben jelölt nagyon fon
tos kérdéshez. Talán mindannak összegezése ez az írás, amit olvastam és 
tapasztaltam, még inkább mindannak konfrontálása a mi diakóniai teoló
giánkkal.

Kicsoda a gyermek?

Megdöbbentő, mennyire keveset tudunk sokszor még saját gyerme
keinkről is. Nem árt, ha néha feltesszük a kérdést: kicsoda hát az én 
gyermekem, vagy általában a gyermek?

A kérdésre sokféle választ lehet adni. A gyermeklélektan nagy álta
lánosságban így felel rá: fejlődésben levő ember. De nem mindegy, hogy 
ezt hogyan értjük. Mert ha úgy, hogy a gyermek tökéletlen felnőtt, akkor 
félreértjük. Ahogy a gyümölcsfa virága nem tökéletlen gyümölcs, a tojás 
sem tökéletlen csirke, úgy a gyermek sem tökéletlen felnőtt. A gyermek
ség önálló életforma — GYERMEK! Csak úgy értjük meg őt, ha ezt tudo
másul vesszük, nem pedig magunkhoz mérjük. Gyermek-e még, akinek 
mindig és mindenben a felnőttek világához kell alkalmazkodnia? Gyak
ran elfelejtjük, hogy mi már voltunk gyermekek, de ő még nem volt fel
nőtt, s ez óriási különbség. Sokszor pedig egyáltalán elfeledjük, hogy mi 
is voltunk gyermekek.
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A gyermek megismeréséhez vezető egyik út: gyakran emlékezni saját 
gyermekségünkre. Az a felnőtt, aki úgy viselkedik, mintha sohase lett 
volna gyermek, éppen a gyermekek szemében érthetetlen, komikus figu
ra. De az emlékezésnél is vigyázni kell. Az emlékek mindig szépítenek. 
Ne akarjuk gyermekkorunkat megszépíteni, ne magyarázzuk mindig, 
hogy mi mások, jobbak voltunk. Tudok olyan szülőről, aki rosszul járt, 
mert azt mesélte, hogy mindig jó tanuló volt, de gyermekei egyszer meg
találták a régi, nem éppen kitűnő jegyekkel ékeskedő bizonyítványát. Ne 
féljünk csínyjeinket, kudarcainkat is elmesélni, közelebb kerülünk hoz
zájuk.

Olvasni is többet kellene a gyermekről. Annak, aki ezen a vonalon 
képezni akarja magát, óriási lehetőségei vannak. Kimondhatatlanul sok 
könyv foglalkozik ezzel a témával. Nemcsak pszichológiai és pedagógiai 
könyvekre gondolok. Társadalmunk minden tekintetben egyre inkább a 
gyermek felé fordul, és ennek rengeteg megnyilatkozása van. Csak job
ban kellene figyelni erre a témára. Pröhle Károly professzortól hallottam 
még a Teológiai Akadémián: minden hivatást, szakmát tanulni kell, min
denből vizsgázni is szükséges. Csak a gyermeknevelést nem tanuljuk. 
Akinek gyermeke van, „kész” nevelőnek véli magát. Pedig ha valakit, 
egy gyermeket egy életre el lehet rontani, és ha őszinték vagyunk, sok a 
kudarcunk e téren.

Még tovább kell lépnünk azonban, az olvasás sem elég. Nem is biz
tos, hogy minden írás jó irányba visz-. A legdöntőbb feladat: magához a 
gyermekhez közeledni. Magát a gyermeket figyelni. Van egy statisztika, 
amely szerint az átlag szülőnek (édesapának) kb. napi 20 perce van a 
gyermek számára. Tudjuk, hogy ez végtelenül kevés. Áldozatot kell hozni 
azért, hogy többet legyünk velük. Több energiát kell „beléjük fektet
nünk”, bőven visszatérül. Magát a gyermeket szólaltassuk meg, minél 
többet beszéljünk, játsszunk vele, így ismerjük meg igazán.

Közeledjünk a gyermekhez, de bensőleg is. A feladat így is fogalmaz
ható: legyünk gyermekké. Szabó Lőrinc „Lóri” verseit ismerjük. Az 
egyikben ezt írja:

„És ahogy én lekuporodtam, 
úgy kelt fel rögtön a világ.. .
. . .  És ijesztő volt odalentről, 
hogy olyan nagyok a nagyok, 
hogy mindent tudnak és erősek, 
s én gyönge és kicsi vagyok...

Negyedóra és már gyűlöltem 
mindenkit, aki elnyomott

Gyűlöltem, óh, hogy meggyűlöltem! . . .
És ekkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt 
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! — Aztán:
No, ne félj — mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét, 
hogy nagy, hogy óriás legyen.”

Csodálatos megfogalmazása nemcsak annak, hogy a gyermeket „emel
ni” kell, hanem annak is, hogy nekünk le kell „kuporodni”. A kettő
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együtt jár. Végeredményben nem az a baj, hogy a gyermek tökéletlen 
felnőtt, hanem az, hogy mi felnőttek nem tudunk gyermekké lenni. Ben
nünket egyébként valami hasonlóra emlékeztet Jézus szava is: „ . . .h a  
olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, nem mentek be a mennyek 
országába” (Mt. 18,3). Tudom, hogy az igében nem a gyermeknevelés kér
déséről van szó, másról, mérhetetlenül többről. De az is igaz, hogy a gyer
mek megértése érdekében, mondhatnám, szolgálatunk érdekében is gyer
mekké kell lennünk.

A gyermek és a hit

De mit jelentenek Jézus szavai a gyermekről? Nemcsak a fenti idézet 
szól róluk. Jézus több alkalommal is példaként állította a gyermekeket a 
tanítványok elé. S nemcsak a szolgálat érdekében, hanem az üdvösséggel 
kapcsolatban is: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok 
el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Nem tartozik témánkhoz az ige 
magyaiázása. Mégis: Jézus valamiben követendőnek tartja a gyermeket. 
Mi ez? Egyszerűen az újjászületésről van szó? Ez esetben „gyermekké 
lenni” egyenlő az újjászületéssel? Ügy érzem, itt másról van szó. Talán 
a gyermeki lelkületről, bizalomról, az elfogadni tudásról. Ha így nézzük 
a kérdést, akkor kiélezve még azt is lehet mondani, hogy nemcsak a gyer
mek hitre nevelésének feladatáról lehet beszélni, hanem arról is, hogy a 
gyermek „nevel” minket, felnőtteket hitre, Isten iránti bizalomra.

Mindezzel persze nem akarok „glóriát” festeni a gyermek feje köré. 
Szó sincsen „ártatlanságról”, arról, hogy „kis angyal” . Aki így gondolko
zik, hamarosan csalódik. Egy azonban bizonyos, és ezzel sok gyermeklé
lektan foglalkozik a keresztyénségen belül: a kisgyermek fogékony Isten 
dolgaira. Van, aki megállapítja, hogy a gyermekek 10 éves korukig fogé
konyak vallásos kérdésekkel kapcsolatban. Ehhez hozzáteszik még azt is, 
hogy ez a fogékonyság később alábbhagy annyira, hogy a vallástanítást 
szinte értelmetlenné teszi. Ügy gondolom, hogy ez sokak tapasztalata is. 
25 esztendeje folyamatosan gyakorlom a hitoktatást és gyermekmunkát. 
Ügy érzem, hogy nálunk a határ a 12. életév. Néha elég megdöbbentő a 
fordulat. Az a gyermek, aki tíz év körül még fogékony, lelkes és „re
ménység”, 14 éves kora tájt szinte lelkészét is alig ismeri meg.

Mindebből persze nem az következik, hogy a gyermek és hit össze
tartozó fogalmak. Túl vagyunk azon is, hogy mivel az ige így hangzik: 
„aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül”, és mivel gyermekeket keresz
telünk, azt mondjuk, hogy a csecsemők rejtett formában hisznek. De vi
gyázni kell még arra is, amikor „gyermeki hitről” beszélünk. Mert igaz, 
hogy fogékonyabb a hitre, de éppen a kisgyermek hitében sok olyan vo
nás van, ami később gátja lehet eleven hitének.

Az egyik ilyen vonásra még Rousseau hívta fel a figyelmet: a gyer
mek hite nem sajátja, hanem tanítója hitének visszhangja. Ha egy kicsit 
kiszélesítjük ezt, úgy is mondhatjuk, hogy gyermekeink hite a felnőttek, 
szülők, nagyszülők, a gyülekezet hitének visszatükröződése. Gyermekeink 
hitében lemérhetjük a magunk hitét is. Tanításom során sokszor élesen, 
felnagyítva kaptam vissza, amit rosszul mondtam. Vagy azt, amit nemze
dékeken keresztül rosszul mondott az egyház képviselője. Apróság, de 
gyakran eltűnődtem, honnan veszik gyermekeink, hogy a tiltott gyümölcs 
„alma” lett volna? Vigyázzunk nagyon, gyermekeink minden szavunkat 
jobban figyelik, mint vélnénk.

A másik vonás gyermekeink hitében, hogy Isten dolgai keverednek
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mesés vonásokkal is. Theophil Thun: Die Religion des Kindes c. 1959-ben 
megjelent könyve igen érdekes olvasmány ebből a szempontból. Végered
ményben az egész könyv gyermekek vallomása hitükről, kérdésekre fe
leletek, mondhatnánk, „tesztek”. De itt kell megemlítenem dr. Vető La
jos: Tapasztalati valláslélektanját is, ami ebből a szempontból kitűnő ol
vasmány. Ahogy a kisgyermek mindennapi életében keveredik a valóság 
és fantázia, hitében is keveredik Isten dolga mesés elemekkel. Amennyi
re természetes ez a gyermeknél, annyira kell vigyázni ezzel nekünk, fel
nőtteknek. A Biblia nem meséskönyv pl. A karácsonyi „Jézuska-mese” is 
veszedelmes játék. Veszedelmes az is, amikor sok szülő gyermekének a 
régi, elvesztett gyermekhitét akarja adni. Mindig feltétlenül ragaszkod
nunk kell az igazsághoz egészen odáig menően például, hogy különbséget 
teszünk a bibliai példázatok és történetek között is. Ha a gyermek kinő 
a mesék világából, ezzel együtt könnyen mindent eldobhat.

Amit eddig leírtam, azzal csak érzékeltetni szerettem volna a problé
mákat. Egyrészt azt, hogy nem könnyű a gyermeket megközelíteni, más
részt nem könnyű dolog a gyermeket sem „hitre” nevelni. Tudom, hogy a 
címben megadott fogalmazás problematikus. Erről szó is fog esni. De ez
zel a fogalmazással is élesen el akartam határolni magunkat a „vallásos 
neveléstől” . Sajnos az egyházon belül is van még ilyen meghatározás. Pe
dig ezzel egyszer le kell számolni. Mi nem „vallásos embereket” szeret
nénk nevelni, akik meditálgatnak, az élettől elidegenednek, sőt esetleg 
éppen képmutató emberek. A mi szolgálatunk célja a hivő, életigenlő, 
felszabadult, szeretettel szolgáló gyermek és fiatal. A diakónia teológiája 
azt diktálja, hogy szolgálatunk van a gyermek felé is, hozzájuk is csak a 
szolgálat lelkületével közeledhetünk, és őket is szolgáló életre szeretnénk 
elindítani. Így értjük a „hitre nevelés” kérdését. De ebből adódik egy má
sik kérdés is.

Lehet-e hitre nevelni?

A hit gyermeknél és felnőttnél egyaránt a Szentlélek ajándéka. Még
hozzá „ubi et quando visum est deo”, Ö a szuverén Ür. Sokan ebből a 
tételből kiindulva mondhatják: hitre nevelni, fából vaskarika. Két külön
dolog.

Mintha a hit és nevelés két külön szféra volna. A nevelés a minden
napi élethez tartozik, a hit pedig valami más. A nevelés a mi munkánk, a 
hit pedig Istené. Kurt Frör: Erziehung und Kerygma c. könyvében is ha
sonló állásponton van, bár finomabban fogalmaz. Luther két birodalom
ról szóló tanítása alapján arról beszél, hogy más a nevelés a „világi biro
dalomban” és más a „lelki birodalomban”. Az egyik a nevelés általában, 
a másik a nevelés az egyházban azzal a céllal, hogy a ránk bízottak új 
életre jussanak. A kettő azonban „elválaszthatatlan és összekeverhetet- 
len”, mondja ki a régi orthodox tétel alapján. Ügy érzem, témánkkal 
kapcsolatban — bármilyen szép is a teológiai megfogalmazás — ki kell 
mondanunk, hogy Istennek nincs két külön világa, s Ö éppen e világ 
szférájában munkálkodik. Minthogy a világ egy és oszthatatlan, életünk 
is az: Istené mindenestül, aki egyszerre akar minket emberré és gyer
mekivé nevelni.

Az is igaz, hogy a hit kizárólag Isten ajándéka. Ha azonban ez a tény 
nem gátol minket a felnőttek közötti szolgálatban, akkor miért fékezne a 
gyermekek között? Végső fokon persze nem mi nevelünk hitre. De nevel
jük a ránk bízottakat azzal a céllal, imádsággal, hogy hivő emberek le
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gyenek világunkban. Ha így nézzük, akkor nem az a kérdés, hogy „lehet-e 
hitre nevelni”, hanem az, hogyan végezzük el azt a munkát jól? Igaz, 
hogy nevelő munkánknak határa van, ezt a határt át nem léphetjük: Is
ten adja, vagy nem adja a hitet. Sok szülő kudarca tanúsíthatja ezt. De 
a határon belül lehetőségeink vannak, amelyeket ki kell használnunk. Ezt 
e. kettősséget érzékelteti a cím: a hitre nevelés lehetőségei és határai. 
Eddig inkább a problémákról, határokról esett szó. Most nézzük inkább 
a lehetőségeket. Melyek ezek?

A keresztyén nevelőmunka elemei 
A tanítás

Konrad Zeller szerint a legelső, de legveszélyesebb keresztyén neve
lési eszköz. Nem egyedül áll ezzel a véleményével. A tanítást maga Jézus 
tette fontossá, amikor így szólt: „...tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket. . .  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek” (Mt. 28, 19—20.). Itt említem meg, hogy az Újszö
vetségben a „pedagógia” még egészen más tartalmú szó, mint napjaink
ban. A szó inkább az oktatást, másrészt a fenyítést jelentette (sok igehely 
helyett csak Zsid. 12-re utalok). De az ÜT. ebben a tekintetben is előre
lépés: a kegyelem is nevel (Tit. 2, 11—12.). A Biblia nem pedagógiai szak
könyv, hanem egészen más. De az ÜT. is arra tanít, hogy az oktatás nem 
egyedüli eszköz a nevelésben, öncéllá pedig nem lehet. Pedig éppen ez az, 
amiért sokan veszélyes nevelői eszköznek tekintik. A „hitoktatás” prob
lémájáról van itt szó. Nemcsak arról, hogy napjainkban világszerte vilá
gossá lesz: a fakultatív jelleg a helyes, nem pedig a kötelező tárgyak közé 
sorolás. Ezen túlmenően pedig meg kellett tanulnunk, hogy az „oktatás” 
magában kevés. — Csak megjegyzem, hogy a gyermekekkel foglalkozók 
pedig századokon át és ma is az előbb említett „mesélés” és a most emlí
tett „oktatás” kísértései között küszködnek, nehéz a kettő között a helyes 
utat megtalálni. — A keresztyén tanítás századokon át „vallástan” vágy 
„hit- és erkölcstan” volt, alig több. Döntő sok esetben a „leadott anyag” 
és annak visszakérdezése volt. Ügy gondolom, mindnyájunk előtt vilá
gos, hogy ennek a hitoktatási rendszernek vége, és hála Istennek, hogy 
vége. Valami új kezdődött e tekintetben is egyházunkban. Arra is gondo
lok, hogy a keresztyén tanítás egyes nyugati egyházakban még ma is a 
„vallástan objektív ismertetése”. A hitoktató a gyermekekkel csak meg
ismerteti a különböző vallások tanait. Világos, hogy Jézus a tanításon 
többet értett. „Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol
tam.” A tanítás és lelkipásztori szó, tanítás és bizonyságtétel együtt, sőt 
a tanításban ezek benne vannak. A hittanórák, konfirmáció és egyéb 
gyermekalkalmaink sohasem válhatnak száraz tanítássá. Az új szolgálati 
kereteinket új tartalommal megtölteni állandó feladatunk. Végső sorban 
kérni kell, hogy „exousia”-val taníthassunk, mint Jézus (Mt. 7, 28.).

A példa

„Amíg élünk, nevelünk” — írja Elisabeth Plattner. Persze az a nagy 
kérdés: milyen irányban. Mert nemcsak szavunkkal, hanem tetteinkkel is 
nevelünk. Az életünk is nevel. Tudjuk, hogy a gyermekek többsége vi
zuális beállítottságú. Ezért nagyszerűek Jézus szinte vizuális példázatai, 
mondatai. Ezért jó, ha a gyermekek valamit példával megvilágítva, rajz
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bán, képen, filmen is látnak, vagy más szemléltető eszközön. Az is jó, ha 
ők maguk rajzolhatnak. De végiggondoltuk-e ezt a kérdést olyan konzek
vensen, hogy a gyermek életünkből is „látni” akar valamit? S ha azt lát
ja, hogy szavunk és életünk között különbség fedezhető fel, baj van. Ha 
arra tanítjuk, hogy „ne hazudj, fiam” , de észreveszi, hogy adott esetben 
mi sem mondunk igazat, hiába a tanító szó. Mivel ez az írás a Lelkipász
torba készül, nézzünk magunkba. Honnan és miből származik ez a mon
dás: papfi, gazfi? Nincs-e különbség időnként a vasárnapi szép igehirde
tésünk és otthoni viselkedésünk között? Jól mondotta valaki, hogy a leg
több kudarcnak nem külső tényezők, hanem nevelési hibák az okai. És 
legtöbbször ilyen „hibák”. Mert van azért másfajta papi otthon is, hála 
Istennek, ma mintha több lenne, ahonnan hivő fiatalok és ugyanakkor 
becsületesen dolgozó emberek kerülnek ki. Ez persze nemcsak papokra 
áll, hanem minden keresztyén szülőre is.

Viszont: ne akarjunk soha tökéletesek lenni gyermekeink előtt. Kegyes 
írázisok helyett az esetleg őszintén megvallott kétely többre visz. Miért 
lenne baj, ha gyermekeink meglátják, hogy mi is Isten bocsánatából 
élünk? Sőt, horizontálisan is: nem mindig a nevelőnek kell megbocsáta
nia, néha neki kell bocsánatot kérnie. Ez nem töri meg a „tekintélyt”. 
Sőt, semmi nem tesz olyan szolidárissá, mint a közösen megtapasztalt 
bocsánat. Mindez csak megerősíti a gyermek szemében a tényt, hogy ne
velője egzisztenciálisan az igéből élő, ahhoz igazodó ember.

A jegyelem kérdése

Nincs nevelés fegyelmezés nélkül. De hát a keresztyén nevelés nem 
valami „más” — vetődhet fel újra? Igaz, hogy az alapmotívum a szeretet. 
De a szeretet nem mond ellene a fegyelmezésnek, szójátékkal élve a ke
gyelem nem zárja ki a fegyelmet. Még a helyesen alkalmazott büntetést 
sem. Űjra emlékeztetek ebből a szempontból is az „Atya pedagógiájára”, 
Zsid, 12-re.

Persze az sem mindegy, hogy nevelésünkben mire tesszük a hang
súlyt. A régebbi időkben a nevelés alapelve inkább a szigor, a tekintély 
volt. És igaz, hogy a gyermek nem mondott ellent a szülőknek, de az is 
igaz, hogy sok tekintetben nem is volt őszinte szüleihez. Sok szülő nem 
érti meg, mennyivel őszintébb ma a légkör, ha a gyermek még vitába 
is száll vele, ő csak arra emlékszik, hogy valaha ezt nem merte volna 
megtenni. Rosszul értelmezett „tekintély” alapján nem lehet nevelni, 
nemcsak mai gyermekeinket, hanem sohasem lehetett igazán.

Ef. 6,4 az új fordításban így hangzik: „Neveljétek gyermekeiteket az 
Űr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” A keresztyén nevelés sem 
lazaság, korlátlanság, rendetlenség. Valamilyen rendnek, fegyelemnek 
mind a családban, mind a gyülekezetben lennie kell. Ahogy nem lehet pl. 
egy hittanóra száraz és merev, nem lehet fegyelmezetlen sem.

Mi kell a fegyelmezéshez? Szigor, kiabálás, valami riasztó hatalom, 
vagy büntetés? Néha szükség lehet ezekre is esetleg, de sokszor éppen 
csendes szóval lehet legjobban fegyelmezni. Családi együttlétekre és gyü
lekezeti alkalmakra egyaránt áll: minél jobban lekötjük a gyermek fi
gyelmét, minél tartalmasabb egy-egy alkalom, annál kevesebbet kell fe
gyelmezni. A gyermek állandó „nevető készségét” maga nevelő is fel
színre hozhatja egy-egy tréfás megjegyzéssel, hogy aztán annál jobban 
rámutathasson a lényegre. Még egy mondat ehhez: az tud igazán fegyel
mezni, aki maga is fegyelmezett.
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Ehhez a kérdéshez tartozik egy bizonyos megszokott rend, menet, 
ütem is (rend és ütem, „taktus” az ŰT-ban egy fogalom!). Kétségtelen, 
hogy a nevelésben döntő szerepet játszik bizonyos gyakorlat és szokás is. 
Mindezek „lehetőségek”. Ilyenek lehetnek a keresztyén család életében 
megszokott alkalmakként az éneklés, bibliaolvasás, imádság, a családi 
áhítatok. Ugyanilyen „lehetőségek” lehetnek gyülekezeti alkalmak is. Ha 
a keresztyén család kiskora óta rendszeresen elvezeti pl. gyermekét a 
gyermek alkalmakra. Vagy az egész család együtt vesz részt az istentisz
teleteken. Óriási jelentőségű a gyermek életében, ha a gyülekezet, amely
nek életébe először belelát, diakóniailag strukturált gyülekezet, igazán 
szeretetben szolgáló közösség. Mindennek ott és akkor látjuk igazán je
lentőségét, ahol ez hiányzik.

Ezzel „egy ütemben” azonban azt is el kell mondani, hogy a rend, a 
szokások és a gyakorlat soha ne váljon kényszerré. A „cogite initrare” 
félreértéséről és kísértéséről ma már nem kell sokat beszélni. Igaz, hogy 
minden istentisztelet „alkalom és lehetőség”, de én emlékszem valakire, 
aki azért távolodott el az egyháztól, mert a „keresztény kurzus” idején 
pofonokat kapott hétfőn hitoktatójától, ha vasárnap nem volt templom
ban. Milyen keresztyénséget jelenthetett az, amikor azt, mint pajzsot tar
tották, „ideológiának” hirdették meg a szocializmus ellen? És milyen ke
resztyének lettek azok, akiket behajtottak annak idején a templomba? 
A „krisztianizálás” hamis kísérlete legyen már a múlté végleg. Pedig ép
pen a gyermekekkel kapcsolatban bukkanhat fel, mint kísértés, amikor 
esetleg még ma is „hatalmi igénnyel” lépünk fel, vagy éppen fáj, ha 
„nincs hatalmunk” a gyermekek felett. Éppen ezen a területen kell leg
jobban őrizkedni minden erőszakos ráhatástól, minden „lelki kényszer
től”, ez soha nem vezet jóra. Diakóniai teológiánkhoz az is hozzátartozik, 
hogy szolgálatunkat senkire nem kényszerítjük, de mindenkinek szeretet
tel szolgálunk, aki igényli ezt. Ez teljesen új alapokra helyezte a gyerme
kek közti munkánkat is, és erről az alapról soha letérni nem szabad.

Nevelői szolgálatunk célja

Jézus parancsa alapján így is meg lehet fogalmazni: tanítvánnyá ten
ni a ránk bízottakat. Vagy pedig be lehetne fejezni ezt az írást azzal, 
hogy célunk hitre és üdvösségre vezetni a ránkbízottakat. Ezt nem is 
tagadhatjuk. De megint ott vagyunk, ahol voltunk, éreznünk kell a ha
tárt egyrészt. Másrészt ezzel nem is mondottunk el mindent, ami pedig 
idetartozik, és el kell mondanunk.

A nevelés célja nem „ideál” , hanem életforma — írja Kurt Frör. Az 
előbbi fogalom még a „valláshoz” tartozik, és akkor ilyen filozófiai meg
fogalmazások is következhetnek, hogy a nevelés célja a „személyiség ki- 
fejlesztése”, valami „tökéletesedés”, vagy valami „keresztyén ideál”. 
Ezekről régebben sokat hallhattunk. A hitre nevelés célja is életforma. 
Nem egyszerűen önmagában „a hit” ! Csak az a kérdés, hogy milyen élet
formáról van szó? Nekünk, akik Isten igéjén tájékozódunk, erre már a 
Biblia első lapjai is felelnek. Isten sem egy „ideált” teremtett, hanem em
bert, és a megteremtett embernek azonnal életformát adott. Ezt pedig a 
teremtéstörténet lapjait olvasva így lehetne összefoglalni: munkában élni, 
közösségben élni, Isten gyermekeként élni. Más szóval: felelősen élni a 
világban, felelősen felebarátaim között és felelősen Isten színe előtt. Ügy 
érzem, a mi szempontunkból ma így lehetne summázni a Biblia első lap
jait. Ma is ez az életforma a cél. A mi keresztyén nevelőmunkánknak,
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szolgálatunknak is ez a célja. Ez azt is jelenti, hogy a valóságos hitre ne
velés semmiképpen nem idegeníti el a világtól, az emberi közösségektől, 
a munkától, a felebarát iránti felelősségtől. Ezt egészen odáig menően 
hangsúlyoznunk és gyakorolnunk kell, hogy mai egyházi vagy keresztyén 
nevelőmunkánkban semmi módon nem akarjuk gyermekeinket elidege
níteni szocialista társadalmunktól, hanem éppen azt hangsúlyozzuk, hogy 
hitük milyen felelősséget is jelent, abból milyen munkás, építő és közös
ségi életforma következik. Röviden szólva a ránk bízottakat is a szolgálat 
útjára indítjuk, mert — 'most térek vissza Jézus parancsára — ez a tanít- 
ványság, ez az üdvösség útja, sőt csak ez!

Ezt a nevelői, tanítói, szolgálat útjára indító munkánkat a keresztség 
alapján végezzük. Tulajdonképpen ez az a bázis, amire építünk. Legalábbis 
teológiailag, kérdés, hogy gyakorlatilag milyen erős bázis ez? Nevelői 
szolgálatunkat nagy általánosságban a konfirmációig, az első úrvacsora
vételig végezzük. Elérjük-e idáig a célt, vagy jó-e, ha itt általánosságban 
befejeződik szolgálatunk? Nevelői szolgálatunkat tehát teológiailag, de 
gyakorlatilag is a keresztség és úrvacsora között végezzük. Ezzel a gon
dolattal nem „befejezni” akarom írásomat és gondolkozásunkat. Sőt a 
keresztség és úrvacsora felvetése éppen gondolatserkentő, továbbgondol- 
kozásra kényszerítő tétel szeretne lenni. Érdemes lenne végiggondolni, 
mit jelent a hitre nevelés munkájában a keresztség és az úrvacsora a 
gyermekek, felnőttek, a család és gyülekezet életében, és ennek gyakor
lati konzekvenciáit is jó lenne levonni. Itt azonban már én is „határhoz” 
érkeztem, ez már egy következő tanulmány vagy írás anyaga lenne.

Keveházi László

Psychésen veszélyeztetett öregek 
szeretetotthonainkban

Szeretetotthonaink lakói közül sokan, talán a legtöbben, a közös élet
be jól beilleszkedő öregek, akiknek a magatartásában egyáltalában nem 
mutatkoznak vagy csak átmenetileg jelentkeznek feltűnő vonások. Elő
fordulnak azonban olyan gondozottak is, akik személyiségükben állan
dóan vagy hosszabb időn át feltűnő vonásokat hordoznak, amelyek a kö
zösség szempontjából zavaróak lehetnek, és mind velük kapcsolatban, 
mind pedig közvetlen környezetükben, vagy akár az egész otthonban 
megnehezítik a gondozói munkát. Az ilyen Személyiségeket nevezem e 
íeferátum címében psychésen veszélyeztetett öregeknek. Szeretném a vá
lasztékos meghatározással figyelmüket elsősorban az ilyen személyiségek 
és jelenségek bonyolultságára irányítani, és ezzel elkerülni azt, hogy dif
ferenciálatlanul vegyük tudomásul ezt a valóságot. Másrészt szeretném 
aláhúzni azt a tényt, hogy az ilyen öreg ember veszélyeztetett lelkileg 
életének ebben a korszakában. Majdnem minden emberi életszakasznak 
(a gyermekkornak vagy a pubertásnak stb.) megvannak a maga veszélyei, 
különféle testi és lelki ártalmak jelenthetik a veszélyt. Az öregkor is le
het sok ember számára ilyen veszélyes ártalmakkal terhes. Érdemes, sőt 
fontos ezeket a veszélyeket megismerni, hogy munkánkat elhárításuk ér
dekében megfelelő szaktudással és felkészültséggel végezhessük.
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A probléma

Az öregek gondozásában akkor járunk el helyesen, ha mindig az 
egész embert tartjuk szemünk előtt, és nemcsak jelenségeket mintegy 
függetlenül attól, aki ezeknek hordozója. Számunkra a lelki veszélyekbe 
került, vagy e veszélyek küszöbén álló ember a fontos még akkor is, ha 
problémájának megközelítése érdekében előbb a jelenségekről kell 
szólanunk.

Feltűnővé válhat az öregember gondozottaink sorában nyugtalansá
gával, ingerlékenységével. Ajánlatos felfigyelni, mert idején történt be
avatkozásunk segítséget jelenthet. Ha valaki gondozottaink közül indo
kolatlanul szigorú kritikát gyakorol akár a gondozók személyén, akár az 
ellátáson: ne értékeljük szavait csupán azon a síkon, amelyen mozog, ha
nem kíséreljük meg, hogy a jelenségek mögött a mélyebben rejlő indító
okokat is megtaláljuk. Pl. 80 évnél idősebb néni, jóllehet, mindig eléggé 
bírálgató volt környezetével szemben, napokon át fokozott eréllyel uta
sított vissza és bírált meg mindent, amit az otthon nyújthatott neki, odáig 
menően, hogy ételét az ajtón kidobta. Nyugtalansága hátterében valódi 
okként az a vágya és terve húzódott meg, hogy az otthonból el akar tá
vozni. Fogságnak érezte az otthoni rendet, és vissza akart kerülni távoli 
telkére, ahol rendkívül mostoha körülmények között házának kis szobá
jában élt.

Feltűnhet valaki rezignációjával, lemondó, melankolikus hangulatá
val, melynek következtében visszavonul, és igyekszik minden kapcsolatot 
megszakítani társaival. Ennek az állapotnak rokona, bizonyos esetekben 
fokozott mértékű formája a depresszió. Ilyen eset már az elmebetegség 
határmesgyéjét éri el, s az egyik legnagyobb veszélyt jelenti betegünkre. 
A teljes negativizmusig jutó állapot az együttérző környezet számára is 
nagy mgpróbáltatást jelent.

Gyakran feltűnik sok öreg ember azzal, hogy érdeklődésének köz
pontjában a saját betegsége áll. Panaszkodásai gondozónak és orvosnak 
naponta megismétlődő terhet jelent. Veszélyes ez az állapot a gyógysze
rekkel való túlzott használat és visszaélés miatt is.

Gondot jelentenek azok az öregek, akik úgynevezett téves eszmekö
rökben élnek. Ilyen pl. a meglopatásos, a környezet gúnyos magatartását 
érző stb. paronid állapot. Jelentéktelen tárgyak eltűnése keserű, sőt be
csületsértő vádaskodásban megnyilvánuló reakciókat szül.

Többször lehetünk tanúi robbanásszerű hangulati kitöréseknek is, 
amelyek néha tettleges agresszióig juthatnak. Ezek a paroxizmális jelen
ségek a hisztéria talajában gyökerezhetnek.

Gyakori jelenség, hogy az öreg ember gondolkodásának, beszédtémá
jának középpontjában az emésztés és a széklet Kerül, s mintegy megszál
lottan rendszertelenül és kártékonyán hashajtók tömegével él, szerveze
tét legyöngítve, sőt megbetegítve.

Találkozhatunk többször az alkoholizmus' szenvedélyével is az öre
geknél. Bár a szenvedély hőfoka a fiatalkorihoz képest jóval alacsonyabb, 
mégis súlyos veszélyeket rejt annak, aki kiszolgáltatottja.

Előfordulnak, kisebb számban ugyan, szexuális aberrációk is, főleg 
férfiaknál, akik többnyire az otthon falain kívül találják meg partne
reiket.

A fentiekben csupán a legjellegzetesebb veszélyeket próbáltam is
mertetni, amelyek az öreg ember lelkét érinthetik. Számuk szaporítható, 
és kinek-kinek egyéni tapasztalata szerint differenciáltabban is leírható. 
Hozzászólásaikban bizonyára sok példa fogja mutatni realitásukat.
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A probléma értelmezése

Az öregkor felsorolt jelenségeivel a gerontológia egyik ágazata, a ge- 
rontopszichológia és a gerontopszichiátria foglalkozik. Megkísérelem ösz- 
szefoglalni eddigi eredményüket.

Nagy hiba lenne, írja Ruffin professzor (P. d G. II. 1088. oldal), a je
lenségek magyarázatául kizárólagosan az érelmeszesedést, kiváltképpen 
pedig az agyérelmeszesedést felelőssé tenni. Mielőtt egy-egy jelenség oká
ra vonatkozóan a döntő szó-t kimondanánk, többféle szempontot kell al
kalmaznunk, ha az igazságot megközelítően pontosan kívánjuk látni.

Figyelembe kell vennünk azokat a szociális körülményeket, amelyek
ben az öreg ember él, elemeznünk kell őket, hogy nincsenek-e olyan ár
talmak, amelyek a jelenségeket előidézhették.

A lehetőség szerint fel kellene kutatnunk az egyén élettörténetét az 
ebben rejlő noxák felfedezése érdekében. Az élettörténet és a jelentkező 
zavarok között néha egészen meglepő, de határozott oki összefüggéseket 
lehet felfedezni.

A feltűnő jelenségek, a lelki veszélyek közvetlen okai lehetnek szo
matikus betegségek. (Itt a cerebrális betegségekkel szemben is hangsú
lyozzuk ezt.) Mallison tübingeni professzor szerint: „Szomatikus alapon 
reaktív felépítmény lehet a félelem, bizonytalanság, hangulati labilitás.” 
A testi betegségekben szenvedők sokszor azért lelkibetegek is, mert testi 
betegségük az emberi kapcsolatok gyengülését vagy megszakítását ered
ményezte. Ilyen betegségek pl. reuma, artrozis, ortopédiai bajok, hallás
fogyatékosság stb.

Sokan az öregkort mindenestől az involúció jegyében látják. Belőle 
csak annyit fogadhatunk el, hogy az öregség általánosságban a személyi
ség különféle mértékű beszűkülését jelenti, amire minden ember számít
hat, ha megéri az öregkort.

A jelenségek értelmezésének pontossága a tudományok fejlődésével 
növekedik. A felsoroltak nem a teljességet nyújtják, hanem figyelmezte
tések csupán, hogy elkerüljük a magyarázat egyoldalúságát, és ezzel meg
gazdagíthatjuk, színesebbé tehetjük gondozói munkánkat.

A terápia

„Amilyen mértékben csökken a beteg felelőssége saját életéért, olyan 
mértékben növekedik a betegért környezetének felelőssége.” Ezeket a la- 
pidáris szavakat Walter Schulte professzor írja, és akár munkánk jel
mondata is lehet. A felelősséget átérezve kérdezzük magunktól, intézmé
nyeinktől, mit tehetünk a pszichésen veszélyeztetett és gondjainkra bízott 
öregemberekért ?

Nagyon tanulságos az a törekvés mindenütt az egészségügyben, hogy 
az öregembereket sajátos helyzetükben igyekeznek megérteni, és ennek 
megfelelő segítséget, bánásmódot nyújtani. Számos cikk bizonyítja, hogy 
a gyakorlatig elérő módon valósulnak meg az elméletek. Idézem az Egész
ségügyi Munka folyó év januárban megjelent számából Arany Jánosné 
ápolónő: Idősebb betegek ápolása című cikkének pár megállapítását. 
A cikk írója betegei gyógyítása érdekében 8 pontban foglalja össze a 
teendőket. Csak 4 érdekes tanácsot a cikkből: 1. legyünk figyelemmel az 
idős beteg kórtermi elhelyezésére, ablak, huzat, napfény stb. 2. a beteg 
alvásigényére: napközi alvások, éjjeli alvászavarok, 3. inkontinencia, ágy- 
tisztátalanság, megfelelő tapintatos rendezése, 4. az idős betegekkel való
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bánásmódnál figyelembe kell venni intelligenciájuk fokát, érzékenységü
ket, önállósági igényüket, hallásuk, látásuk állapotát, megszólításukat, a 
vizsgálatokra való felkészítésüket megfelelő magyarázatokkal.

Megváltoztatva a megváltoztatandókat, sőt kiegészítve és alkalmazva 
mindezt, érvényesíteni kell szeretetotthonainkban is gondozás jó atmosz
férája, a mentális higiéné érdekében.

A lelki egészség minket is érintő ügy. Egyházunk múltjában gyökere
ző, a diakónia talaján nőtt feladat ez, ami nekünk is osztályrészül jutott. 
Engedjék meg, hogy részletesen, de nem teljes egészében idézzem a 100 
éve elhunyt Wilhelm Löhe lelkész 1859-ben megjelent cikkéből az aláb
biakat.

„Folyóiratok, könyvek és monográfiák bizonyítják, hogy orvosok 
élénk érdeklődéssel kísérik az elmebetegek bajait. Sajnálatos, hogy lelki- 
pásztorok minden további nélkül átengedik az elmebetegeket az orvosok
nak, sőt soknak eszébe sem jut, hogy lelkipásztori munkájukban az elme- 
betegség mennyire eltávolítja őket az ebben szenvedő báránykájuktól. 
Az orvosoknak engedik át az egészséges élettel végtelen hosszú mesgyén 
érintkező egész területet, mintha az orvosok már csupán tanulmányaik 
révén is másoknál jobban lennének alkalmasak — még a lelkipásztorok
nál is — a szegény betegekről való gondoskodásra. Pedig maguk az orvo
sok is vitatkoznak: lehet-e segíteni pusztán orvosi eszközökkel. Sokan 
megvallják, hogy orvosi eszközökkel kevés segítséget nyújthatnak, sokkal 
fontosabb az ápolás és a pszichológiai kezelés. Ezért enged részt az orvos 
egyik tényezőként a vallásnak is a gyógyítás folyamatában.”

„Vegyük pl. azt a helyes megállapítást: az elmebetegség gyakran a 
beteg ítélete, érzelme stb. elszigeteltségében jelentkezik. Ebből általáno
san helyesen következtetik, hogy a gyógyulást tkp valamennyiünk ítéle
téhez és érzelméhez való visszavezetés jelenti. . .  A lelkipásztorok óva
kodjanak attól a gondolattól, hogy szent kötelességük és felelősségük alól 
azért kerül ki egy ember, mert elmebeteg lett.”

„Természetesen a lelkipásztor nem lesz tüstént alkalmas arra, hogy 
az orvosoknál jobban végezze ezt a munkát még akkor sem, ha köteles
ségére ébredt is . . . Bizony a legtöbb lelkész jelenlegi lelkipásztori képes
sége nagy szerénységre int. Mégis, itt az idő, hogy a jobb és tehetségesebb 
lelkipásztorok, nevezetesen, akiknek külső körülményeik is erre adnak 
indítékot, az elmebetegek pszichológiájának tanulmányozásával és gyó
gyításával foglalkozzanak. Különösképpen pedig komolyan vennék Isten 
igéjét, s belőle az alaptörvényeket, a nem tapasztalati, hanem biztos igaz
ságokat hallgatnák meg, mert ezeké a királyi szó az elmebetegek gyógyí
tásában. Általában elhagyott terület a lelkipásztorokodás, de ezen a terü
leten még elhagyatottabb környék az elmebetegek lelkipásztorolása. Áll 
a tétel: Megfigyelni, tanulni, szemlélni, tapasztalni — imádságban és kö
nyörgésben várni arra, amit Isten lelke mutat (nem pedig tüstént új rend
szert alkotni, amit joggal lehet a németek elmebetegségének nevezni).”

Löhe korában rendkívül jártasságot mutat a pszichiátriában, és írá
sában a jövő majdnem pontos körvonalait rajzolja meg, ezért tőle ma is 
tanulhatunk. Mindazt, amit a pszichiátriai betegségekről mond, alkalmaz
hatjuk gondozottaink ügyeire mentálhigiénés feladatainkban.

Sokat tanulhatunk munkánk jó végzése érdekében a pszichoterápiá
tól is. Nem térhetek itt azokra a részletekre, amelyek a. pszichoterápia 
újkori történeteit vagy módszereit mutatnák be, csupán azokat a ténye
ket említem meg, amelyek indokolják, hogy a lelkipásztori szolgálatban 
és a szeretetotthonok munkájában is helyet kapjon legalább a pszicho
terápiái szempont. Nem a mélypszichológiai, az analitikus pszichoterá-
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piára gondolunk, hanem az úgynevezett „kis pszichoterápiára'’. Belőle is 
pár vonást emelek ki annak indoklásául, hogy kell és érdemes a módszer
rel foglalkozni és belőle tanulni.

Mindenekelőtt követendő részünkre az az alapmagatartás a pszicho
terápiában, amely a veszélyeztetett, beteg vagy sérült embert a maga ál
lapotában elfogadni, vele foglalkozni kíván, rajta segíteni akar.

A pszichoterápia a maga eszközeivel a veszélybe jutott embernek biz
tonságot akar nyújtani, megszabadítván őt bajaitól.

A pszichoterápia lelki erőforrásokat kíván felfedni és megnyitni a 
betegben, és ezzel rendezni megzavart életét.

A pszichoterápia eszköze a szó, a beszélgetés a másik emberrel, a 
bajok felfedése és az erőforrások megtalálása érdekében.

Mindezt lelkipásztori-terápiás munkánk, szolgálatunk folyamán hasz
nosíthatjuk és igénybe vehetjük.

Adott esetben első feladatunk az öregember megismerése. Életútjá
nak követése az ő saját elbeszélése vagy hozzátartozóinak elbeszélése se
gítségével. Az adatok megjegyzése és értelmezése jelen állapotának ma
gyarázatául és megértéséül. A beszélgetésben történhetik meg a jelensé
gek közös feldolgozása és értelmezése is. Néha rendkívül meglepő ered
mények bontakoznak ki ilyen dialógusokból. Mindkét fél számára nem
csak leleplező hatású, hanem gyógyító erejű eredmények sem ritkák. Ér
demes a nagy pszichológusoknak (Jung, Binswanger) műveinek idevonat
kozó részleteit tanulmányozni.

Elengedhetetlen ebben a dialógusban a segítő közösség részünkről 
való felkínálása. Ennek érdekében pedig állandó kontroll alatt kell tar
tanunk magunkat, hogy eltávolítsuk magunkból e közösség akadályait. 
Segítségünk realizálásának sok bennünk rejlő akadálya lehet. Ilyenek: 
az elhamarkodott ítéletalkotás kevés adatból, át nem dolgozott anyag 
alapján. A tekintély alapján kimondott vagy szkematikus ítélet és általá
nosítás. Hiba részünkről, ha tanácsaink csak elméleti megoldásokat kínál
nak, dogmatikusak vagy nem őszinték. Hiba, ha lekezeljük, lenézzük 
partnerünket a pszichoterápiában.

A helyes magatartást két angol kifejezés jelöli találóan. Az egyik: 
client centernd, azaz betegközpontú eljárás, amikor nem az én gondola
taim és személyem a fontos, hanem a partneré. A másik: non directive, 
azaz nem szabad erőszakosan irányítani a partner gondolatát: szabadon 
engedve fejthesse ki konfliktusait és fixációit. E két tétel a psziehotera- 
peuta szinte aszketikus magatartását írja elő. Viszont csak ennek meg
tartásával remélhető eredmény a pszichoterápiában.

Mit remélhetünk a pszichoterápiás eljárástól? Várhatjuk és remél
hetjük, hogy gondozottunk a vele való foglalkozás, a rá irányuló figyelem 
következtében megérzi, hogy helye van a közösségben, akármit is vesz
tett, akármennyire kicsiny is az a lelki felület, amely másokkal való kom
munikációra képes. A közösségben védelmet és nyugalmat talál, és lehe
tőséget az elfogadáson felül bizonyos értelmű fejlődésre is.

A pszichoterápiái eljárás törvényszerűsége megóvhat bennünket at
tól, hogy munkánk puszta improvizáció, esetlegesség legyen.

A gerontológia tapasztalata alapján állíthatjuk, hogy az öregekkel 
való bánásmód helyes kialakításához tartozik a megfelelő szervezet is. 
Elképzelések szerint a szervezet négy fokozatán történő gondozói munka 
a kívánatos. Ez a négy fokozat:

1. a lakáson, otthonában történő gondozás,
2. a nyugdíjasok háza, 
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3. a szociális otthon,
4. a geriátriai klinika.
Az elhatárolások nem jelenthetnek áthághatatlan határokat. A foko

zatokon le- és fölfelé járható útnak kell lennie. A geriátriai klinikáról pl. 
a gyógyult beteg otthonába vagy a nyugdíjasok házába visszakerülhet. 
Különösen fontos ez a lehetőség a pszichiátriai betegek részére. Hazánk
ban ma még nem alakultak ki megfelelő mennyiségben az öreggondozás
nak szervezeti egységei, de az üggyel való foglalkozás folyik, és további 
eredményeket ígér.

Az öreggondozás szervezetében minden hely fontos, és minden helyen 
az egészséges mentális légkör. Ennek feltétele elsősorban a megértő, a 
tanulást és képzést örömmel vállaló személyek munkája. A tanulásban és 
szolgálatban egyházunkban erre vállalkozó és rendelt személyek járja
nak elöl. Hisszük és valljuk, amit Ezsaiás próféta mond, és ránk vonat
koztatva szeretnők, ha megvalósulna: „az én Uram, az Úr, megtanított 
engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfárad- 
taknak” .

Muncz Frigyes

A munka, mint kenyérkereset 
és a felebarát javáért végzett szolgálat
A munka célja, hogy az ember uralma alá hajtsa a földet, vagyis, 

hogy meghódítsa a természetet, és a világ javait felhasználja maga és má
sok érdekében. Ebből a szempontból nézve a munka eredményességét 
meghatározzák a természeti javak és a technikai fejlettség. Másik meg
határozó a társadalmi rend. Az adott társadalmi rend meghatározza a 
munka helyét, szerepét a társadalomban és az egyes ember életében.

1. A Szentírás a munkáról

a) Az ÓT-ban a munka az emberi állapot törvénye (Gén 1, 28; 2, 15.), 
bűneset előtti és kiváltság, mely az Isten képmására teremtettségből fa
kad. Aki teremtette a világot, akiről Jézus mondja: „mind ez ideig mun
kálkodik” (Jn 5, 17.), arra méltatja és kötelezi az embert, hogy dolgozzon. 
Ezzel a megbízatással munkatársává avatja. A munka az embernek győ
zelmet hoz a világ felett, mint legtökéletesebb teremtmény uralkodik raj
ta. A bűn a megbízatást nem szüntette meg, de megrontotta, és megrontja 
a munka eredményét és örömét. Mégis egyedül csak ennek következté
ben jogosult az ember kenyérre (Gen. 3, 17—19.). Isten népe számára pa
rancsként írja elő a munkát (Ex. 20, 9; Deut.5,13.). Az ÓT. a tétlenséget 
és lustaságot meg is bélyegzi (Péld. 13, 4.).

b) Jézus a fellépésétől haláláig terjedő időszakot, a három évet végig
dolgozta az evangéliumok bizonysága szerint. Minden bizonnyal előtte
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sem volt tétlen. Többen Jézus tanításával kapcsolatban arra hívják fel a 
ügyeimet, hogy Jézus sokat foglalkozott az anyagi javak kérdésével, s 
főleg a gazdagság veszélyét mutatta meg. A szegényeket úgy állítja elénk, 
mint akiket feladatként kell látni, és megélhetésüket biztosítani kell. Ez 
akkor döntően az alamizsnálkodást jelentette. — Jézusnak az aggodal
maskodásról szóló tanítását szokták úgy értelmezni, mintha az a munka 
ellen szólna (Biblikus Teol. Szótár. Róma, 1974). Nem a munka ellen szól. 
Jézus korában a „munka” és „dolgozni” szavak nem voltak olyan gyako- 
riak, mint ma. Péter halászott, Zákeus vámolt, vagy jogtalanul elvett, a 
íöldműves egyszer vetni ment, másszor aratni, a kereskedő eladott és 
vett. Még gondoljunk a „cselekszi”, „cselekedetben áll” stb. szavakra. 
Munka nélkül a jézust etikát nem lehet élni. Ügy szeretni a másikat, 
mint magamat, hogy a létem biztosított legyen, hogy a léte biztosított le
gyen, hogy jól éljek, hogy jól éljen, ez munka nélkül nem megy. A Jn. 
6, 26 kk-et is csak akkor értjük helyesen, ha meglátjuk benne a követke
zőket: Jézus a potyaleső messiásvárást visszautsítja, helyreigazítja. Az 
önfenntartásra irányuló fáradozásnak elvész' az értéke az üdvösség szem
pontjából. Az Isten küldöttének, az Emberfiának szava és ő maga (igazi 
étel, igazi ital) megtartásra való táplálék, hittel kell fogadni, ez a hit pe
dig munkálkodás az eledelért, amely megmarad az örökéletre. Jézusnak 
egy ilyen kifejezetten hitbeli kérdéssel foglalkozó tanítása sem steril lelki 
ügy, hiszen az egész kapernaumi beszéd kiváltója a hamis messiáselkép
zelés mellett, a téves erkölcsi magatartás volt.

c) Az apostoli igék közül csak a jól ismert páli mondatra utalok: „Aki 
nem akar dolgozni, ne is egyék” (2. Tess. 3,10). Pál eredetileg a tétlen 
munkakerülők ellen szólt, akik nem munkájukból éltek. Nem valószínű, 
hogy gazdagokra, esetleg rabszolgatartókra gondol. Pál tanításából az 
mindenképpen világos, hogy kenyér csak azt illeti, aki dolgozik. Termé
szetesen ma vannak kérdések, melyekre ennek alapján nem lehet felele
tet adni, hogy ti. mi van, ha valaki dolgozna, de nem teheti, és mégis 
eszik, vagy esetleg dolgozik, avagy dolgozna, és éhezik.

2. Kenyér és az embertárs java, kenyér és a közjó

A Szentírás alapján nem lehet alá- vagy fölérendeltséget igazolni a 
saját és közhasznú, vagy felebarát javáért végzett munka között. „Ter
jesszük ki a „kenyér” jelentését Luther kátémagyarázata értelmében az 
élét fenntartásához szükséges egyéb javakra, és előttünk áll a munka köz
keletű, a Szentírás által is ismert, első és legközvetlenebb jelentése: a 
munka a kenyérkereset és megélhetés Istentől rendelt alapja.” „Kenyér- 
kereset is; de elsősorban mégis szolgálat az emberi közösségnek és társa
dalomnak.” (Dr. Nagy Gy. Egyház a mai világban 87. k. Ip.) A két idézet 
között nincs elentmondás. A Szentírás mindegyiket fontosnak tartja, a 
kettőt egymástól el nem választja, s nyilvánvaló, hogy elválaszthatatlan.

3. A munka mint kenyérkereset

a) Kenyérkereset. Az elvégzett munka „legközvetlenebb” célja tehát 
a munkavégző szempontjából, hogy megkeresse a mindennapi kenyeret 
maga és családja számára. Ez a legtermészetesebbnek látszik. Az is! De 
nincs így, gondolok a páli ige kapcsán felvetett kérdésekre. Két alapvető
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probléma van ezzel kapcsolatban. Az egyik, „legyen mindenki jóllakott”, 
a másik, ne legyen munkanélküliség. Az EVT Nairobiban tartott nagy
gyűlésének megrázó helyzetábrázolása a Glóbuszt fenyegető jéghegy, 
melynek öt kiszögeléséből a nyersanyag, túlnépesedés, élelmiszerhiány 
problémája témánkhoz kapcsolódik, és jó lenne, ha nem a másik kettő 
hozná a megoldást, a levegő szennyezettsége vagy a háború. A két nagy 
világrendszer versenye, hogy ki termel többet, nem oldja meg a harma
dik és negyedik világ problémáját. Megoldást az adhat, aki jobban, igaz
ságosabban és háborúmentesen tudja biztosítani a javak elosztását. A fej
lődő országoknak nyújtott segélyek és a jelenleg is folyamatban levő 
megoldási kísérletek (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Értekezlet, Nai
robi), javaslat nemzetközi vámrendszer létrehozására a fejlődő országok 
érdekében, vagy a fejlett országok nemzeti jövedelmük 1%-át adják át 
segélyként, csak áthidalási kísérletek, és nem hoznak eredményt a nyo
mor megszüntetésére. A másik kérdés a munkanélküliség. Régi keletű, 
tkp. a XV. sz-ig nyúlik vissza. A céhrendszerek bukását az okozta, hogy 
az iparban foglalkoztatni nem tudtak a szükségletre termelés miatt, és 
sok lett a munkanélküli. Mikor a piaci szükséglet vált a termelés irányí
tójává, hosszú távon megoldotta ezt a gondot. Szinte egyedülálló szerepet 
kap a tőke, elkezdődik a kapitalizálódás, a tőke érdekeitől irányított gaz
dasági rendszer. A gazdálkodás indítéka és célja a nyereség. A válságot 
az jelentette, amikor bekövetkezett az ún. plafonig termeltség. Szűkül a 
piac, kevesebb terméket kell előállítani, elkezdődik és egyre nő a munka- 
nélküliség. Bár a munkanélküli segély biztosítja a létalapot, a munkanél
küliség súlyos etikai és lélektani problémák hordozója. Nem munka kö
vetkezménye a kenyér, a munkanélküli vegetál (USÁ-ban van olyan csa
lád, hogy harmadik nemzedék óta munkanélküli segélyből élnek). Ez a 
kötöttség és felelősség nélküli élet nagyobb lehetőséget nyit a bűnözésre. 
Nincs munkából fakadó sikerélmény és ezen alapuló önbecsülés. Akiket 
elbocsátanak, azt gondolhatják, hogy ők nem jó szakemberek. Ameddig 
lehet, családjuk előtt is titkolják, eljárnak naponta otthonról, mintha dol
gozni mennének.

A mi társadalmunkban mind a kenyérkérdés, mind a munkanélküli
ség kérdése megoldott. Az utóbbival kapcsolatban elhangzik két ellenve
tés. A kérdést is és a feleletet is idézem. A kérdés: „Mi a helyzet a foglal
koztatottsággal Magyarországon? Nincs munkanélküli, mondják Önök. 
Vannak azonban, akik azzal vágnak vissza, hogy rejtett munkanélküliség 
viszont található. Más szóval azt bizonyítják, hogy üzemeinkben sok 
improduktív munkaerő van. Valóságos probléma ez?” A felelet: „A fog
lalkoztatottság kérdései valóban jelentkeznek Magyarországon, de nem 
úgy, mint a kapitalista országokban . . .  A teljes foglalkoztatottság a mi 
számunkra alapelv . .. kezdetben volt olyan időszak, amikor arra kény
szerültünk, hogy a szakmai tudás hiányosságait a dolgozók számával pó
toltuk. Ez természetes volt olyan országban, ahol a mezőgazdaság volt túl
súlyban, ahol kézbe kellett venni a kapitalisták üzemeit és a nagybirto
kokat, és vezető posztra helyezni munkáskádereket. Változnak az idők. 
A mi gondjaink most a fejlett, hatékony gazdaság gondjai. Amiről szó 
sem lehet Magyarországon, az a munkanélküliség.” (Jacques de Bonis 
kérdez, Aczél György válaszol, Egy elmaradt vita helyett Kossuth KK 
1975. 48. k. lp.) Alapelv és valóság a Magyar Népköztársaság Alkotmányá
ban biztosított munkához való jog. A munka nemcsak jog, hanem köte
lesség is. A jog és kötelesség elv, amely biztosítva van. Kenyérré úgy vá
lik, hogy jelentős szerepe van az anyagi ösztönzésnek a megélhetés és a 
népgazdasági érdek figyelembevételével.
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b) Életszínvonal. Ez is a kenyérkereset témakörébe tartozik. A létet 
biztosító alaphoz képest mennyivel rendelkeznek egy adott társadalom 
vagy társadalmi réteg tagjai, illetve mi az arány a rétegek között, vagy 
egy osztályon belül a tagok között az egyéni életlehetőség tekintetében. 
Másik megközelítés: az egyénnek egy államon belül tőkéje vagy munkája, 
vagy csak munkája alapján a társadalom által biztosított élettér magán
vagy személyi tulajdon egészségügy, kultúra és tanulási lehetőség vonat
kozásában. Az anyagi érdekeltség nem kizárólag egyéni érdeket szolgál. 
„A szocialista munkaerkölcs szerint az egyes ember életszínvonala emel
kedésének mindig arányban kell lennie a társadalmi gazdaság növekedé
sének színvonalával, és mindig megfelelő mennyiségű és minőségű tár
sadalmat szolgáló munkának kell az egyéni életszínvonal-emelkedés mö
gött állni ahhoz, hogy ne egoista tendenciákat tápláljon/’ (Kalocsai: 
A marxista etika alapjai TKK Bp. 1966. 76. lp.) Az össztársadalmi érdek 
haszna egyetemesen szolgálja a társadalom tagjait, amint azt látni fogjuk. 
Az életszínvonal meghatározóit két csoportra osztom, egyik oldalon egész
ségügy, kultúra, tanulási lehetőség, melyekből való részesedés semmi 
vagy csak minimális ellenszolgáltatást von maga után. Ehhez annyi meg
jegyzésem lenne, hogy az orvosi és gyógyszerellátást a kelleténél többször, 
a kultúra adta lehetőségeket kevesebbszer vesszük igénybe. A másik ol
dalra sorolom az egy személyre meghatározott lakásnégyzetmétert, meg
felelő élelmezési és ruházkodási lehetőséget stb. Az ezzel való élés vagy 
ennek folyamatos megszerzése az egyénnek olyan célkitűzése, mely tár
sadalmi célkitűzés is egyben. Ebbe a második csoportba sorolandók azon
ban az ún. luxus cikkek, melyhez joga ugyan mindenkinek van, de né
melyeknek még nincs rá lehetőségük, vagy csak túlfeszített, az emberte
lenségig fokozott munka következtében érhetők el, mint ház méreten fe
lül, kocsi, nyaraló, külföldi út stb. Aki erőlködés nélkül tudja ezeket biz
tosítani magának, az tegye, de ne higgye, hogy az ember értékét anyagi 
helyzete biztosítja. Aki erőlködés nélkül nem tudja biztosítani, az először 
is ne irigyelje felebarátja luxusát, másodszor ő se gondolja, hogy ez meg
határozza az ember értékét, harmadszor ne törje össze magát, hogy min
denáron elérje. Ennek a túlhajszoltságnak kettős veszélye van. Az egyik, 
hogy a 8 — nyári időben sok helyen 10 munkaóra (pl. építőipar) mellett 
1—2 óra utazás és 4 óra másodállás vagy maszekolás ideje alatt nem egy
forma az ember teljesítőképessége, sokan a plusz munka végzéséhez tar
togatják energiájukat, vagyis a munkahelyi főfoglalkozás alatt nem dol
goznak becsületesen. A másik veszély, hogy a család kárát látja, ha vala
melyik tagja csak aludni jár haza. Ehhez kapcsolható a sokaknál rend
szeressé vált szabad szombati és vasárnapi munka. Nagyon nagy a kísér
tés, maszek munkát is végezni tudó szakmunkás (olvasztár ezt nem tehe
ti) megkeres egy nap 500,— Ft-ot a teljes ellátás mellett. Igehirdetői és 
pásztori szolgálatunkban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a „hat napon át 
munkálkodjál, és végezd minden munkádat” isteni parancsnak.

A „minden munka” az, amit az ember vállal, mint hivatásszerű fő
állást, a családban való munka, a gyermekvállalás mértéke és a házastárs 
elfoglaltsága szerint, és amit még esetleg pluszként hozzá vesz. A „végezd” 
tedd meg; s ha megtenni, elvégezni mindent nem lehet jó lelkiismerettel, 
akkor egyértelműen a plusz vállalást kell lemondani. Természetesen na
gyobb hangsúlyt kell helyezni a hetedik nap megszentelésére is. Ezzel 
nem a társadalmat oktatjuk, hanem híveinket tanítjuk az Isten akarata 
szerinti életre. Érdemes figyelni, hogy sokszor a társadalom gondjaival 
mennyire egybevágnak sajátos egyházi problémáink is. (Vö. de Bonis— 
Aczél im. Az élet minősége és a minőségi élet c. fejezetével.)
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4. A munka mint a felebarát javáért végzett szolgálat

a) Hivatás, küldetés. Jó lenne, ha valami módon el lehetne érni, hogy 
munkáját minden ember hivatásnak érezze. Az orvos gyógyít, szép hiva
tás, a beteggondozó nővér esetleg naponta több beteget tesz tisztába egyéb 
munkája mellett, nehéz hivatás, de ennek is van közvetlen eredménye, 
az erdészé egészséges hivatás, és lehetne sorolni, de a következő példában 
szereplő munkát nem lehet, legfeljebb csak negatív jelzővel ellátni, és 
még sok-sok ilyen jellegű munka van. A dolog kiélezése végett azzal kez
dem, hogy évente néhány csirkét feldolgozok a tálalásig. Szeretem csinál
ni, külön élmény, hogy sikerül a forgókat eltalálni a feldarabolásnál. 
A baromfifeldolgozó-iparban egy munkás napi 8 órában a csirke szár
nyait választja el a testtől, ügyességétől függően 7—10 baromfiét percen
ként. Az ilyen fajta munkavégzés nem érdekes, nincs benne közvetlen 
öröm. Annál nagyobb a felelősségünk, hogy az ilyen munkát végzőknek 
hangsúlyozzuk munkájuk közhasznú voltát, hogy Istennél megbecsült 
minden hasznos tevékenység. A hivatás szó tartalma jól ismert minden 
vonatkozásban. Szeretném most a küldetés szót jobban aláhúzni, és széle
sebb tartalommal értetni. Nemcsak a művész, politikus vagy lelkész mun
kája küldetés, hanem minden munka, melyet valaki nemcsak maga, ha
nem mások érdekében végez, hiszen Istentől a munkát feladatként, kül
detésként kaptuk. Kérdés, hogy ha ezt elmondom a baromfifeldolgozó 
munkásának, más érzülettel fogja-e végezni a munkát. Felelet: végezheti.

b) A munkaeredmény hasznos a társadalomnak és a felebarátnak. Az 
iparilag fejlett országokban mindenütt találkozunk a fent ismertetett el- 
gépiesedés problémájával. Több fajta megoldási kísérlet közül lássunk egy 
érdekes külföldi és egy hazai példát. Japánban sok gyárban bevezették, 
hogy munkakezdés előtt a gyár minden dolgozója elénekli a gyár himnu
szát. A himnuszok tartalma, hogy a gyár termékei milyen hasznosak, a 
családok vagy az egész világ számára. Ennek az éneklésnek az a célja, 
hogy a munkás hasznos gyár dolgozójának tudja magát, és saját munká
ját is hasznosnak tartsa. Az elgépiesedés ellen pedig meghatározott idő
szakokban mindenki tornázik, megszokott munkájától eltérő tevékenysé
get végez. A hazai példa nem egyedi eset. A legtöbb vállalatnál rendsze
resen meghallgatják a munkások véleményét, javaslatát, panaszát a mun
kával, munkahellyel kapcsolatban, ezeket összegzik, a hasznosakat fel
használják, de senkit nem hagynak válasz nélkül. Ezek mellett egyre szé
lesebben vonják be a munkásokat a tervek és eredmények megbeszé
lésébe.

Sok embernek okoz gondot, hogy nem azt a munkát végzi, melyet 
eredetileg hivatásának érzett. Lehet, hogy a körülmények hatására, a 
szükségleteknek megfelelően jut valaki egyik vagy másik munkahelyre. 
Éppen itt lehet döntő, hogy megbízatása, küldetése van az embernek a 
másik javát szolgálni. A hivatást nem határozhatja meg kizárólag, hogy 
valaki mihez érez elhivatottságot, hanem az is, hogy mire hívják, hol van 
szükség a munkájára. Ezt eldönteni pedig a javunkra állított világi fel- 
sőbbség hivatott. Bár sokszor találkozik az egyéni elképzelés a köz elvá
rásával, a fentiekre mégis érdemes figyelni.

A munkát eredmény tekintetében meghatározza a munkavégző adott
sága és a végzett munka fajtája, nem mindenki munkája hoz tehát egy
forma hasznot. Mégis úgy gondolom, Isten előtt nem lehet sorrendet fel
állítani a munkák fajtája között. Azt mondják, hogy a holland ember 
nem seper utcát, méltóságán alulinak tartja. Megteheti, hogy nem seper, 
de rosszul teszi; mennyi diszkrimináció van az ilyen magatartás mögött.
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Ha egy munkát az ember komolyan vesz, és azt ereje és képessége szerint 
jól végzi, akkor az a munka értékes.

c) Társadalmi munka. Olyan munkavégzés ez, amiért nem jár külön 
bérezés, mégis lehet, hogy van a munkavégző számára közvetlen haszna, 
de természetesen lehet, hogy nincs. Viszont minden, ami a társadalom ja
vát szolgálja, visszahat az egyénre. Parkosítás a munkahely vagy lakóte
lep körül köz- és közvetlen hasznú. Egy óvoda építése lehet, hogy nem 
mindenkit érint, mégis öröm az ott végzett munka, az eredményére, hasz
nára gondolva.

A társadalmi munka lehet egyszerre hasznos tevékenység a közössé
gért és kikapcsolódás, ha a megszokott mindennapi munkájától eltérő fel
adatot vállal valaki.

Van a társadalmi munkának egy újabb, egyre kiszélesedő fajtája, a 
„kommunista szombat”. Ez nem munkahelyen kívüli tevékenység, hanem 
egy szabadnapot rendes munkanappá nyilvánítanak, és az érte járó bért 
valamilyen saját, össztársadalmi vagy még távolabbi (amilyen volt az ak
ció Vietnamért) célra fordítják.

Ezek a hivő ember lehetőségei is, melyeket a társadalom kínál szá
mára, s melyekből örömmel veszi ki részét. A harmadik parancsolat fenn
tartása mellett egy „kommunista vasárnap” is lehet igazi istentisztelet.

Bozorády Zoltán
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Nairobitól Dar-Es-Salaam felé

Paul Verghese:

Szabadság a fogságban
Az indiai ortodox keresztyéneknek nagy részük van az ökumenikus 

vélemény-alakításban. Közülük is kiemélkedik M. M. Thomas közgaz
dász-professzor, aki a Mar-Thoma egyház tagja és egyben sok ökumeni
kus megállapodás formálója. A másik hírneves ember a teológus Paul 
Verghese, aki több éven át Genfben működött az Egyházak Világtaná
csának Központjában, majd mint professzor a szir-ortodox' egyház főis
koláján és kevéssel később Gregorius néven püspök Keralában, Ő az 
Egyházak Világtanácsának nairobiban tartott világgyűlését kritizálva mél
tatta. Az alábbiakban ezt ismertetjük rövidített formában, a Lutherische 
Monatshefte közlése nyomán.

Nairobiból elsősorban a Világegyház élményét és megtapasztalását 
vihettük magunkkal. Ahogyan a helyi gyülekezetek hétnaponként (va
sárnap) önmaguk valóságát élhetik meg, úgy az Egyházak Világtanácsa 
hét évenként a világ valamennyi egyházának nyújt ilyen élményt. Jól
lehet a legnagyobb egyház: a római katolikus csak megfigyelőként képvi
seltette magát, de ők is tanúi lehettek az egész világot átfogó egyház való
ságáról, ha ők ettől el is határolják magukat. Már csupán az a tény is 
elismerést érdemel, hogy a világ száz országából és 280-nál több feleke- 
zetből tudtak összejönni keresztyének, ha a költség (3 millió USA-dollár) 
igen drága is volt. De oktalan lenne Judás kérdésével feszegetni azt, hogy 
ezt a pénzt nem lett volna-e jobb inkább az éhezők táplálására fordítani. 
Mert nem lehet pénzzel mérni azt az eredményt, amit a nagygyűlés élmé
nye jelent.

Sok kicsiny, szétszórt és gyakran elszigetelt egyház megtapasztalta 
azt a világméretű közösséget, amihez ő is hozzá tartozik. Távlatai ki
szélesedtek és azt is lehet remélni, hogy látása élesedett. És amit látott, az 
egyrészt biztató, másrészt zavaró. Biztató, hogy egy ilyen sokféle és ve
szekedő társaság az egy közös Úrhoz: Jézus Krisztushoz való hűségéről 
tett bizonyságot. De zavarólag hatott, hogy Jézus Krisztus egy egyházát 
politikai, gazdasági feszültségek osztják meg és különítik el a nyugatiakat 
a keletiektől, a gazdagokat a szegényektől, a protestánsokat az ortodoxok
tól, a konzervatív evangéliumiakat a mérsékelt szabadelvűektől és így to
vább. Mindezek középpontjába állott a vezetés válsága is. Míg Visser’t 
Hooft és E. C. Blake volt a főtitkár, az EVT vezetése szilárdan a nyugat
európaiak és az amerikaiak kezében nyugodott. Amint a Végrehajtó Bi
zottság vezetését az indiai M. M. Thomas és a színes bőrű Philip Potter 
főtitkár vette át, aggódni kezdtek a nyugatiak. A személyi ügyekkel fog
lalkozó bizottság most gátat igyekezett vetni az ez irányú fejlődésnek. 
Így az új tisztségviselők, akiket választottak, nem okoznak gondot a nyu
gatiaknak — legalább 7 éven át.

A nyugatiak irányítanak továbbra is. A  végrehajtó bizottság új elnöke 
Scott érsek lett, a kanadai Anglikán Egyház prímása, ű nem tartozik az 
ökumenikus mozgalom öregjei közé, sőt annyira új ember, hogy a nagy
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gyűlés előtt szinte nem is volt szerepe az EVT-ban. Aki azonban jó benyo
mást tett mindenkire, mint józan és megbecsült személyiség, aki gyorsan 
ieltalálja magát és közvetíteni tud. A két új helyettes elnök közül az 
egyik: az ausztrál Skuse asszonyról még ennyi tapasztalatot sem lehet 
mondani. Képességeit csak ezután tudja bizonyítani. Az Ausztráliai Egy
házak Tanácsának vezetését is csak 1976-ban vette át. — Tehát a 3 új 
legfelsőbb vezető kettő fehérbőrű protestáns, méghozzá mindkettő az an
golszász kultúrkörből és egyben teljesen tapasztalatlan az ökumenikus 
ügyekben. A Nyugat tehát most teljesen biztos lehet, hogy a vezetés to
vábbra is a kezében maradt.

A második helyettes elnökként megválasztott Sarkissan nevű örmény 
érsek, aki fiatal és intelligens, már évek óta több feladatkörben dolgozik 
az EVT testületéiben, így pl. mint a Teológiai Bizottság vezetője, a Ter
vező Bizottság elnöke és a Központi Bizottság, sőt a Végrehajtó Bizottság 
figyelemreméltó tagja is. De az a tény, ő legújabban az Amerikába disszi
dált és így a Szovjetunióban levő örmény ortodox egyháztól elszakadt 
..ellenegyház” püspöke lett, aki New Yorkban székel, ugyancsak meg- 
nyugtatólag hat a nyugatiak számára.

Potter főtitkár tehát annyira körül van véve fehér, nyugati tisztség- 
viselőkkel és mellérendelt titkárokkal, hogy szinte semmi lehetősége nin
csen olyan irányba haladni, ami a fehér bőrű európaiaknak, amerikaiak
nak és ausztráloknak nem tetszene. És ez azért is fontos, mert nélküle 
szinte lehetetlennek látszik megoldani az EVT-nak jelenlegi súlyos pénz
ügyi válságát. Nairobiban elért ilyenirányú eredmények most tehát bizta
tóak.

Az EVT állandóan küzd az ellen a gyanúsítás ellen, hogy elnéző 
a kommunistákkal szemben. Ettől a vádtól még az idős Visser’t Hooft 
sem volt mentes. Sok protestáns kritikus vetette az EVT szemére, hogy 
a nyugati és dél-afrikai visszásságokat megbélyegezte, de nem hasonló 
mértékkel kritizálta a kelet-európai szocialista államok vallási és polgár
jogi politikáját. Csak nagyon kevés embert győzött meg az a megindok- 
lás, hogy az EVT-nak reprezentásai ilyen vonatkozásban annál több jó 
eredményeket érhetnek el, minél bizalmasabb és közvetlenebb kapcsola
tot tartanak fenn a keleteurópai országok vezetőivel. Hivatalos nyilatko
zatok csak a hidegháború szovjetellenes propagandistáinak kedvére len
nének.

A nairobi nagygyűlés néhány résztvevője megpróbált e kérdésben 
közösen fellépni. Sok hidegháborús beszéd hangzott el ez irányban. A saj
tó is eléggé kivette részét ebből. Mint várható volt, a véghatározat ennél 
szelídebbé vált. így hangzik: „Európában, sőt az egész világon tapasztal
ható mélyreható különbségek ellenére is egység van a Krisztusban. A kö
zös Ürba vetett hitből növekvő szolidaritás fakad egymás örömeiben és 
bajaiban való részesedésre, és a kölcsönös bírálatra is. A keresztyének 
nem hallgathatnak, ha a Krisztus testének bármely tagja a világ akár- 
mely részén problémákkal küszködik. Azért minden szólás és tett a meg
előző tanácskozásból és krisztusi szeretetből szülessék.”

A hidegháború csatája Nairobiban tehát oda vezetett, hogy nyomaté
kos figyelmeztetést adott „a hasonló helyzetek komolyan vételére és meg
felelő lépések megtételére.”

A szocialista országokban levő polgári szabadság és vallásszabadság 
Problémája már régi keletű. De továbbra is megoldhatatlan kérdés ma
radt úgy az EVT számára, mint bármely más fórumnak, míg ezzel úgy 
foglalkoznak a nyugati propagandisták, mint Szolzsenyicinnel és Sacha-
rovval.
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A felhevült vita felvetette a keresztyének és nem keresztyének vi
szonyát is. Vajon együtt munkálkodhatunk-e a különböző vallások, kul
túrák és ideológiák embereivel egy világot átfogó közösség felépítésében. 
Ugyanis sok európai keresztyén képzeletében azonnal a „szünkretizmus” 
réme merül fel, mihelyt a világ nagy vallásainak kérdése kerül elő. A 
kálvinisták, mint Barth, Kraemer, Brunner és Visser’t Hoof úgy tanulták, 
hogy igazi keresztyén a más vallásúakkal csak egy irányban a feléjük 
fordított evangélium hirdetésével találkozhatnak. Arend van Leeuven, 
Kraemer egyik legszolgaibb követője, a múlt évtizedben irt könyvében; 
amely a „Keresztyénség és a világtörténelem” címet viseli, így nyilatkozik 
erről: „a világ minden nagy vallásának össze kell omolnia a Nyugat 
szekularizált és technikai hatalmának viharától.” De manapság már keve
sen mernek ilyen fellengősen beszélni, legalábbis az értelmes emberek 
nem. A gazdasági válságok sorozata sokkal szerényebb gondolatokat 
ébresztenek a nyugati emberekben is az itteni civilizáció, technika és tu
domány állítólagos mindenhatóságáról.

Az EVT mégis meghökkentett néhány szűkkeblű és fennhéjázó kál
vinistát, amikor meghívott 5 hírneves vezető személyiséget a világ nagy 
vallásos közösségeiből: a cejloni buddhista Hewage professzort, a dzsa- 
kartai állami mohamedán intézet rektorát: dr. Harun Nasutiont, az indiai 
Gopal Singhet, aki Guayanában képviseli hazáját, a Yale egyetem híres 
zsidó rabbiját: dr. Arnold Wolfot, valamint a hinduista K. L. Seshagiri 
Raót, aki a vallástudományok professzora az USA-ban. Valamennyien 
türelmesen és figyelmesen vettek részt a nagygyűlésen, sőt némelyikük
ről azt lehetett feltételezni, hogy az evangéliumtól megérintve, máris 
megtették az első lépést a szynkretizmus felé.

A „szynkretizmus” szó egyébként azt a mesterséges igyekezetei akar
ja kifejezni, hogy a legkülönbözőbb vallások bizonyos elemeit összeke
verve egy új vallást lehetne alkotni. Némely nyugati keresztyén azért 
mumusként használja ezt a szót, hogy távoltartsa magától az ázsiai kul
túrát. Ez a viselkedés azonban annak a bűn- és aggodalomérzésnek felel 
meg, amelyik a nyugati kulturális imperializmus miatt van, amely leki- 
csinyli a nem nyugati vallásokat és uralkodni szeretne azok felett. Sok 
kálvinista annyira bizonytalan a hitelében, hogy már abban is veszedelmet 
lát, ha más vallások tanítását és szokásait egyáltalán összehasonlítják az 
övével. Jogot vindikál arra, hogy ő prédikálhassa az evangéliumot má
soknak, de semmi alapot nem lát arra, hogy ő meghallgasson bármely 
másvallásút. Hát csak az ő evangéliumuk igaz? Vagy talán azt hiszik, 
hogy csak ők az „Isten népe?”

A fennhéjázó, mégha udvarias formában jelentkező beképzeltséget 
nem osztják a nagygyűlésen megjelent ázsiai keresztyének. Az EVT azon
ban nem vette figyelembe ezt, hanem inkább azokra hallgatott, akik ta
pasztalatlanok és éretlenek a minden vallásból, kultúrából és ideológiá
ból való emberek, világ közösségének keresésében.

Legfigyelemreméltóbb előadást az ausztrál biológus Charles Birch 
tartotta, aki neves természettudós, de filozófiával és teológiával is foglal
kozik, sőt most idejének egy jó részét ökumenikus munkában tölti önzet
lenül. Ez a tudós Biroh a világpusztulás prófétája volt, ia technikai világ
korszak Jerémiása, aki világunkat a Titanic hajó katasztrófájához hason
lította, ami a láthatatlan jéghegybe ütközött és elpusztult. Ennek a világ 
számára veszedelmes „jégyhegy” -nek máris látható része a légkörszeny- 
nyeződés, a mértéktelen nyersanyag-pazarlás, a robbanásszerű születések 
száma és a sok háború. A láthatatlan részt pedig társadalmunk gazdaság-
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szociális és politikai rendszerei és az élet értelméről való hibás lelki tá
jékozódás vagy tájékozatlanság jelenti.

Ez a tudós bátran meri állítani, hogy „van olyan probléma, amit sem 
a tudomány, sem a technika nem tud megoldani” ; „az egyszerűen csoda
hivő, aki csupán a tudományra és technikára épít” és az az igaz, hogy 
konkrét lehetőség van az önpusztításra” . Birch azért azt ajánlja, hogy 
igyekezzünk jobban látni a valóságot: ne csak tudományosan és techni
kai szemlélettel, hanem „szakramentalisan, tiszteletteljes áhítattal” is. 
Különben bekövetkezhet, hogy valóban kipusztul az emberiség. Miért is 
ez az aggodalom?

A szóáradat nem akart véget érni. De ez a jelenség már régóta kró
nikus betegsége az egyházaknak — szavak zápora, amely süketít és le
hetetlenné teszi a gondolatokat és érzéseket.

Ezzel kapcsolatban még az sem vigasz, hogy most kevesebb papír fo
gyott, mint Uppsalában 1968-ban. Az akkori 25 tonnát most is előterem
tették, de megmaradt belőle 10 tonna felhasználatlanul.

Egy bizonyos időn túl szinte lehetetlenség minden részletre figyelni —, 
a feldolgozott anyag szinte átölelhetetlen. Némely probléma egyszerűen 
elmaradt. így az egyes témakörök nem hatnak fényszóróként az ökume
nikus mozgalom útjára. De némely irányt jelző szikra mégis felismerhető
vé vált.

Végül is megegyeztek abban, hogy az egység nem csupán a szerke
zeti, vagy hitbeli és egyházszervezeti kérdés, hanem a szeretettel való
sítható csak meg és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez az egy
ség harcban és reményben tör előre, miközben újabb sebeket is kap és 
sokfajta azonosság keresésében gyógyul. „A már régóta folytatott és sok
szor nehéz párbeszéd a keleti és nyugati hagyomány között újra éledt, de 
még mindig nem vezetett új és kibékítő felismerésre. A felkapott foga
lom: „zsinati közösség” nem elég világos az út megvilágításához.

A reformáció tradícióján levők türelmetlensége az úrvacsorái közös
séggel kapcsolatban kifejezést kapott a dokumentációkban. Szokás szerint 
megint az Egyház Urára utalással és ismét az ortodox egyházakat ültették 
a vádlottak padjára, akik vonakodnak mindenkit eucharisztikus közössé
gükben részesíteni. Ez a másik fél motívumainak a nem ismerése sok
szor lehetetlenné teszi, hogy az atyák hagyományán tájékozódó hittétele
ket egyáltalán nyugodtan megtárgyalják. Ha a reformátori egyházakat 
csak kicsit is érdekelné az egész egyház tradíciója, az már magával hozná, 
hogy értsék és megértsék az ortodox eegyház hajthatatlanságát és egyben 
azt is, hogy őket: a protestánsokat is komolyabban vegyék az ortodoxok.

Az asszonyok is alkalmat kaptak az egyik nyílt ülésszakon, hogy is
mertessék problémáikat. De ezt úgy tették, mint a férfiak és ezért ered
mény nélkül. Némely felszólalás, mint a gánai legfelsőbb bíróság tagjá
nak: Annié Jiage bíró asszonyé, kevés méltánylást kapott a hallgatóságtól. 
Tulajdonképp az volt a baj, hogy túl sok volt a beszéd és hosszúak. Jobb 
lett volna, ha nőtestvéreink több fantáziával és kevesebb szóval jelesked
nének!

Annié Jiage fején találta a szöget, amikor azt a kérdést intézte az 
iparosodott országok asszonyaihoz, hogy ők is nem elnyomottak-e és ma
guk is nem az igazságtalanság útját járják-e, miközben nyíltan küzdenek 
férfi elnyomóik ellen. „Küzdünk az igazságtalanság megszüntetéséért, a 
fajok megkülönböztetése ellen, a politikai és társadalmi önzés ellen. A 
harmadik világ asszonyainak szabadságáért értelmetlen küzdeni addig, 
amíg nincs rend a világgazdaságban.”
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Sok nyugati keresztyén mozgalom a „szekszuális” terminológia ellen 
is felvette a harcot. De a legtöbb keresztyén asszony nincs még tudatában 
sem a problémáknak, a felszabadulás kínálkozó lehetőségeivel, hogy a- vi
lágot a férfiakkal társulva formálják és megragadják.

Mint az előző két nagygyűlésen (Üjdelhiben 1961-ben és Uppsalában 
1968-ban) történt, úgy Nairobiban is csak jelszóvá lett a főtéma: „Jézus 
Krisztus felszabadít és egyesít” . Mert mi is valóban a szabadság? Senki 
sem tud kielégítő feleletet adni erre. Felszabadítja Jézus Krisztus azokat 
is, akik nem hisznek Benne? És ha igen, hogyan? A kérdést ilyen módon 
fel sem tették.

Valóban felszabadít és egyesít Krisztus? Legalább a keresztyéneket? 
A Nairobiban látottakat mérlegelve: alig. A fogság különböző formái 
lényegileg ugyanúgy megmaradtak, mint eddig voltak. Az EVT fogsága 
a gazdag északkal és a fehér bőrű nyugatiakkal nemhogy lazult volna, ha
nem erősödött, a nők rabsága a férfiak uralmában nem enyhült, a közép
szerűek uralma sem változott, a közepes korúak túlsúlya is megmaradt, 
a protestánsok teológiájában uralkodó fogság is változatlan, a szóáradat 
fogsága pedig még tovább rosszabbodott. A vezetés úgy az EVT-ben, mint 
az egyes tagegyházakban a középszerűek kezében van, megszokottan és 
unalmasan.

Lesz-e valaha az EVT-ben karizmatikus csoportvezetés? Csak re
mélni lehet! A Központi Bizottság új elnöke: Scott érsek az egyetlen, aki 
talán képes erre: nem egyszemélyes vezetést, hanem csoport-vezetést tű
zött ki célul. Bárcsak sikerülne!

Minden nagygyűlésen felmerül a gondolat, hogy legközelebb másként 
történjék; de hétévenként szinte minden ismétlődik. Ez is hasonul a va
sárnapi összejöveteleinkhez. De azért ott sem és itt sem mondhatjuk, hogy 
„soha többé!” Hétről hétre újra össze kell jönnünk, mert nincs jobb le
hetőség az előbbre jutásra. És ebben fogjai maradunk a szabadságunknak.

Fordította: Csonka Albert

612



Szem le

A magyar átokminta története
Lányi György gályarabról

Figyelemre méltó az a cikk, amely a „Magyar Sión” Egyháztönténel- 
mi havi folyóirat IV'. évfolyamában jelent meg 1866-ban. Fábián István 
írja Tek. Paur János akad. tag, a mélt. és gróf Széchenyi család levél
tárnokának. A cikk címe: a Magyar átokminta ismertetése és története.

A  cikk az elején azonnal megállapítja, hogy a Wesselényi féle össze
esküvésben a protestáns papok közül sokan erősen kompromitálva vol
tak. Szerinte a rebellió fő okai az evangélikus és református papok, akik 
izgatnak és „amíg a császár az országból ki nem űzi őket, a magyarokat 
pápistává tenni nem lehet, és az ausztriai háznak Magyarországon nem 
lesz csendes birodalma. A kiirtásra a császárnak jobb alkalma sohse lesz, 
mint most a rebellió alkalmatosságával. . . ” Utal a cikk gróf Zrínyi bán 
belső tanácsosának, Vitnyédi Istvánnak Thököly István titkos tanácsosá
hoz, Ketzer Ambrushoz írt, 1669. dec. 30-n kelt levelére. Szerinte ez is 
igazolja, hogy a protestáns papok ellen lázadás és felségsértés vádjával 
indítottak keresetet. Megállapítja, hogy az 1674. márc. 5-n összeült bíró
ságban a bírák között több protestáns volt, a vádlottak szabadon választ
hatták ügyvédeiket, az ügyvédek védenceiket. Midőn látták, hogy a leg
többre fejvesztés ítélete fog kimondatni, jobbnak látták Kalinka super- 
intendens, s ennek veje, Tarnóczy példájára a királyhoz kegyelemért fo
lyamodni, saját kezűleg kötelezve magukat, hogy lemondanak prédikáto
ri és tanítói állásukról. A császár mindegyiknek meghagyta az életét. 
Harmincán halálos ítélet helyett gályákra deportáltattak.

Ezek között volt Lányi György. 1642-ben Teplán, Trencsén megyében 
született. A korponai ágostai vallású tanoda rectora lett. 1674-ben elítél
ték, 1675 március hóban spanyol gályarabságra vétetett, de onnét Capra 
Cottánál egy verembe rejtőzve csodálatosan megszabadult, Rómába majd 
Loretobe, Anconába, Riminibe ment. Koldulva Velencébe érkezett, majd 
Marburg Grác és Horvátországon át érkezett Magyarországba, Sopronon 
át Bécsbe, onnét Lipcsébe ment. Baccalaurusi címet kapott, 1688-ban halt 
meg.

1676-ban adta ki „Naratio historica crudelissime et nunquam audite 
Captivitatis papisticae etc”. könyvét. 1685-ben Lipcsében jelent meg: 
Kurze und wahrhafte histor. Erzáhlung dér grausamen und fást uner- 
hörten papistischen Gefángniss, wie auch dér wunderbaren Erlösung aus 
derselben c. írása. Segítője Reiser pozsonyi, majd hamburgi hitszónok 
volt.

A cikk szerint Lányi Géza koholmánya az a hitvallás, amelyet a 
protestáns papoktól a római kath. egyházba való visszatérésként köve
teltek. T. i. ez volt az a reverzális, amelyet alá kellett volna írniok, de 
amelyet Lányiék nem írtak alá. A cikk szerint Lányi egész Németországot 
betöltötte panaszos elbeszéléseivel. El akarta hitetni, hogy nem rebellió 
miatt, hanem religió miatt ítélték őket gályarabságra. Ezért koholta ezt a 
hitvallást is, melyet „Confessio novorum Catholicorum in Hungária” cí
men ő szerkesztett, és adott volna ki (?).
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Mit tartalmaz ez a reverzális, vagy új magyar hitvallás?
1. Mi hisszük és valljuk, hogy mi mind a kath. egyház és világi elöl

járóságának különös gondoskodása, a Jézus Társaságbeli Atyák szorgal
ma és segítsége által vezettettünk az eretnekségnek útjáról az igaz egye
dül üdvözítő rom. kath. hitre és hogy mi azt szabadon, önként minden 
erőszakoltatás nélkül fogadtuk el, szánkkal és nyelvünkkel akarjuk nyíl
tan az egész világnak tudomására hozni.

2. Hisszük, hogy a római pápa az egyháznak a feje, s hogy ő nem té
vedhet.

3. Hisszük, és bizonyosnak tartjuk, hogy a római pápa Krisztusnak 
helytartója, s teljes hatalommal bír, tetszése szerint minden embernek 
bűneit elengedni, megtartani, pokolra vetni, kiközösíteni.

4. Hisszük, hogy akármi újat rendel a pápa, az írásban, vagy íráson 
kívül, s akármit parancsol, az mind igaz, isteni, s üdvözítő, s ugyanazért 
azt a világiaknak többre kell becsülni az élő Isten parancsainál.

5. Hisszük, hogy a szentséges pápát mindenki isteni tisztelettel tar
tozik tisztelni, nagyobb térdhajtással, mint aminő Krisztust illeti.

ö. Hisszük, és állítjuk, hogy a pápát mint a legszentebb Atyát, min
denben minden kivétel nélkül intézkedései és irányadása szerint min
denki hallgatni köteles, akik ellene cselekszenek, minden irgalom nélkül, 
mint eretnekeket nemcsak tűzzel kell elemészteni, hanem testestül-lel- 
kestül a pokolra kell vetni.

7. Hisszük, hogy a Szent írás olvasása az eretnekségnek eredete, az 
istentkáromlás forrása.

8. Hisszük, hogy a megholt szenteket segítségül hívni, képeiket tisz
telni, előttük térdet hajtani, azokhoz búcsújáratokat tenni, azokat felöl
töztetni, nekik gyertyát gyújtani, jó kegyes szent, hasznos és üdvös dolog.

9. Hisszük, hogy minden egyik áldozár sokkal nagyobb az istenszülő 
boldogságos Szűz Máriánál, aki csak egyszer szülte "Krisztust, többé nem 
szüli. A római áldozár pap pedig, nemcsak amikor akarja, hanem akármi
kor akarja felajánlja, s csinálja a Krisztust, sőt miután megteremti, meg 
is eszi.

10. Hisszük, hogy a halottakért misét mondani, alamizsnát osztani, 
imádkozni hasznos és üdvös.

11. Hisszük, hogy a római pápának hatalma van a Szentírást meg
változtatni, s tetszése szerint növeszteni, vagy fogyasztani.

12. Hisszük, hogy a lelkek a tisztítóhelyen megtisztulnak, s az áldozó 
papok miséi segítségül vannak azok kiszabadítására.

13. Hisszük, hogy az oltári szentséget egy szín alatt venni jó és üd- 
vösséges, mind a két szín alatt venni eretnek és kárhozatos.

14. Hisszük és valljuk, hogy azok akik egy szín alatt veszik, az egész 
Krisztust teste és vére istenségével és csontjával élvezik, vagy veszik, 
azok pedig akik két szín alatt veszik, csupasz kenyeret élveznek és esz
nek.

15. Hisszük, hogy hét igaz és valódi szentség van.
16. Hisszük, hogy Isten a képekben tisztelletik, s azok által az em

berektől megismertetik.
17. Hisszük, hogy a boldogságos Szűz Márián nagyobb, tiszteletremél

tóbb, mint az angyalok és emberek, s maga Krisztus, az Isten Fia.
18. Hisszük, hogy a boldogságos Szűz Mária az ég királynője s fiá

val együtt uralkodik, kinek a fia a tetszése szerint tartozik mindent tenni.
19. Hisszük, hogy a szentek tetemeinek nagy ereje vagyon, amiért 

azokat az embereknek tisztelni és nekik kápolnákat kell építeni.
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20. Hisszük, hogy a római kath. tan tiszta szent, üdvözítő, régi és 
igaz, az evangélium pedig hamis téves, istenkáromló átkozott, eretnek, 
kárhozatos, koholt és költött. Minthogy tehát egészen teljesen minden 
magyarázataiban a római hit, egy szín alatt jó és üdvös, azért átkot mon
dunk mindazokra, akik minket az istentelen két szín alatti eretnekségre 
oktattak. Átkot mondunk azokra is, akik nekünk a róm. kath. hitet két
ségessé tették, valamint azon kettőre is, akik nekünk ama átkozott kely- 
het nyújtották. Sőt mi magunkra is átkot mondunk, s magunkat átko
zottnak nyilvánítjuk, hogy ama átkozott eretnek kehelyből, amelyből inni 
nem illett, részesültünk.

21. Hisszük, hogy a szentírás tökéletlen, s holt betű, míg a római 
pápától nem értelmeztetik, s a világnak is olvasásra át nem engedtetik.

22. Hisszük, hogy a római áldozár egy miséje hasznosabb az evangé
likusok száz és több prédikációjánál. Erre nézve átkot mondunk azon 
könyvekre, melyeket olvastunk, s melyek eretnek tanokat és istenkárom
lást tartalmaznak. Átkot mondunk mondazon tetteinkre is, melyeket vég
hez vittünk, hogy azok az utolsó napon Isten előtt nekünk valamely érde
met ne szerezzenek. Ezt mind őszinte szívvel tesszük, állítván, hogy ezen 
és ehhez hasonló cikkekben a római egyház a legigazibb és ezen eretnek 
tanokról ünnepélyesen lemondunk előttetek, Tiszt. Atya, előttetek, tiszt, 
lérfiak, asszonyságok, jelenlévő ifjak és szüzek. Ezenfelül esküszünk, 
hogy mi soha míg életünk tart, ama két szín alatti eretnek tanhoz, habár 
ez szabad volna, vagy lenne is, visszatérni nem fogunk. Esküszünk arra 
is, hogy míg egy csepp vér lesz ereinkben, mi azon átkozott evangéliumi 
tant mindenképpen titkos és nyilvános erőszakkal és csalárd módon a 
kardot sem kizárva, szóval és tettel üldözendjük.

Evégett esküszünk Isten angyalai és ti előttetek, hogy sem félelem
ből, sem kegyelemből ezen üdvözítő és isteni római kath. Egyháztól el
térni soha, és az átkozott evangéliumi eretnekségre visszatérni nem fo
gunk,, s azt el nem fogadjuk.

Lányi György szerint ezt a hitvallást kellett volna aláírniok. A kath. 
egyház ezt cáfolta. Andrea neheimi lelkész „Fluchtformular” címen köz
zétette. Lányi szerint ezt a hitvallást a protestáns papoktól a jezsuiták 
követelték. Lányi és mások erre kínzások árán sem voltak hajlandók.

Fábián cikke szerint Lányiék ezzel a koholt hitvallással Lipót csá
szárt, a jezsuitákat gyűlöltté tették Németországban, Hollandiában, Svájc
ban, Dániában, Svédországban. Elérték, hogy a brandenburgi fejedelem, 
XII. Károly svéd király, a szász választó fejedelem és mások a bécsi ud
varnál megkereséssel éltek a protnestás papok érdekében.

Lapsánszky Pános, a pozsonyi törvényszék titnoka 1675-ben kiadta a 
pozsonyi bíróság eljárását és ítéletét. Jordánszky Elek apát, esztergomi 
kanonok hivatkozik arra, hogy ez az átokminta a jezsuiták irataiban se
hol sem található. Ismerteti a szövegben lévő latin nyelvi hibákat, ame
lyek arra utalnak, hogy ezeket latinul nem tudó egyének írhatták. Idéz 
kifejezéseket, amelyek kath. szövegekben sose fordulnak elő. Ezekkel bi
zonyítja, hogy ez a magyar hitvallás nem katholikus alkotás, hanem pro
testáns, Lányi-féle koholmány.

Érdekes, hogy 1725-ben Ulmban Clasin Anna áttérésénél is ez az es
kü-hitvallás szerepel, amit szintén cáfolnak. 1750-ben az Escherdei zárdá
ban két előkelő nő ezzel a hitvallással tért át. Ezt is cáfolják. 1817-ben a 
weimari prédikátor áttérésénél és 1820-ban Würzburgban egy orvos át
térésénél is megtalálható.

A római kath. hittudósok arra hivatkoznak, hogy a visszatérők hit
vallásának zsinórmértékéül IV. Pius által kiadott minta szolgált. 1821-ben
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a königsbergi egyetem is közzé tette ezt a hitvallást. 1822-ben Rudnay 
Sándor esztergomi hercegprímás Pozsonyban nyilatkozatot adott ki és az 
átokmintát a rom. kath. egyház gyalázásának minősítette.

Peschek evangélikus diakónus arról ír, hogy 1631-ben a cseh protes
tánsok elé terjesztették ugyanezt a jezsuiták. Peschek írása 1841-ből való. 
Német evangélikus lelkészek többször kiadták a magyar átokminta szö
vegét.

Fábián ezzel fejezi be cikkét: Egyes protestáns tudósok elismerik, 
hogy az átokminta nem a kath. egyház hitvallása, nem is a jezsuitáké, de 
a legtekintélyesebb protestáns tudósok is meg vannak győződve arról, 
vagy legalábbis valószínűnek tartják, hogy egyes jezsuiták használták.

Fábián ezt az utolsó megállapítását nem cáfolja, kétségbe sem von
ja. Tehát szerinte is helytálló, amit protestáns tudósok állítanak. Lányi
ék nem koholtak semmiféle kath. hitvallást, vajon miért és hogyan is 
tették volna, hanem a fenti szöveget eléjük terjesztették és annak alá
írását követelték. Hogy kik voltak ennek a szörnyű szövegnek szerzői, 
az lehet vitatott, de megfelel a jezsuiták módszerének. A túlzások is 
érthetők, ha figyelembe vesszük, hogy teljes evangéliumi hittagadást kö
veteltek, illetve olyan szöveget szerkesztettek, hogy annak aláírása le
hetetlenné váljék, és következzék a gályarabság, az eretnekség kiirtása. 
Fábián cikke így csak igazolja Lányiék határozott evangéliumi hitvalló 
álláspontját és magatartását. De azt is, hogy a pozsonyi törvényszék el
járásának, ítélkezésének oka mégsem rebellió volt, hanem igenis religió.

Molnár Gyula
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Kazuális igehirdetések

ESKETÉSI IGEHIRDETÉS
„volt-e valamiben fogyatkozásotok? s azok 
azt mondták: semmiben sem Uram!” (Lk. 
22, 35.)

A közös út végére értek. Elszorult szívvel hallják Uruk búcsúzkodó 
szavát. Fájdalom és aggodalom tölti el őket. El sem tudják képzelni, mi 
is lesz velük Jézus nélkül?!

Uruk számbavéteti velük a közös tegnapot. Egyikük elhagyta hálóját, 
a tó partot, az otthont, a szűkös, de mégis jóízű kenyeret. A másik felkelt 
a vámszedői hivatali asztala mellől. Harmadik fővárosi otthonából lépett 
ki a hívó szóra. Sorra valamennyien úgy indultak, hogy Jézus szaván kívül 
semmijük sem volt. Nem duzzasztotta a tartalék tőke erszényüket, nem 
garantálta biztonságukat társadalmi összeköttetés. Semmijük sem volt Jé
zuson kívül. S most visszatekintve évek sorára, ámulattal veszik számba, 
hogy mégis mindennapra volt kenyér és szállás. Mindaz, ami kellett, meg
adatott nekik. Érzitek-é válaszukon a gyermeki ámulatot?... nem volt 
fogyatkozásunk semmiben sem, Uram!

Ti az út elején álltok. Régóta nincs mögöttetek oltalmazó szülői ház. 
Nincs elkészített, berendezett otthontok. Albérleti szoba vár, ahol minden 
bútor idegen. Gondok szegődnek mellétek, hogyan kerül sor otthonra? 
bútorra? s mire szerelmetek gyümölcse megérkezik, vájjon várja-e puha 
lészek a kicsikét?! s ha kiújulna régi betegséged? vagy ha újra körülfon
ná szívedet a régi szenvedély? oly keserves harcban szerezted vissza 
egészségedet, te pedig mennyi kínlódás után szabadultál'vétkeidből?!

Csendesen elétek áll Jézus. Hallottátok hívó szavát, különben nem is 
állnátok itt. Megtapasztaltátok gyógyító erejét és átéltétek bilincstörő sze- 
retetét. Elétek áll Jézus. Vállal titeket. Az első lépéstől fogva együtt akar 
veletek indulni az úton. Lehet, hogy a kívülállóknak az édeskevés. De 
szívetek gerjedező hitével látjátok-e, hogy milyen megbízhatóan tárja 
felétek az Ö mindenre és mindenkor elégséges szeretetét?! Vele mindaz 
megadatik néktek, amire valóban szükségtek van. Bízzátok újra magato
kat Jézusra és megtapasztaljátok, hogy az ő  jelenlétében megtörik a dé
monok hatalma, nem szakadhat reátok erőnfelüli megpróbáltatás. Aki 
talpra állított a betegágyról és eléd tárta az asszonyi és édesanyai élet 
áldott útját, aki megmosott számtalan vétkedből és megajándékozott az 
új élettel, hogyne adná meg a kenyeret, az otthont, szükséges tárgyakat, 
munkához erőt és jókedvet, egymás iránt bizalmat, szívetek szeretetéhez 
a hűséget, csendes, boldog életfolytatást?! Minden hiteteken fordul meg. 
Amennyire bíztok Jézusban, amennyire tudatosan az Ö jelenlétében éli
tek názasságtokat, megtapasztaljátok, hogy Vele mindenre van erőtök. 
Napos utat alig ismert nőtestvérem, tűzből kikapott üszökfivérem, nézze
tek Jézusra és induljatok bátran!

Ha majd elfogy egyszer lábatok alatt az út s megérkeztek keresztyén 
házasemberek végső céljához, az atyai házba, visszanézve a megtett útra, 
ti is álmélkodva válaszoltok majd Uratok kérdésére: volt-e valamiben fo
gyatkozástok? ...semmiben sem, bizony semmiben sem, Urunk!

Bálikó Zoltán
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A SZERETET FORRÁSA: ISTEN

(Péld. kv. 3. fejezete)

Nagyon érdekes mekkorát változott egy évtized alatt a mi falunk. 
A régi, megszokott családi keretek, kialakult életmódok máról holnapra 
megváltoztak és változásban vannak. Az egyik legjellemzőbb, öregszik a 
falu. Elröppennek, itthagynak bennünket a fiatalok.

Ti is csak vendégségben vagytok itthon. Eljöttetek, hogy hazulról in
duljatok el, a régi otthonból, szüléitek áldásával, közös életutatokra. — 
Olyan otthonok állnak mögöttetek, ahol eddig is szeretettel hordoztak 
Benneteket és most is tele van a szívük azzal a kéréssel, legyen osztály
részetek „életnek fája — s a boldogság” . Szüléiteknek, — ha nem is 
mindegyikük tudott eljönni veletek ide a templomba, ezernyi teendőjük 
miatt —, tudom idevillan a gondolatuk. Hisz’ csendes esti imádságaikban 
annyit kérték már istentől: hadd éljenek szépen a gyerekek, Urunk.

Ma mindenki, ez a népes rokon és vendégsereg, azt kívánja nektek, 
hogy sikerüljön ez a vállalkozás és megtaláljátok egymásban a keresett 
élettársat s boldogságot.

És ti? Ti, szeretnétek, hogy sikerüljön ez a házasság? Ennek a kérdés
nek nincsen semmi értelme. Ez nektek jó ideje már nem kérdésetek. Biz
tosan hiszitek, meg vagytok győződve arról, hogy együtt boldogok lesz
tek. Ti ismeritek az érzéseiteket.

Igazatok van. Nem érdemes másként, csak ezzel a jó értelemben vett 
biztonsággal indulni a házasságba.

De, hogy valóban sikerüljön ez a házasság, hallgassunk néhány percig 
Istenre. Ö a jó házasélet titkára akar ráébreszteni minket. Nem akarlak 
benneteket magabiztosan tanítani. Én is házas vagyok. Magam is tanu
lom azt, amit most nektek adok tovább. Könnyű mondani itt az oltár előtt: 
szeretem. Azon lepődnénk meg, ha nem így lenne. Fontos és nélkülözhe
tetlen dolog az indulásnál az őszinte szeretet, de az is világos, hogy ebben 
a szeretetben megmaradni, ez az igazi boldogság. Nemrég láttam filmet a 
budapesti válásokról. Megdöbbentő volt. Hosszú évek után, szépen kez
dett, kedvesen indult házasságok százai és ezrei törnek szét. Mert a sze- 
retetet tartani, őrizni kell. S ez nem könnyű feladat.

Amikor azonban az oltár előtt állunk mi, keresztyén emberek, Luther
ral — reformátorunkkal — együtt boldogan valljuk, hogy lehet tartósan 
szeretni: „Az első szerelem ittas, mámoros, mellyel mintegy elvakultan 
indulunk — mondja Luther —, s ha a mámort kialudtuk, az istenfélő em
berben megvan a házastársi szeretet.” Honnan van meg az istenfélő em
berben ez a szeretet? Ki segít ebben? Isten, aki mellénk áll, hisz’ Ö 
maga a szeretet. Minden szeretet forrása.

Mi Krisztusban tekintünk Istenre. A Krisztus életéből ismert és ta
pasztalt szeretetet kérjük a magunk számára. Az járja át érzéseinket és 
gondolatainkat. —

Krisztus szeretetéről pedig tudjuk, erős szeretet. Ahogy mondani 
szoktuk: sírig tartó. Életéből tudjuk, hogy indulata irántunk, emberek 
iránt változatlan maradt a keresztfán is. Az Ö szeretetére, a gyengék, 
erőtlenek, megszorultak mindég számíthattak és számíthatnak.

Krisztus szeretete megbocsátó szeretet is. S mi naponta megújuló bo
csánatával kezdhetjük napjainkat és Tőle tanulva bocsáthatunk meg egy
másnak is újra meg újra.

A Krisztustól tanult és Tőle kapott szeretet, nem valami elvont meg
foghatatlan dolog ám! Nem valami különös, meghatározhatatlan érzés. —
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Ez a szeretet, ha a miénk, megváltoztatja a gondolkodásunkat és azon 
keresztül egymás iránti magatartásunkat. S így már mindjárt könnyebb 
róla beszélni, megfoghatóbb. — Megint Luthert idézem, aki egészen egy
szerűen és mégis nagyszerűen beszél erről: „ha az ember a házasságot 
szent dolognak és Istentől rendelt életformának tartja. Akkor a legboldo
gabb élet”. Figyeltétek? Annak tartani! Ez az az Istentől tanult bölcses
ség, amiért a felolvasott igét választottam. Ebben a bölcsességben van a 
boldogság elrejtve. Ez az Istenre figyelő bölcsesség enged utat Isten sze
leteiének, hogy általa boldogok legyünk. Tehát a lényeg az, hogy a házas
ságotokat úgy akarjátok élni, ahogy Isten szeretné: szent módon. Tisz
telettel. Ügy, hogy ne becsüljétek le, ne vegyétek soha könnyedén és ko
molytalanul. Ne legyen előttetek soha szürke tény, hogy együtt élhettek. 
Aki megveti, elavult cécónak tekinti az esküvőt, járomnak, igának a há
zasságot, annak valóban könnyen elavult életformává, teherré, igává vá
lik családi élete. Olyanná amiben ő maga, de választott társa is szenved.

Ti boldogok szeretnétek lenni. Mi is ezzel a kívánsággal figyelünk 
rátok és hiszem, hogy Istennek is ez a szándéka veletek. Azok lesztek e 
csakugyan, ez most már rajtatok áll.

Pintér Károly

TEMETÉSI IGEHIRDETÉS 

EGYÜTTÉRZÉSTŐL A MEGGYŐZŐDÉSIG 

Hóm 8, 37—39

Most, ebben a nehéz és fájdalmas órában, amikor Isten akaratából 
meg kell állanunk kedves testvérünk, E. K. koporsója mellett, 3 féle ér
zés, indulat van a mi szívünkben.

1. Az első: az együttérzés indulata. Őszinte, szívből jövő indulat ez. 
Együtt érzünk a gyászoló családdal, mindnyájan. Hiszen bennünket, 
evangélikus keresztyéneket nemcsak az köt össze, hogy ugyanazt a Szent
írást olvassuk, ugyanazokat az énekeket énekeljük, ugyanazt a hitvallást 
mondjuk. Mindezeken túlmenően van a gyülekezetnek egy erős össze
tartó valósága, a szeretet, az együttérzés melege. Ahogyan Pál apostol írta: 
..Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal”. Ahol ez megvan, ott van 
gyülekezet, ott van igazán népe az élő Istennek.

Mindnyájan tudjuk, hogy mit jelent valakit elveszíteni. Tudjuk mind
nyájan, tudom én is, milyen érzés elereszteni valakinek e kezét, milyen 
érzés ebben a földi világban utoljára ránézni egy férjre, egy édesapára 
vagy egy drága nagyapára, mielőtt eltakarja előlünk őt a szemfedél és 
aztán a-sötét sír. E. K. testvérünket is sok szerető szív gyázolja: felesége, 
első és második házasságából született gyermekei. Gyászolják a nagyapát 
unokái, gyászolják őt mint testvért a testvérei és azoknak családjai, gyá
szolják őt mint evangélikus hittestvért ennek a gyülekezetnek tagjai. Hadd 
legyen az első szavunk hozzátok tehát az őszinte, testvéri együttérzésnek 
szava, indulata. Sokan és őszintén együttéreznek veletek.

2. A második: a hálaadás indulata. Hálaadás azért, hogy Isten ke
gyelme ilyen sokáig megőrizte őt s hosszú földi élettel ajándékozta meg. 
Hiszen 85 évet élni, nem mindenkinek adatik meg. Sokan vannak itt kö
rülöttetek a gyülekezetben olyanok, akiknek a szívében ott van kitörölhe-
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tétlenül a vágy, az érzés, hogy milyen jó és szép lett volna, ha az én fér
jem, ha az én édesapám, az én nagyapám, az én testvérem ilyen sokáig 
élhetett volna velünk és közöttünk! Koporsó mellett is sokat jelent szá
munkra a zsoltáros szava: Adjatok hálát az Űrnak!

Tudjuk mindnyájan, hogy E. K. tesvérünknek sem volt könnyű az 
élete. Ö sem fájdalmak, szenvedések, kudarcok nélkül járta végig ezt a 
hosszú életutat. Voltak neki is nagyon fájó szívvel elveszített halottai, 
állt ő is nagyon nehéz és súlyos döntések előtt, sorsdöntő órák küszöbén. 
Többször is neki kellett vágnia az élet újrakezdésének emberfeletti út
jának.

De Istené a dicsőség és Őneki legyen hálaadás azért, hogy mindezek
hez napról napra elégséges erőt, reményt és szeretetet adott E. K. testvé
rünknek. Az Ö kegyelmét adta az Űr napról napra, évről évre!

Kedves testvéreim, bármilyen nagy és mély a fájdalom szívükben, 
ne felejtsétek el szívetek szeretetét Istenhez emelni s lélekben, Lélek ál
tal kimondani a hálaadás szavát! Felesége a 27 éven együtt végigküzdött 
idők ajándékaiért. Gyermekei a sok-sok áldozatért. Unokái a sok szerete- 
tért. így igaz, ahogy mondja az írás: „Istennek legyen hála az ő kimond
hatatlan jóságáért.”

3. A harmadik: a meggyőződés indulata. Ahogyan Pál apostol élte 
át teljes valóságban: „Meg vagyok róla győződve...”. Akik szívükben 
hordozzák az élő Isten iránti szeretetet, azok így látják életnek és halál
nak kérdéseit. Lehet egy élet bármilyen nehéz, az Isten irántunk való sze_ 
retete, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban, sokkal erősebb lehet. 
Isten gyermekei ige által tudják és vallják, hogy sem élet sem halál, 
sem magasság, sem mélység nem szakíthat el minket Isten szeretetétől a 
Jézus Krisztusban. Nem sajátmagunkra nézve, hanem egyedül Jézus 
Krisztus erős és megtartó szeretetére nézve tudjuk így vallani.

Most, amikor e földi világban utoljára vagyunk együtt E. K. testvé
rünkkel, most, amikor néhány perc múlva e koporsót is magához veszi a 
föld, akkor legyen a gyászoló család vigasztalása e három: az együttérzés 
melege, a hálaadás jogosultsága és a hitből fakadó meggyőződés. E három 
közül különösképpen is maradjon meg testvéreim szívében saját életükre 
és elérkező haláluk órájára is mindvégig érvényesen a meggyőződés in
dulata: Sem élet, sem halál, sem magasság, sem mélység nem szakíthat el 
minket Isten szeretetétől a Jézus Krisztusban!

Győr Sándor

ISTEN VELETEK LESZ

„Imé, én meghalok, de az Isten veletek lesz.” (lMóz. 48, 21)

Ezt az igét Isten választott embere mondja el övéinek, akiket ide
gen földön bizonytalanságban és árvákul hagy hátra. Mondhatott volna 
mást is. Panaszkodhatott volna, vagy megszólalhatott volna ajkán az övé
it féltő aggodalom, a bizonytalan jövő felé tekintő ember természetes ér
zése. Ajkáról mégis a hit és bizodalom szava hangzik halálos ágyát kö- 
rülálló szerettei felé. Szívetekkel hallgassátok meg a halálba erőtlene
déit ember soha el nem erőtlenedő vigasztalását.

Imé, én meghalok.
Mennyi szomorúságot támaszt az emberi szívben ez a szó: halál. 

Elsősorban az elválás fájdalmát. Valaki eltávozik körünkből, aki hozzánk

620



tartozott, s akihez mi is szívünkkel nőttünk hozzá. El kell válnunk a föl
di viszontlátás reménysége nélkül. Szomorúan kapcsoljuk a halálhoz a 
veszteség gondolatát is. Világunk némább lesz egy meleg szívveréssel, 
otthonunk csendesebb lesz egy kedves hanggal. Hiányozni fog életünk
ből egy kéz símogatása és gondoskodó munkája. Megszűnik egy bölcs 
tapasztalattól és szeretettől áthatott élet tanácsa utunkon. És még több 
szomorúságot jelent az elreménytelenedett ember számára az, hogy a ha
lálban a megsemmisülést látja: a halál elmúlás. Aki volt, az többé nincs 
és nem is lesz soha. A reménytelen embert vigasztalhatatlanná teszik sa
ját gondolatai.

Isten választott emberének agyában és szívében is ott sírhattak ezek 
a szomorú gondolatok. De egy hosszú életen keresztül tanulta és gyako
rolta, hogy meghalljon egy másik szót is, amely nem agyából és szívéből 
tör fel, hanem felülről csendesen és szelíden száll alá, sorsunk, utunk 
és célunk tudójától és formálójától, az Istentől. Szava ezért lett a csendes 
megbékélés igéjévé: „Imé, én meghalok”. Tudta azt és ti is tudjátok, 
hogy mennyi reménységet és vigasztalást nyújt Isten a hívőnek, amikor 
övéi haláláról beszél. Elmondja, hogy a halál nem csupán bűneink zsold- 
ja, hanem megpihenés és megnyugvás az élet fáradalmaitól, szabadulás 
bűneink súlyos következményeivel megterhelt világunktól. Levétetik a 
teher egy vállról, amely oly sokáig és olyan hűségesen hordozta azt egye
dül. Céljához ér egy élet, amely küzdött, fáradozott és sokat szenvedett 
idelent. Megérkezik egy lélek oda, ahonnét a szolgálat rögös és verejté- 
kes útjára próbatételre bocsáttatott. Találkozik azokkal, akiktől néki 
is fájdalommal kellett elválnia, mert előbb végigmentek az úton. Terem
tő, Megváltó és Megszentelő Ura előtt a szemtől-szembe látás és találko
zás örömkönnyeit hullatja az, akiért e koporsó mellett a búcsúzás köny- 
nyeit ejtjük. S hisszük, hogy most Isten színe előtt eggyel több lélek vár
ja a boldog feltámadást, amikor mindenek megújulnak és Isten gyerme
keinek a boldog örök életben elválhatatlan találkozásuk lesz.

így beszél nektek kedvesetek haláláról és sorsáról a vígasztalás Is
tene.

Isten azonban nemcsak a halálról és kedves halottunk felől mond 
nekünk vigasztaló szavakat. Ö nemcsak az eltávozottaknak, hanem az 
ittmaradtaknak is Ura és Istene. Gondunkat felveszi, sorsunkat irányít
ja. Erről tesz bizonyságot Isten emberének hitből szóló szava: „de az 
Isten veletek lesz.”

Isten sok más igéje és a hívő tapasztalat is újra és újra megerősítik 
az ígéretnek ezeket az egyszerű szavait. Isten övéivel van. Nem hagyja 
el őket és nem feledkezik meg róluk. Máshol így kérdez: „Hát elfeled- 
kezhetik-e az anya gyermekéről, hogy könyörüljön méhe fián?” Ugye, 
nem feledkezhetik el. Ti tudjátok e koporsó mellett, hogy az édesanya 
soha nem feledkezik meg övéiről. Értetek fáradozott. Értetek tette mun
kává még a megérdemelt pihenés idejét is, nappallá sokszor még az éj
szakát is. Értetek vált áldozatossá szeretete. Ilyen édesanyával hasonlít
ja össze magát az Isten, amikor az ő gondoskodó szeretetéről akar bizto
sítani titeket. Azt is tudja Isten, hogy nem minden édesanya olyan, mint 
akitől búcsúzunk. Ezektől megkülönbözteti magát, nehogy emberi hibák 
és vétkek nyugtalanságot keltsenek szívetekben: „És ha elfeledkeznének 
is ezek, én terólad el nem feledkezem”. Isten mindenképpen veletek lesz. 
Különösképpen is veletek lesz árvákkal. Tudjátok, hogy Ö az írásban 
sokszor nevezi magát „árvák atyjá”-nak. Nem lesztek egyedül és nem 
lesztek elhagyatva, mert veletek lesz a menny és föld Ura.
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Hogyan lesz veletek Isten?
Elsősorban is a feltámadott és élő Jézus Krisztus által. Szelíd szemét 

rajtatok nyugtatja, de ha szükséges, vesszőjével és botjával is terelget 
majd a helyes útra. Imádságotokat hallgatja és sorsotokat irányítja. Fü
ves legelőn nyugtat titeket és csendes vizekhez terelget, — amint a zsol
tár szavaival üzeni. Övéi által ki fogja rendelni a mindennapit, lelketeket 
megtölti bizalommal és vigasztalással. Jó pásztorotok Ö.

Veletek lesz az írásban reánk hagyott igéjében is. Ha hirdetik ezt az 
igét szolgái a templomban, nektek szól és hozzátok beszél az Isten. Ha 
olvasgatjátok otthonotokban, távolról jött levél üzeneteként csendül fel 
szava. Vigasztal, ha szomorúság és bánat tölti el szíveteket. Reménységet 
gyújt, ha sötét fellegek tornyosodnak felettetek. Erőt ád, ha ellankad
tok a küzdelemben. Megmutatja a célt, ha látástok szerint céltalanná 
válik életetek és tévelygővé utatok. Igéjében mindenkor Vele találkoz
hattok.

Veletek lesz Isten úgy is, hogy övéit mellétek állítja. Az Atya gyer
mekei mellé mindig rendel testvért is. Járatlan utakra, szomorú sorsok 
mellé, ínséges helyekre mindig küldte övéit segítő készséggel. Ha túl
csordult az öröm, ott volt, akivel meg lehetett osztani s ha nyomasztó 
teherként ránk súlyosodott a bánat, leemelte egy részét sokszor egy jó 
barát. Így lesz veletek is Isten. Máris látjátok, hogy mellettetek állnak 
emberek, akik sorsotokból részt vállalnak s gondotokat magukra veszik. 
És ez így lesz ezentúl is. Ha elmegy az egyik, jönni fog egy másik, de Is
ten nem hagy titeket árván magatokra.

Veletek lesz Isten azzal is, hogy mindig ód feladatot számotokra, hogy 
ne legyen meddő és céltalan az életetek. Először a szorgalmas tanulás fel
adatát adja, hogy felkészítsen titeket az életben való boldogulásra. Ké
sőbb a munka éltető, erősítő fáradozását egy közös, boldogabb, jobb élet
re. Még később majd a most megfogyatkozó otthon gyarapodását, örö
mét és békés nyugalmát, s ki tudná most még elmondani, hogy amikor 
elindultok innen a békésen pihenő, megnyugodott faluból a munkálkodó 
faluba, a hűséges kezekre és a jó szolgálatokra váró, sok szeretetre szom
jazó életbe, útközben mennyi nektek szánt drága feladattal fog még meg
bízni titeket az az Isten, aki most megígérte nektek igéjében, hogy nem 
hagy titeket árvákul, hanem veletek lesz.

Botta István

622



A z igehirdető műhelye

A DIAKONOSZ-JÉZUS JÖN!

(Ádventi igehirdetéssorozat)
Jézus jön! — hirdetjük ádventben. Ki ez a Jézus? Mit akar? Miért 

jön? Ezekre a kérdésekre csak úgy felelhetünk, ha Jézus személyét lénye
gében ragadtuk meg. 1976. ádventjén egyházunk teológiai felismerései 
alapján arra figyelünk, hogyan rajzolódik ki a Diakonosz-Jézus képe 
azoknak várakozásában, akik testben való eljövetele előtt várakoztak? 
Sok minden volt az ő várakozásukban, befolyásolta őket Izrael népének 
mindenkori politikai helyzete, belső közösségi élete vagy éppen a kö
rülvevő, vagy felettük uralkodó népek vallási-szellemi hatása. A prófé
ták és a legutolsó idők várakozóinak bizonyságtételében azonban itt-ott 
kirajzolódik a Diakonosz-Szolga-Messiás képe. Mi most megpróbáljuk a 
hitben járó és hittel váró elődök e cseréptöredékeit összegyűjteni. Te
gyük teljessé idei ádventünket azzal, hogy e cseréptöredékekből moza- 
ikképet rakunk össze és ezzel is erősítjük szolgáló életünket.

A mi ádventünket már meghatározza a teljes evangélium ismerete. 
Mi már tudjuk, Hogyan vállalta és végezte Jézus egész küldetésében a 
diakóniát. Mégis jó a hitnek egységében élni tudatosan azokkal, akik az 
„idők teljessége” előtt vártak.

E sorozatban nem törekedtem teljes kidolgozásra, inkább arra, hogy 
az egzegézisből következő vonalakat meghúzzam és a mai mondanivaló 
irányába gondolatokat ébresszek. Ádventi elcsendesedésünkhöz hívjuk 
segítségül azt, aki mindig készségesen jön oda, ahol hívják: Jövel Uram 
Jézus!

1. Nem lehet szavának ellenállni!

Ézs 42, 1—4
Az ÓT evangélistája jól látja meg az Eljövendőt: „az én szolgám”. 

A szolga általában nem számított gazdáinak, létezése közömbös dolog. 
Van, vagy nincs? — egyre megy. Pótolható mással. Szavára hallgatni 
egyenesen szükségtelen. Úgysem mondhat lényegeset. Ez alól kivételek 
legfeljebb a rabszolga-tanítók voltak. De ez a Szolga, akiről Deutero- 
Ézsaiás bizonyságot tesz, több ok miatt is figyelemre méltó.

Isten támogatását élvezi. Jézus Diakonosz-volta nem magánkezdemé
nyezés, hanem Isten akarata. Isten őt ebben a „minőségében” támogatja. 
Sőt még többet is mond: erre választotta ki. Rendeltetése, hivatása ez. 
Isten Jézust egyenesen azért küldte a világba, hogy szolga legyen. Szolgai 
módon való viselkedése Istent nem ingerli bosszúságra, hanem tetszésé
re van; nem bánta meg, hogy elküldte őt, ellenkezőleg, gyönyörködik 
benne.

Ez a szolgáló Jézus az Egyház Ura! Őt várja szüntelenül, — ma is — 
az egyház, hogy legyen velünk és közöttünk, szolgáló élete valósuljon 
meg bennünk és közöttünk.

Isten akarata, hogy az egyház diakóniai létformában létezzen e vi
lágban. Úgy kell jelen lennie e világban, mint aki szolgál. És ebben a
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magatartásban élvezzük Isten támogatását. A diakóniai formában meg
jelenő és élő egyházat Isten támogatja. Erről bőven tanúskodik közel
múlt egyháztörténelmünk, egyházunknak a szocializmusban végzett szol
gálata és világszolgálatunk. De igaz ennek ellenkezője is: Isten nem adja 
támogatását az egyháznak ahhoz, hogy uralkodjék. Nem gyönyörködik 
az ilyenben, sőt előbb-utóbb ítélete alá vonja, vagy figyelmezteti téve
désére. _

1976. ádventjén az egyháznak ettől a Diakonosztól. kell megújulnia 
és ha Isten kedvében, akaratának teljesítésében akarunk továbbmenni, 
ezt a szolgáló magatartást kell most ádventben is a hozzánk érkező Jézus
tól megtanulni.

Szava ellenállhatatlan. Figyelemre méltó dolog, ennek a Szolgának 
olyan a szava, hogy egyszerűen nem lehet elengedni a fülünk mellett, 
figyelmen kívül hagyni. Ilyeneket olvasunk: „törvényt hirdet”, a tör
vénynek „érvényt szerez a földön”, sőt „tanítására várnak a szigetek.” 
(Utóbbi megjelölés az Izraelhez nem tartozókat, az egészen távoli népe
ket is jelöli.)

Jézus szava, igéje a kortársai számára olyan volt, hogy elálmélkod- 
tak, csodálkoztak, amikor hallgatták. Szavából érződött, hogy nemcsak 
beszél, nem egyik szavával magyarázza a másikat. Nem is az adja szavá
nak hitelességét, hogy minduntalan a törvényre, mint legfőbb tekintély
re hivatkozik. Valaki nagyobb van itt jelen és szól! „Úgy szól, mint aki
nek hatalma van.” Isten hatalma és ereje ott van minden szava mögött. 
Jézus lenyűgözött, nem lehetett egyszerűen otthagyni, napokon át kísér
ték, hallgatták, csüngtek a szaván.

Milyenné lesz a mi szánkban Isten igéje? Bizonytalan kürtzengés, 
vagy tudálékos filozofálás? Gondolatszegény és minden erőt nélkülöző 
retorika? Nem azért hagyják abba sokan a hallgatását, mert mi nem 
olyan szolgák vagyunk, mint az a Szolga, akiről itt Deutero-Ézsaiás pró
fétái? Az egyház igehirdetésében is megmutatkozik, hogy helyén áll-e 
vagy sem?! Lehet a szolga helyéről és helyzetében is úgy prédikálni, 
hogy felfigyelnek reá. Az ilyen igehirdetésből sugárzik az, hogy nem el
méletet hirdet, az igehirdető élete pedig fedi teljességgel azt, amit hir
det. Az ilyen igehirdetésből meglátszik, hogy az emberi életet sem elmé
letből ismeri, hanem a konkrét emberi élettel, a mai emberrel szoli
dáris, azzal, aki odaállt vagy odaült a szószék alá. Felülről osztogatott 
jó tanácsok, a „képzelt mélységből” felhangzó siránkozások mind ítéletre 
kerülnek, sőt nevetségessé válnak, amikor erre a Szolgára nézünk és 
figyelünk, aki ellenállhatatlanul viszi Isten szeretetét emberközelbe. Ügy, 
hogy várnak és vágyakoznak rá az emberek.

Azért nem lehet szavának ellenállni, mert magatartása, életvitele 
teljesen fedi azt, amit hirdet. Cselekedetével nem mond mást, mint amit 
szavával mond. Igehirdetésünk és igehallgatásunk csődje, hogy életünk 
nem fedi azt, amit szólunk, az életünk a családban, a társadalomban 
nem fedi azt, amit a templomban, a gyülekezetben hirdetünk, hallgatunk, 
megvallunk és elfogadunk. Isten egész világnak szóló szeretetével meg
rekedünk szűk köreinkben. Közösséget hirdetünk, de nehezen illeszke
dünk be a lakóhelyi, társadalmi, sőt lakóhelyváltoztatás esetén egy új 
gyülekezeti közösségbe is. A közösségen belül is vannak, akik csak úgy 
tudnak létezni, ha hangjukat hallathatják. Nem elég, hogy önmaguk kö
rül forognak, de még mások is körülöttük forogjanak. Nem csupán fizi
kai erővel, vagy lelki erőszakkal lehet elnyomni másokat, lehet hangosko
dással, lármázással is. A félénkebbek mindjárt bezárkóznak, visszahúzód
nak. Közösségi életünkben nem ismeretlen az ilyen típus . ..
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Jézus szelíd és csendes. Igehirdetésünkben „nagy hang" helyett a sze
líd és csendes, de Isten hatalmát megsejtető szónak kell dominálnia.

A Diakonosz-Jézus jön és megmutatja, hogy a megrepedt náddal mást 
is lehet tenni, mint teljesen kettétörni; a fülstölgő mécsesbe is lehet ola
jat hozni, nemcsak a lángot elfújni. De ez odafigyelést, fáradozást, mun
kát igényel. Többlet fáradságot, több szelídséget, több szeretetet. Odafi
gyelést, — hogy miközben mindenki rohan az életben, valaki elmaradt 
vagy elesett. Valaki félreállt, vagy félresodorták. Elszaladtak az évek és 
idősek, öregek lettek azok, akik még nemrég az élen futottak. És le kell 
hajolni hozzájuk. Odafigyelni a betegekre és nyugdíjasokra, magánosokra 
és gyermekekre . ..

Diakóniai igehirdetés és diakóniai életvitel, — a kettő egy ütemre 
megy. Nézzünk az érkező Diakonoszra és tanuljunk tőle. De nemcsak 
tanulhatunk. Azért jön Ő, hogy mindkettőben megújítson.

2. Uralma: szolgálat 

Lk 1, 30—33

Advent — a Diakonosz-Jézus jövetelének várása. Eljövetelének em
beri körülményei is arról tanúskodnak, hogy amit most Isten elkezdett, 
az a szolgálat útján megy végbe.

Szolgálni csak az tud, akit Isten kiválaszt és elhív a szolgálatra. 
Ezekben a versekben angyali közvetítéssel szól Isten üzenete Máriának. 
Mária pedig „az Űr szolgálóleánya” lesz, hogy belesimuljon Isten aka
ratába. Máriának nincs rangja, státusa, Ő egyáltalán nem figyelemre 
méltó személy. Még ráadásul nő is, aki a korabeli zsidóságban alacso
nyabb rendű élőlénynek számított. Milyen alapon kerül sor a Máriára? 
Talán azért, mert csendes, szolid teremtés? Nem is lehetett volna más. 
Hiszen a nőnek sem a családban, sem a gyülekezetben (zsinagógában) 
nem volt szava. Mária „kegyelmet talált” Istennél és ennek nem volt 
őbenne semmi alapja, ez az egész egyedül Istenen múlott. Mint ahogy 
bennünk sincs semmi alapja annak, hogy kiválasztott, elhívott és szol
gálatára rendelt. Az egyetlen alap: Isten szeretete, mely Máriát ilyen 
egészen különös szolgálatra választotta ki, hogy legyen anyja Jézus
nak, Isten Fiának. Jézus által azután már másokat, sokakat, minket 
is elhívott, szeretetébe felvett, bűnbocsánatában részesített és feladattal 
megbízott. Hányán mondhatták el már magukról Márián kívül, hogy így 
lettek Isten szolgáivá? Mi alapja volt erre Simonnak, hacsak nem az, 
hogy „menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” És elment em
bereket halászni. (Lk 5,1—11) Vagy Lévinek, vagy Zákeusnak, a két le
nézett és társadalmukból kiközösített vámszedőnek. Vagy Pálnak, aki így 
vallja: „jóllehet előbb őt káromló, övéit üldöző és erőszakos ember vol
tam, mégis irgalmat nyertem . . . ” (1 Tim 1,13) És aki a bűnösök közül az 
első volt — szolgálatra rendelést kapott Jézustól.

Mária is egy azok közül, akik kegyelmet találtak és szolgálatot kap
tak, és ami vele történt, nagy reménység mindnyájunknak. Nem vagyunk 
sem több, sem kevesebb Máriánál. Nem egyéni kiválóságunk vagy ráter
mettségünk, nem is valami „eleve elrendelés” alapján, vagy azért, mert 
„beleszülettünk” az egyházba, hanem Isten személyes, személyünknek 
szóló megkegyelmezése és kiválasztása alapján kaptunk hívást, kiválasz
tást, elkötelezést arra, hogy ne csak hordozói legyünk a keresztyén név
nek, hanem sokoldalú, aktív szolgálatban is álljunk.
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Mária különleges szolgálatra kapott elhívást, mert fiút szül, akit Jé
zusnak kell neveznie. De ez a vállalása nekünk jelenti a karácsony evan
géliumát: „Üdvözítő született ma nektek...” (Lk 2, 10—11)

Isten szolgáinak egész láncsora kellett ahhoz, hogy a Diakonosz el
jöjjön. Ősatyák és próféták hosszú sora. Zakariás és Erzsébet, Keresz
telő János és Mária egy-egy láncszem, jelzi azt, hogy Istennek nem egy 
és nem kevés szolgára van szüksége azért, hogy Jézus, a Diakonosz min
den emberhez eljusson és elvégezhesse munkáját, felszabadítsa és meg
újítsa emberek életét, hogy azután az ő erejével jussanak tovább, fel
véve a szolgálatot.

Itt nem lehet azt mondani: vannak elegen, csinálja más. Van bőven 
tapasztalatunk arról, hogy hányán fáradoztak életünk folyamán szüléink
től kezdve, lelkipásztorokon folytatva és sok-sok szerető testvérszíven 
keresztül, míg végre meghallottuk a hívó és szolgálatba állító szót. Vagy 
talán éppen most lesz tudatossá mindez bennünk.

Amikor az ember szeretetéről, megmentéséről van szó, Isten ebben 
a szolgálatban pazarolja a munkásokat, mert ő látja a „mezőt” és tudja, 
hogy sok munkás kéz kell. Van bőven a családban és munkahelyen, a 
társadalomban és a nagy világban hely és alkalom, ahol és amikor a ke
resztyének a diakóniát gyakorolhatják. A családban, hogy az ne csak 
„generációk békés együttélése” legyen, ahol nem bántjuk egymást, hanem 
a szeretet melege tegye azt otthonná öregedő nagyszülőknek, a munkában 
naponként elfáradó szülőknek és gondtalan gyermekeknek. Hogy vala
mennyien kapjunk ott megújulást, felfrissülést és erőt a következő napi 
feladatokhoz. Nem csoda, ha az idegek felmondják a szolgálatot, ha a 
családi közösségben nem lehet új erőt és felfrissülést kapni. De ehhez 
közösen kell hozzájárulni, diakóniát végezni, türelmet, szeretetet adni. 
A társadalomban sem csupán elismerő szavak és lojális kinyilatkoztatá
sok kellenek, hanem tettek, hétköznapi és eredményt produkáló cseleke
detek, melyek „tiszta levegőt” biztosítanak ember és embertársa számára.

Így valósul meg Jézus uralma: szolgálat útján. Amikor az angyali 
üdvözlet elhangzik, a kifejezések valami módon az akkori emberek vára
kozását, reménységét tükrözik és elégítik ki. A zsidóknak jól esett hallani 
a Dávid trónjára való utalást. A pogányák a hellenista fogalmazást ér
tették jobban: Magasságos Fia, — valami istenség leszármazottja. „A Ma- 
gasságos Fia a Dávid trónján —, ebből ezek szerint mind a zsidóság, mind 
a hellénista pogányság kihallhatta reménységének teljesülését. De való
ban átvette Jézus a világi uralmat Dávid Fiaként?” (Prőhle K.: Lukács 
evangéliuma, 48. 1.) A teljes evangélium ismeretében nyugodtan valljuk, 
valóban ő a világ Ura, de uralma nem erős kéz és hatalmi státus alap
ján, nem az ókorban gyakori zsarnoki kényszeruralom útján, hanem úgy 
teljesedik, hogy Ö szolgál nekünk, mi pedig szolgálunk embertársaink
nak.

Ez a Diakonosz-Jézus jön az igében most is és nyújt kegyelmet és 
alkalmassá tesz arra, hogy szolgáljunk és így végezzük Isten akaratát, 
álljunk be egy-egy láncszemként Isten láncsorába.

3. Belevon szolgálatába 
Lk 1, 68—75

Zakariás is egyike a várakozóknak. Milyen az az Eljövendő, akit ő 
vár? Aki már itt van, akiről már múlt időben beszél? Hiszen az Úr 
Izráel Istene abban az Eljövendőben meglátogatta és megváltotta népét?
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Kicsoda ez a Jézus, aki miatt Zakariás hálaéneket mond fia, Keresztelő 
János születésénél?

Erős üdvözítő. A régi fordításban az „üdvösség szarva” szerepelt. Üj 
fordításunk a kifejezés jelentését igyekszik nyújtani. A szarv ui. az erő
kifejezője volt.

Jézus erős üdvözítő. Ereje nyilvánvaló még akkor is, ha az nem fizi
kai erőben, nem nagyhangúságban, vezérkedésben mutatkozik. Ereje lég
ióképpen abban van, hogy amit a próféták által Isten örök időktől fogva 
kijelentett, azt ő mind megcselekszi. Üdvözítő voltához nem férhet két
ség, hiszen „Dávid házából” támasztotta őt az Isten. Ö az igazi!

A Diakonosz-Jézus azért jön, hogy Ö legyen erőforrásunk. Erőfor
rás az igén keresztül. Hallottunk már arról, hogy szava mennyire ellen
állhatatlan. Hatalom és erő árad belőle. Az egyház és benne mi igehir
detők ádvent idején azért kell, hogy könyörögjünk, hogy bennünk is le
gyen az Ö ereje és rajtunk keresztül áradjon az ige hallgatói felé. Bő
ven rászorulunk erre az erőre, hogy prédikációinkból az „erős üdvözítő” 
szava szóljon ellenállhatatlanul. Igehirdetésünk megújulásának egyik na
gyon fontos, el nem hanyagolható tényezője ez.

Erőforrás Jézus a szentségeken keresztül is. A keresztségben általá
nosságban, egész életünkre, az úrvacsorában esetről esetre, személyhez 
szólóan vehetjük ezt az erőt. Gyülekezeti statisztikáink mintha arról ta
núskodnának, hogy erről többen gyakran megfeledkeznek. Élünk meg
kötöttségben, félelmek között, leverten és elkerüljük azt az asztalt, aho
vá minduntalan hívogat Jézus és kihagyjuk az erőt, melyet éppen az Ő 
teste és vére, az abban kapott közösség adhat nekünk. Ez az ádvent le
hetne az úrvacsorával élésünkben is megújulást hozó alkalom. Nekünx 
hozna új erőt!

Erőforrás Jézus szeretete, diakóniája is, mellyel számontartja éle
tünket, dolgainkat, kirendeli számunkra a testvért, a barátot, az „irgal
mas másikat” , amikor rászorulunk, vagy minket rendel mások segíté
sére. Ilyen erős üdvözítőnek látjuk-e a Diakonosz-Jézust?

De nemcsak erőt üdvözítő, hanem a békesség szerzője is. Ereje fő
ként az „ellenségtől való megszabadításban” mutatkozik meg. Akár kül
ső, akár belső ellenségre gondol itt Zakariás, mindenképpen azért ad há
lát, hogy minden ellenségtől megszabadít, minden békességet megad. Az 
is az ö  műve, hogy kibékít Istennel és az is, hogy népének a földön 
békés életet, nyugodt megélhetést ad. Békességet szerez nekünk, de bé
kesség-szerzőként, a béke munkásaként küld el minket is. Jézus ma is 
úgy cselekszik irgalmasan világunkkal, hogy fontossá teszi a béke ügyét. 
Csak hálát adhatunk azért, hogy ma ebben minden különbség nélkül, 
minden embertársunkkal egyetérthetünk. A jóakaraté emberek faji, né
pi, valláskülönbség nélkül együtt óhajtják és együtt cselekszenek a bé
kéért. Ebből nem maradhat ki a legkisebb nép vagy nemzetiség sem. 
Afrika kis népe vagy egy ország területén élő kisebbség (Dél-Afrika né
pei vagy a palesztin kérdés!) egyformán jogosult reá. A béke kérdése ma 
az élet kérdése és az élethez egyformán joga van mindenkinek, bárhon
nan származott, bárhová tart és bármit vall hitének. Mi, európai keresz
tyének hitünk szerint a magunk ügyeként küzdünk dél-afrikaiak vagy 
palesztinok, vagy akár ciprusiak békéjéért. Jézusban való hitünk ösztö
nöz, ereje ad erőt, hogy valósuljon meg a földön a karácsonyi szó: „ . . .  e 
földön békesség . . . ”

Ha valaki még mindig kételkedne abban, hogy Jézus minket erre 
ösztönöz, az hallgasson tovább a prófétáié Zakariásra. Jézus azért szaba-
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dít meg, hogy félelem nélkül, felszabadultan szolgáljunk neki egész éle
tünkben.

Zakariás a Szentlélektől ihletve már látja, hogy az Isten népe ennek 
az erős üdvözítőnek munkájából, az O hatására nemcsak kultuszi isten
tiszteletet végez, hanem egész életét odaszánja szolgálatra. A kultuszban 
Istennek akar valamit adni az ember, Jézus viszont arra erősít meg, hogy 
úgy végezzük az istentiszteletet, hogy ez az Isten-szolgálat az embertársat 
célozza meg, és azt adja neki, amire annak szüksége van! Betegnek gyó
gyulást, idősnek, öregnek kellemessé és széppé tett életet, szenvedőnek 
vigasztalást, bűnösnek bűnbocsánatot. A fegyverek zajában gyötrődők- 
nek békességet, igazságtalanul kizsákmányoltaknak igazságot, emberi éle
tet; éhezőknek munkát és nem alamizsnát és folytatni lehetne még a sort 
aszerint, hogy mennyire szűk vagy tág: a látókörünk és mennyire érzé
keny a lelkiismeretünk a mások bajának, szükségének meglátására.

Zakariás nem a maga véleményét, érzéseit foglalja bele ebbe a hála
énekbe. Az elején így olvassuk; „Zakariás megtelt Szentlélekkel és így 
prófétáit.” Amit elmond, az a Lélektől van. Amit az Eljövendőről éne
kel, az prófétálás a Lélek által. Tőle tanulhatunk prófétai igehirdetést és 
magatartást is. Bizonyára voltak neki más elképzelései az eljövendő Mes
siásról, de most az ádvent küszöbén, amikor Fiának Keresztelő János
nak születéséről megbizonyosodott, tudja, hogy az igazi ádvent, Jézus 
eljövetele is itt van már, most nem ábrándozik, nem a maga vágyairól 
vagy reménységeiről beszél, hanem a Lélektől ihletve elmondja, hogy 
Isten milyen Messiást küld. Ő is úgy van, mint Mária, hogy elfogadja, 
amit Isten elkészített, belehelyezkedik Isten akaratába, eszközzé, szolgá
vá lesz, mert megérti, hogy akit Isten elküldött, Ő is szolgál és bennünket 
is úgy újít meg és formál, hogy egész életünk felszabadult szolgálat le
gyen.

„Életünk minden napján” — így fejeződik be textusunk. A diakónia 
végzésében nincs korhatár, nincs kikapcsolható időszak. A diakóniai 
magatartás nem osztható be időszakra, életkorra. Állandó ügyelet, ál
landó készenlét, nyitottság és segítőkészség mindig, mindenütt, minden 
embertárs felé.

A szentlélek erejét kérjük, hogy minket is így állítson be ebbe a 
prófétai szolgálatba, most ez ádventi időben is, hogy híven végezzük azt 
„életünk minden napján”, szeretteink között, a gyülekezetben, a társada
lomban és a népek nagy táborában egyaránt, hogy szolgálatunk ne szi- 
dalmaztassék.

4. Megtérésre mozdít 

Lk 3, 7—14

Szolga-Jézus előtt készíti az utat Keresztelő János. Lehet, hogy ő sem 
látja teljesen tisztán ezt így, sőt hitével ráhagyatkozik arra, aki a jö
vendőt kezében tartja, de előlegezi mindezt, amikor Jézusra mutat, hozzá 
térít, amikor követésére toboroz. Későbbi fogságában is megingott még, 
mert nem tudta, Jézus a Messiás-e, akit vártak és reméltek? Vagy 
mást kell várniok? De most, amikor özönlenek az emberek a Jordán part
jára és tele vannak kérdésekkel, eligazítást várnak, felelni kell nekik 
prófétai módon és igazat. Mit kezdjenek hitükkel, hogyan folytassák éle
tüket? Épp úgy, mint ma, amikor sokan kérdezik: mit kezdjünk hitünk
kel? hogyan éljünk szocializmust építő társadalmunkban, hogy hitünket 
el ne hagyjuk, de hasznos és építő tagjai legyünk mégis társadalmunk
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nak? Űtba kell igazítani, mégpedig jó útra és helyes ösvényre. Óriási 
felelősség!

Ezek az emberek azt hitték, hogy a közlegő Jézusra való tekintettel, 
az „elközelgő Isten országa” miatt jó lesz résztvenni a Keresztelő János 
rítusában. Jó lesz megtisztulni az ő keresztségével. De közben maradhat 
minden a régiben. Nem maradhat! Felületes odaadással, felszínes csele
kedetekkel, üres szavakkal nem lehet követni ezt a Szolga-Jézust.

Ma sem! Nem arról van szó, hogy találtunk egy jó ruhát, a „diakó- 
niát” és most mindent és mindenkit beleöltöztetünk. A ruha alatt pedig 
a „régi szív” dobog és a „régi időket” idézgeti a száj. A diakónia nem 
frázis és nem takaró. Sokkal több ennél. A „régi szívnek" kell megvál
toznia és megfelelnie „az új időknek”, a mának. Nekem, az embernek kell 
megtérnem és az egyházban újra és újra megtérésre van szükségünk. 
Nincs bérelt helyünk, elfoglalt státusunk, aminek alapján páholyban 
érezhetjük magunkat és másokra háríthatjuk a megtérés szükségességét. 
Nem kiváltságunk a keresztyén nevünk sem, ha meg nem térünk. Mi mai 
keresztyének és egyház ugyanott állunk, mint Keresztelő János idejében 
azok az emberek. Ádventben — Jézus eljövetelét várva meg kell halla
nunk, hogy helyettünk is támaszthat Isten magának a kövekből fiakat.

A fejsze ma is fejsze és azt jelenti, mi sem kerülhetjük el az ítéle
tet, ha meg nem térünk és ez a megtérés nem fog megmutatkozni éle
tünk gyümölcstermésében is.

Miben kell hát megtérnünk? Keresztelő Jánosra figyelve észre kell 
vennünk, hogy a megtérésben az emberre fordítja a figyelmet. Kora
beli problémák kerülnek elő és azokra ad példákat és nem kazuisztikus 
megoldásokat. Példákat, melyekből rá lehet következtetni az alapra: for
dulj embertársad felé! „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek 
nincs, akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék.” Ma talán így 
mondhatjuk: akinek van, az ne csak magára gondoljon, hanem az éhezők
re, ínséget szenvedőkre. De ne csupán alamizsna formájában és nem csu
pán, karácsony előtt. Perspektivikusan kell látni az éhezők megelégítését. 
Abban kell megtérnem, hogy jussak egyező véleményre a tekintetben, 
hogy a világ rendjének kell megváltoznia, emberek gondolkodásának, 
mentalitásának kell változnia ahhoz, hogy kenyere legyen, mindenütt, 
minden éhezőnek. A saját kamrámból nem tudom élelmezni az éhezők 
millióit. De a föld termésének, hozamának igazságos elosztásával megold
ható. El kell jutni a megtérésben odáig, hogy a kapitalizmus nem tudja 
megoldani ezt a kérdést, a szocializmus viszont „jó úton” van e megol
dás irányában.

A vámszedők csoportja utált és megvetett társaság volt, mert vissza
éltek helyzetükkel, haszonlesésből, jól megsarcolták az embereket. Nem 
a másik embert nézték, csak saját tőkéjük gyarapodását. A nekik adott 
válasz jól mutatja, hogy nem a foglalkozásuk, a hivatásuk az oka min
dennek. Nincs bűnös hivatás. Nem kell feltétlenül otthagyniok munká
jukat, hivatásukat, csak becsületesen kell gyakorolni azt, az emberre néz
ve, az embertársat látva abban a másikban. Az eléjük kerülőket ember
számba kell venni és méltányosan kezelni, az igazságos vámot kivetni.

Mikor kell megtérnünk? Ott, ahol és amikor emberek szolgálatára 
vagyunk rendelve. Főnök és beosztott között, a hivatal embere és az 
ügyfél között nem kell „szikráznia a levegőnek”. Nem kell a ránkbízotta- 
kat kisebbrendűségben vagy megfélemlítésben tartani. De nem is szabad 
visszaélni mindezzel másik oldalról sem úgy, hogy rendetlenséget támasz
tunk, hűtlenül, nem becsületesen dolgozunk, lazítunk vagy másokat arra 
biztatunk . . .
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Jó lenne azt az alapelvet magunkévá tenni és megvalósítani ebben 
a megtérésben, hogy nem „ő van értem, hanem én vagyok őérette.”

A katonáknak adott válaszból az is kitűnik, hogy a Szolga-Jézus kö
vetői nincsenek ellene a hatalomnak. Kell a hatalom! Isten műve, mun
kája folyik azáltal is. De a hatalommal élni kell és nem visszaélni! A ha
talom maga nem bűn, de a visszaélés óriási bűn, mert a másik embert 
károsítja, sőt életére tör, elveszi azt. Bűn még akkor is, ha ezt hamis lát
szatba csomagolják és fajüldözés formájában végzik, vagy mint pl. Chi
lében, ahol politikai meggyőződésük miatt likvidálnak százakat és ez
reket, mert akinek kezében a hatalom, azt teheti, amit akar. A kérész-, 
tyének és az egyház jó úton vannak, amikor az ilyenek ellen felemelik 
szavukat. A hatalom helyes gyakorlására is van bőven módja a keresz
tyénnek. Nálunk különösen, hiszen a hatalomban mindannyian résztve- 
szünk.

Meg kell térnie egész énemnek, gondolkodásomnak, és magatartásom
nak, magam körüli forgásból a másik embernek való odaadásra. Nem 
csupán szűk körben, hanem mind tágabb körben. És nem csupán indi
viduális, de közösségi életünkben is. Egyéni és közösségi életünknek egy
aránt kell diakóniaivá formálódnia, mindig jobban a másik ember felé 
fordulnia. Szélesíteni kell a kört. Sokan mondják: én végzem a szolgá
latot, a családomnak élek. De miért zárul itt a kör? És a gyülekezet? És 
a társadalom? És a többi keresztények? És az emberiség milióinak, vi
lágunknak kérdései, problémái? Ezekkel csak akkor törődöm, velük csak 
akkor foglalkozom, ha rájuk szorulok? Önzetlenül nem megy? Amikor 
szükségem van az egyházra, keresztelés, konfirmáció vagy temetés adó
dik a családban, akkor „teszek érte” valamit, talán megfizetem? Amikor 
gyermekeim nőnek és óvodára, napközire vagy az ifjúságot érintő ked
vezményekre van igényem, akkor egy kicsit belesegítek a közéletbe? És 
ha nekem és enyéimnek közvetlenül nincs szüksége azokra, akkor nem 
megy? Keresztyének! Nem lehetne egy kicsit önzetlenebbül? Itt kell meg
térnünk !

Karácsony küszöbéhez érkeztünk. Az lehet a karácsonyi nagy aján
dékunk, hogy ilyen megtérésre jutunk. Ezért jön a Diakonosz-Jézus, erre 
hív, erre adja erejét. Szolgává tesz — Isten szeretetének önkéntes, ön
zetlen és boldog szolgájává! És ebben a diakóniai magatartásban magun
kénak tudhatjuk erejét, így lesz Immánuél — Velünk az Isten!

Tóth-Szőllős Mihály

SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

Malakiás 4, 5—6 

Vég és kezdet

A „kis-próféták” között tartjuk számon a Maleachi név (küldöttem, 
követem) mögött rejtőző szerzőt. Pedig két hatalmas eschatológiai beszé
de (2,17—3,5; 3,13—4,3) méltán állítja őt, a Messiás érkezését előkészítő 
többi próféták sorába. Ma azonban — s ezt nem szabad elhallgatnunk —, 
vita folyik affelett, hogy az „Űr napjáról” szóló jövendölését immanens 
vagy a messiási kor reménységét hordozzák-e? A vita kezdete azonban 
nem ma, hanem a kortársak köréből indult el. Aminek bizonysága éppen
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jelen igehirdetési alapigénk. Függelék jellege sajátos irányt akar szabni 
a prófécia mondanivalójának, amikor a „mindent megemésztő tűz napját” , 
a megbékélés és kiengesztelődés idejeként hirdeti meg.

Mint minden prófétai igehirdetésnél, itt js fontos, az elhangzás ide
je. Ami mindenképpen a templomépítés befejezését (516.) követő korra 
esik. S éppen a nagy erőfeszítés utáni „kifulladásnak”, a hitbeli lazulás
nak és a vallási skepsisnek — ma úgy is mondhatnánk „elszekularizá- 
lódásnak” — az idején hozza Isten üzenetét a „holt-térbe” jutott válasz
tott népnek.

Az egyházi esztendő vége. Nem lenne csoda, ha egy hűségben el
végzett évi szolgálat után, lelkész és gyülekezet azt érezné, most végre 
elérkezett a pihenés ideje. Pedig ha egyszer végére értünk valaminek, 
ez nemcsak azt jelentheti, hogy most aztán „lazíthatunk”, hanem azt is, 
hogy elvégezhetjük a számvetést. Feltétlenül meg kell kérdeznünk: való
ban megtettünk mindent, amit Isten ránk bízott? S ha elfáradtunk, a 
szolgálatban fáradtunk-e el? — s nem abban, hogy egymás számára ter
het jelentettünk, nem segítő kezet?

Egy esztendei egyházi és istentiszteleti élet közösen megtett útja fe
lett — ha mi nem vállaljuk a számadás felelősségét —, Isten tart ítéletet. 
Ebben az igében ugyanis az „Úr napjának” megrendítő vonásai, kézenfek
vő módon kínálják ennek lehetőségét.

Ügy gondolom, nem lenne erőltetett, sőt mindenképpen hasznos, ha 
itt segítségül hívnánk az egész irat lelkiismeret-ébresztő üzenetét. Cso
dálatosan egyszerű, plasztikus, de éppen ezért megrázó példákon mu
latja be Izrael vétkeit. Ezek a képek segíthetnek minket abban, hogy 
sok „utalgatás” helyett őszintén megragadjuk és elővegyük a mi mai 
mulasztásainkat és bűneinket:

a) Valahogy „olcsónak” tűnik ma, a mi keresztyén, vallásos életünk. 
Ezt nem elsősorban anyagi kérdésekkel kapcsolatban értjük most — majd 
arról lesz szó később. Valahogy nagyon „vérszegény” istenfélő életnek 
mondható csak az évi néhány istentiszteleten való részvétel. Az éven
kénti egy „hivatalos” úrvacsoravétel. S ha igazi bűnbánatot és töre- 
delmet keres az ember, még a nyomát sem látja. Isten mindenképpen 
több érdeklődést várhat el igéjével szemben. Azoktól is, akik hirdetik, 
azoktól is, akik hallgatják azt! (1,8). Egész szívet és egész életet, nem 
í'élbenmaradt, „torzó” szolgálatot vár tőlünk az Isten.

b) Sokszor hiányzik a gyülekezet szava mellől a „megszívlelt” ige, 
a szolgálatba torkolló szeretet fedezete. Nem csoda hát, ha „hamisan” s 
nem hiteltérdemlően hangzik fel bizonyságtételünk. (2,2—3). Nos itt Is
ten számonkéri tőlünk ünnepeink „salakját”, szemünkbe szórja azok 
„szemetjét” ; gyümölcstelen keresztyén életünk sivárságát.

c) Miután ennek az esztendőnek közegyházi feladata volt az anyagi 
terhek hordozása mértékének emelése, érdemesnek tűnik ezzel külön is 
foglalkoznunk. Érdekesen, újszerűén veti fel ez a prófétai igehirdetés a 
kérdést: „nem csaltuk-e meg az Istent?!” A mi számunkra ma nyilván 
nem a „tized” a mérték, de az igen: nem adunk-e kevesebbet annál, 
mint amire egyházunk szolgálatának ma ténylegesen szüksége van? 
(3,8-kk)

Folytathatnánk még a sort, de nyilván mindegyikünk maga tudja 
majd, milyen irányokat érdemes még kihangsúlyoznunk.

A megújuló kegyelem idejének kezdete. Nemcsak a „vég”, hanem a 
„kezdet” , a kopogtató ádvent küszöbén állunk. Ebben az összefüggésben 
az egész egyházi esztendő nem volt más, mint a „felkészülés” ideje. Min
den igehirdetés, s az egyház egész szolgálata nem akart mást, mint a
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ADVENT 1. VASÁRNAPJA

1. Péter 1, 22—25 

„Új kezdet: megtérésre hívó szó!”

Az új ádvent arra ösztönöz, hogy újat kezdjünk. Igehirdetők: sze
retnénk megújult erővel prédikálni. Igehallgatók: szeretnénk hűségeseb
ben Istenre figyelni. Mai textusunk is erre biztat bennünket. De nem úgy, 
mintha eddig semmi sem történt volna, sőt inkább határozottan hir
deti, hogy Isten eddig is megújított, újjászült bennünket „élő és mara
dandó igéje által” . Úgy kell tehát újat kezdenünk, mint akikkel eddig is 
hatalmasan cselekedett az Isten, és abból kell megújulnunk, amit igéjé
ben eddig hirdetett és ajándékozott nekünk. Milyen legyen ez az újra 
kezdés? Mi legyen a keresztyén ember magatartása, feladata az új ádvent- 
ben, Krisztust várva, karácsonyra készülve?

1. Isten iránt: engedelmesség lehet az egyetlen magatartásunk. Ez 
azonban egyáltalán nem természetes és magától értetődő az ember számá
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Krisztus érkezésére felkészíteni a híveket. A megbékélés és kiengeszte- 
lődés evangéliuma olyan gyülekezetét akart kiformálni belőlünk, ame
lyik a golgotái keresztben békességet, bocsánatot talált az Isten előtt. 
S az Istennel való megbékélés után, a „békeszerzés” útján indul el a fele
barát felé. Egyházunk szolgálata azért az elmúlt egyházi évben is, az 
„Illés-Keresztelő János” szolgálata volt. A bűnbánat és megtérés, a hitre 
jutás és újjászületés felkínálásának áldott ideje. A megújuló kegyelem 
esztendeje.

A kapott erő, a bűnbocsánat és az új élet azonban, nem a gyülekezet: 
valamiféle „lelki nyugdíjbavonulásához” szükséges. Ütravaló az! Ami
nek erejével el kell indulnia, s visszatérő Ura elé meg kell érkeznie az 
egyház népének. Olyan útravaló — az „úton levő egyház” számára —, 
az elmúlt egyházi esztendő sok kegyelmi ajándéka, amivel nemcsak ma
gát táplálta. Hanem a szó igazi értelmében véve — diakóniát végezve —, 
megoszthattuk azokat embertársainkkal.

Ha most visszatekintünk ugyanis a szolgálatainkra, amikkel egyes 
emberek, családok, hazánk, meg az egész emberiség békességét munkál
hattuk — indítsanak azok hálaadásra bennünket. S köszönjük meg Is
tennek, hogy nem a gyűlölséget és haragot, hanem a „fiák szívét az apák 
felé fordító” megbékélést munkálhattuk ebben a világban. Az pedig kü
lön is hálaadásra indító, hogy ezt a szolgálatunkat más világnézetű, vagy 
nem keresztyén embertestvéreinkkel is együtt végezhettük az elmúlt esz
tendő során.

Hálaadással induljunk ádvent jelé. Akik egy évvel ezelőtt nekiindul
tunk az egyházi esztendőnek erre az útjára, nem mindnyájan jutottunk 
el a végére is. Lelkipásztorok és felügyelők, presbiterek és sok gyüleke
zeti tág dőlt ki fáradtan a sorból. Köszönjük meg életüket, imádságaikat 
és szolgálatukat Istennek. S miközben reménységgel indulunk most ád
vent felé, higyjük — hogy az előttünk járt egyház tagjaival együtt —, 
nem a „vég”, a sír pusztulása, hanem a megújuló kegyelem, a megújuló 
szolgálat „kedves esztendeje” felé megyünk tovább.

Csizmazia Sándor



ra. Mi sok mást akarunk engedelmesség helyett. Pl. számonkérni Isten 
tetteit: miért engedett csalódni bennünket, miért van próbatétel, betegség 
az életünkben stb. Szeretnénk Isten akaratát felülbírálni, válogatni ab
ban, s csak azt befolyásolni, ami szerintünk is javunkat szolgálja. Szeret
nénk befolyásolni is Isten akaratát és tetteit: imádságainkban elmondott 
kéréseink, sőt hálaimádságaink is erősen ebbe az irányba mutatnak. 
Valami olyasmit szeretnénk tehát tenni, ami éppen nem engedelmesség. 
Azután rá-rádöbbentünk arra, hogy mégsem mi diktálunk, s megkese
redve esünk a másik végletbe: nem érdemes terveznünk, küzdenünk, 
úgyis csak báb az ember, gépiesen engedelmeskednie kell az erősebb aka- 
íatnak; nem is lehet felelős a cselekedeteiért, hiszen nem saját maga ha
tározza meg azokat.

Sem a zúgolódás, sem a fatalizmus nem lehet a magatartásunk. Ami
kor „az igazság iránti engedelmességre” biztat Péter apostol, nem vélet
lenül hangsúlyozza olyan sokat az igét, „amelyet hirdettek néktek”. Azt 
ti., hogy Istennek engedelmeskedni csak az tud, aki az igéből megismerte 
Isten cselekedeteit, de saját felelősségét is. Az ige mindig azt hirdette — 
advent csak aláhúzza —, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü
lött Fiát adta” . Tehát, aki megismeri Isten hatalmát, szeretetét, velünk 
való igényét, és cselekedetét, amit földi és örök életünkért tett, az jut 
el az engedelmesség helyes meglátására és gyakorlására.

Mert engedelmeskedni is sokféleképpen lehet. Lehet számításból: Is
ten hatalmának és erejének a meglátása arra biztat, hogy tanácsos „jó
ba lenni” a nálunk erősebbel. Lehet kötelességtudatból is engedelmes
kedni: amennyit csak tudunk, igyekezzünk becsületesen visszafizetni Is
tennek akaratának elfogadásával és cselekvésével. A félelem is diktálója 
lehet az engedelmességnek: ha nem fogadunk szót, máskor nem segít meg 
Isten, sőt megbüntet bennünket. A hálából történő engedelmesség áll 
legközelebb Isten igényéhez, de ez is csak akkor igaz, ha nem meghálál- 
niakarásból, hanem csak úgy „magától”, mint aki mást nem is tehet, en
gedelmeskedik Isten akaratának. Ez a hála természetesen ott van a ke
resztyén ember imádságában és énekében, de az engedelmesség mégis 
elsősorban tevékenység.

A tevékenység sokféle lehetőségéből ádventben különösen figyeljünk 
arra, ami abból származik, hogy Isten „szerette” a világot. Nekünk sem 
irtóznunk kell a világtól és gyűlölnünk azt. Hanem benne Isten szerete- 
tével szolgálni. Isten a világot mentő, féltő akaratát elsősorban az „élő 
és maradandó” ige továbbadásával: hirdetésével és gyakorlásával mun
kálhatjuk. Vagyis segítsük, vigasztaljuk, értékeljük stb. embertársainkat, 
akiknek Isten javát akarja, s akiket nekünk lehetőségként adott, hogy 
neki engedelmeskedhessünk.

2. Embertársaink iránt: szeretet lehet az egyetlen, Isten szerint való 
magatartásunk, feladatunk. Az Isten iránt való engedelmességnek ez az 
emberek felé irányuló megnyilvánulása kizárja azt, hogy az Istenéi ural
kodjanak egymáson. Házaséleteket, munkatársi kapcsolatokat, barátságo
kat legtöbször az tesz tönkre, hogy önző módon felülkerekedik egyik a 
másikon. De mint egyház is eltévesztjük a feladatunkat, ha a lelkeken 
akarunk uralkodni. Isten kegyelmes és mentő szeretete azt megakadá
lyozta, hogy evilági hatalomra törjön az egyház, de ott kísért bennünk 
a vágy, hogy felsőbbrendű magatartással érvényt szerezzünk — legalább 
lelki vonalon uralkodási szándékainknak. Keserű tapasztalataink lehet
nek azon a téren, hogy a „fölényes hite” milyen messzire tudja űzni a 
szeretetet. Az uralkodási vágynál talán még elterjedtebb magatartás a 
közömbösség. Ez is sok kárt okozott már emberek kisebb-nagyobb közös
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ségeiben. Araikor akár a gyülekezetben, akár valamilyen társadalmi kö
zösségben érdektelen közöny lesz úrrá, ugyancsak vétkezünk Isten sze- 
retetet váró akarata ellen. Jobban kellene figyelnünk arra, hogy vajon 
nem igényelnék-e szolgálatunkat, s többet kellene tennünk azért, hogy 
számíthassunk egymásra.

Az uralkodási vágyat és a közömbösséget nem lehet legyőzni a sze
retetnek csupán emlegetésével, vagy „érzésével”. Az apostol jónak látta 
fölsorolni az igazi szeretet néhány jellemvonását, hogy lemérhessük, va
jon valóságos-e a szeretetünk. „Képmutatás nélküli” szeretetről akkor be
szélhetünk, ha utólag sem derül ki, hogy „számítás” volt a szeretetünk- 
ben. Ha valami ártott az egyház munkájának a társadalom és a nép kö
rében, akkor minden valószínűség szerint első helyre kerül az a maga
tartás, hogy egyesek csak „mutatták” a szeretetet. S ebből a képmutató 
szeretetből nem kértek az emberek. A „kitartó” szeretet az igazi diakó- 
nia alapja. Nem segített a nyomorúságon az, hogy karácsonykor, hangu
latos szavak kíséretében, odavetettek valamit az éhezőknek, de egyéb
ként nem törődtek velük. A „szívből” jövő szeretet jelentését akkor ért
jük meg valóban, ha ismerjük az akkoriaknak a szívről alkotott vélemé
nyét: az egész emberi életnek, az indulatoknak a központja és Isten be
fogadásának a helye. Tehát a „szívből” való szeretet egzisztenciális, és 
mindig sugároz valamit Istenből: ahogy Krisztus szeretett. Figyeljünk ar
ra a gyakorta használt kifejezésre is, hogy „szívesen” teszünk valamit, 
s ez azt jelenti, hogy nem kényszeredetten, hanem örömmel, boldogok 
vagyunk, hogy tehetjük. Ezeket a jelzőket fogja szinte össze az a kifeje
zés, hogy „testvérszeretet”. Vagyis elfogadni egymást adottságként, válo
gatás nélkül, akkor is, ha sok közöttünk a különbség. Fajgyűlölet, val
lási türelmetlenség, sovinizmus stb. éppen a testvérszeretetet zárják ki. 
Viszont éppen a testvérszeretet lehet az összekötő kapocs a sok külön
bözőségben. Ne feledjük, hogy a karácsonykor megszületett Jézus, az 
Isten Fia, nekünk testvérünk. Vele, általa, az ő erejéből tudjuk gyakorol
ni a testvérszeretetet. De hogy valóban képesek legyünk a szeretet gya
korlására, vagyis az Istennek való engedelmességre, ehhez meg kell újul
nia magatartásunknak önmagunk irányában is.

3. Önmagunkkal szemben: megtisztítás a feladatunk. Őszintén észre 
kell vennünk és elismernünk tisztátalanságunkat. Nem másban keresni 
a hibát, mást okolni a magunk szennyeséért. Pl. a „bűnös” világot, az 
emberek gonoszságát és hálátlanságát tenni felelőssé azért, hogy nem 
szolgálunk nekik, mert félünk, hogy „bepiszkolódunk” tőlük, ez a ma
gatartás a legteljesebb szembenállás Isten akaratával. Ö éppen azt akar
ja, hogy ne öncélúan, saját gyönyörködésünkre legyünk tiszták, hanem
— mint láttuk — testvérszeretetre. Minden más vallásosság „lelkizés” 
hibás, nem Krisztus szerint való. Amikor a felhívás úgy hangzik, hogy 
„lelketeket” tisztítsátok meg, ez nem azt jelenti, hogy valami „belső tisz
taságira kell törekednünk, hanem éppen azt, hogy ne elégedjünk meg 
felületes, látszat tisztogatással, hanem az a legmélyebbről induljon el, 
ahonnan azután előjön szó, cselekedet, egész életfolytatás. Advent — meg
sokszorozódott igehallgatási alkalmaival, úrvacsoravételi lehetőségekkel
— különösen alkalmas időszak „lelkünk” megtisztítására.

Ahogyan szüksége van a testnek az újra, meg újra való megtisztítás
ra, úgy igényli azt „lelkünk” is állandóan. Nem mondhatjuk azt, hogy 
már véglegesen tiszták vagyunk. Űj ádvent Krisztus tisztító szeretetét 
hozza újra. Ezért a „tisztítsátok meg lelketeket” felhívás jelentse azt is, 
hogy megújult imádsággal könyörgünk: „Tisztíts meg, Uram, és tiszta le
szek!” Végső soron tehát Isten tisztíthat meg bennünket, s ő ezt a mun-
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Icá ját végzi is állandóan. Sokszor kényelmetlen, olykor fájdalmas is a 
t is z t ít ó  munkája, de mindenképpen a mi érdekünkben történik. A tisz
ta ember tud vonzó lenni, üde a szava, a magatartása, erős és egészséges 
az élete. Nem riasztja el a rátekintöket, hanem odafigyelnek a szavára. 
Azért is fontos tehát a tisztaságunk, mert nem mindegy, hogy hogyan 
„tálaljuk” a testvérszeretetünket. A legfinomabb ételt is visszautasítják, 
ha szennyes edényben kínálják. Ismételten hangsúlyoznunk kell tehát, 
hogy saját tisztátalan magatartásunk mennyire akadálya lehet Isten iránt 
való engedelmességünknek és emberek felé való szeretetünknek. De azt 
is, hogy Krisztus újra és újra megtisztít bennünket. Vigyázzunk, tanul
juk megbecsülni és megőrizni a tisztaságot!

Az ember magatartása nem választható széjjel mereven Istennel, em
berekkel és önmagával kapcsolatos magatartásra. Éppen azt igyekeztünk 
meglátni, hogy mennyire egymásból következik: tiszta lélek, emberszere- 
tet és Istennel való engedelmesség. Mégis szükséges volt ilyen részletei
ben is megvizsgálnunk magatartásunkat éppen ádvent idején. Hogy meg
lássuk: milyen sokoldalúan szorulunk rá a karácsonykor értünk is em
berré lett Krisztus bocsánatára, testvérszeretetre megtisztító és engedel
mességre erőt adó szeretetére.

Bárány Gyula

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Jakab 5, 5- 10 

Próbaleltár

A gyülekezetét kímélő igehirdető ma „bajban” van. Jakab apostol 
sorai sodorják abba. Miközben azt mérlegeljük, hogy mit mondjunk és 
ne sértsünk, elkerüli figyelmünket, hogy ez a kímélés hamis, sőt megsze- 
gényítjük azt, amit és amiről beszélnünk kell. Az indulatmentes fogal
mazás és a tényközlés lehet csak útbaigazító és hiteles. A próbaleltár 
nem bizalmatlanság, hanem helyzetfelmérés és felkészülés az „igazra” , 
arra, amikor már nincs lehetőség a korrekcióra. Ezt a célt tűzhetjük ki 
magunk elé, amikor végiggondoljuk mondanivalónkat erre a vasárnapra.

Nem szoktuk, de ma jó lenne, ha ezt az igét, kétszer is felolvasnánk. 
Többet igényel ennek tartalma, mint az egyszeri felolvasásból eredő „fu
tó kaland” . így jobban megértetnénk az összefüggéseket és jobban meg
gondolkodtathatnánk híveinket.

Igehirdetőknek

A 4. vers nem tartozik textusunkhoz, de érdemes megnézni az össze
függések miatt. Túlságosan „in médiás rés” indít az 5. vers. A 4. vers 
szerint a tulajdonos áll előtérben. Annak magatartása. A bérkifizetés el
mulasztása. Nem véletlenül, hanem tudatosan. Ez a magatartás, az el
mulasztott bérkifizetés kiált a Seregek Urához ugyanúgy, mint Ábel vé
re. A kizsákmányolás és a gyilkosság ugyanazon a fokon áll. A kizsák
mányolás és a testvérgyilkosság „egy súlycsoportban” vannak. Ügy is to- 
vábbvihetjük ezt a gondolatot, hogy a kizsákmányolás egyenlő a gyilkos
sággal.
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A máról van szó
Amikor a kizsákmányolás szót hatsználjuk a gyilkosság kifejezéssel 

együtt, akkor nem a határokon túlra kell gondolnunk, hanem megmarad
va saját portánkon és — talán — kétszintes lakásunkban, vagy saját 
összkomfortunkban.

Dőzsöltetek úgy, hogy közben szociális otthonba dugtatok;
dőzsöltetek úgy, hogy közben válási árvákat hagytatok;
dőszöltetek úgy, hogy közben elhanyagoltatok.
Súlyos bűnök ezek? Minden mérlegelés helyett hadd álljon itt annyi: 

minden felebarát ellen elkövetett mulasztás az! Nincs rangsorolás. A leg
nagyobb vétek, amit elkövethetünk ezen a földön, az mindig az ember
társ ellen történik. Nem lehet igazolni, magyarázni azt a mentalitást, 
ami leszűkíti a másik életterületét. Akár osztályok okozzák ezt egymás
nak, akár egyének, vagy családtagok. Egyértelműen visszaélés ez minden 
szinten az emberi jogokkal. Itt találunk példát nemzetközi és családi éle
tünkben eleget.

Tények

Talán igehirdetési vázlatot is adhatnak a következő sorok. Témánk 
lehet: javunkra adatott és másra használtuk:

1. a földet
2. az embertársat
3. az időt
Ha valaki ezeket a pontokat politikai kérdésnek érzi, akkor azt kell 

mondanunk, hogy nemcsak, sőt a diakóniai lelkületű ember nem érzi a 
határt, hogy egyáltalán az emberiséget érintő kérdéseket szabad-e jelzők
kel illetni. Az az érzésünk, hogy aki itt jelzőket keres, az ki nem mondot- 
tan kibúvókat keres a felelet és a feladatok elől.

Aki nem tetszését fejezheti ki, az csak kizsákmányoló lehet. Aki 
kifogásokat emel, az még nem jutott el addig, hogy a Biblia nem „rin
gasd el magad” Olúziógyűjtemény, hanem igenis szembefordul mindazok
kal, akik nem rendeltetésszerűen értelmezik azt, sőt azokkal, akik nem 
rendeltetés szerint művelik a földet, nem rendeltetésszerűen védik az 
embert és nem rendeltetésszerűen élnek az idővel. A környezetszennye
zés, a nyomor és az időfecsérelés nem Isten akarata.

Az az önteltség sem Isten akarata, ami többre tartja 
az egyént, mint a családot; 
önmagát, mint a közösséget; 
önmagát, mint a gyülekezetei; 
a gyülekezetét, mint a közegyházat.. .

Mert:
ez a nagyobbnak tartás gyújtotta meg a máglyákat, 
ez a nagyobbnak tartás vitt gályarabságra, 
ez a nagyobbnak tartás nyitotta meg a gettókat, 
ez a nagyobbnak tartás dobta le az atombombákat, 
ez a nagyobbnak tartás pecsételte meg a négereket!

Igénk lényeges mondanivalója az, hogy döbbenjen rá mindaz, aki így 
él, magatartása tarthatatlanságára.
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Lehetőségeink

A próbaleltár nagy kincse az, hogy rámutat, hol kell változtatni az 
eddigi gyakorlaton. Megváltoztatható ez az életforma, de nem lehet ki
térni a végső leltár elől. A vetés az aratáshoz közelít.

Jakab apostol komolyan készíti fel az „övéit” az Úr visszajövetelére. 
A keresztyénség egyet jelent azzal a készüléssel, amellyel visszatérő Urát 
várja. Még akkor is készül és számol Vele, ha ez az időpont ismeretlen, 
de azt bizonyosan tudja, hogy jön. Ezért fontos ebben az összefüggésben 
az idő, nem általában, hanem amit addig kapunk.

Feladataink

Erősítsétek szíveteket! Mivel és mire? A betöltött emberi hivatással 
a békességre. Nem félreállni, meghunyászkodni tanulunk ezen a vasár
napon, hanem a legnehezebbet tanuljuk és a legnehezebbre készülünk. 
Emberi szinten a legnehezebb nem másoknak, hanem magunknak pa
rancsolni. Nem a mások, hanem a magunk indulatát kordában tartani. 
Váljék olyanná magatartásunk, hogy példa legyen: munkában, szeretet- 
ben és idő, sőt szabad idő kihasználásban.

Döntő itt a magvető, a szántóvető ember példája. Aki ismeri a mag
vető, a szántóvető embert — nem az illúziót és az elképzelésszerű mesé
ket —, mindegy, hogy kézzel, vagy géppel vetett, ebben a „szakmában” 
a technizálódástól függetlenül van, ami változatlan marad, sőt mindig 
időszerű: a pontosan, mondhatnánk időben elvégzett talajelőkészítés és 
vetés után a szántóvető vár, mégpedig béketűréssel. Vár, mert megtette 
a magáét. De nemcsak ennyit vár, hanem számol azzal, ami nem tőle 
függ, a reggeli és esti esővel. Tudja, hogy ez biztosítja a növekedést, 
a fejlődést. Ez adja az ő munkájának a kiteljesedését. Céltudatos csele
kedet az övé. A közbeeső idő sem a tőrés ideje, hanem a várakozásé. A te
hetetlen ember időtöltése a tűrés. A kötelességét teljesítő embernek van 
ádventje, azaz várakozása. Tudja azt, hogy a döntő dolog megtörtént. 
Elvégeztetett! Keresztyén vonatkozásban ez a döntő esemény a kereszt és 
a feltámadás, helye pedig ez a föld. Nincs az elvégeztetettnek más régió
ja, mint ez a föld. Azóta, minden az aratás felé tart, pontosabban, kö
zeledik. Nincs helye — pedig vannak ilyen hangok — a találgatásoknak, 
az érkezési idő becslésének, de a kegyeskedésnek sem.

Mindez akadályává válhat a hitnek! Ez azért lényeges, mert sokan 
a hit akadályát az „istentelen” világban látják, ill. magyarázzák.

A környezeti ártalom korában mindennek az okát a környezetben 
keresik. Pedig, ha végiggondoljuk, akkor a környezet sem magától szeny- 
nyeződött el, hanem annak gazdájától — az embertől.

Gyülekezeti légkör

A gyülekezeti légkör szennyezettségének oka itt fogalmazódik meg: 
,,ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai” (9). A bosszúenergiák felsza
badításával egyenlő ez a sóhaj. Egyértelműen negatív előjelű megnyilvá
nulás ez, sőt minden suttogás és „tájékoztatás” és a „nem hallotta” be
vezetéssel ellátott „szöveg” . Nem arról van szó, hogy a „kék fény”-es 
ne vegye el büntetését, hanem arról, hogy ne a „dünnyögő” és gyűlölő 
mondjon ítéletet, mert nem ez az ember kapta meg az ítélethozatalra a 
megbízatást. De a helye sem a konyha, a műhely, az iroda, vagy éppen

637



a gyülekezet, hanem világi szinten van ennek hivatalos helye, sőt a leg
nagyobb hely: az Atya jobbja, azaz az a személy, aki onnan eljön ítélni 
élőket és holtakat. Jobb kezekben van az ítélet, mint a mienk.

A józan észhez

Az ítélkezés „visszaható” ige. Visszahat arra, aki mondja, és aki „köl
ti” . Nem másról fest az ilyen képet, hanem sokkal inkább „önarckép” 
ennek a neve. Ez az emberi vonatkozása. Az Isten előtti pedig ez, ma
gunk „vívjuk ki” az ítélet mértékét éppen magatartásunkkal és szavaink
kal.

Nincs helye a hamis vigasztalgatásnak és a hitegetésnek, de az ön- 
áltatásnak sem. A célra irányítja gondolkodásunkat igénk, aminek neve: 
az Úr közel csak azért, mert Ö jön! Ezért nincs helye a türelmetlen ve
szekedésnek és sóhajtozásnak, de a bizalmatlanságnak sem.

Azt hiszem, hogy itt az egyik legnehezebb diakóniai szakaszra kell 
ráállnunk — eljutnunk az ítélgetéstől az önkritikáig!

Káposzta Lajos

EMLÉKEZÉS, HÁLAADÁS, BIZAKODÁS
(50 éves érettségi találkozókor)

Zsolt. 25 . 1—7

Isten ad számunkra kivételes alkalmakat, amikor szeretetét különös
képpen megtapasztalhatjuk. Egy ilyen Istentől adott kedves alkalom ez 
a mai együttlétünk, 50 éves érettségi találkozónk. Kedves élmény ez ma 
nekünk és azoknak a szeretteinknek, akik most velünk lehetnek. Kedves 
ünnepnek is mondhatnák ezt a találkozói alkalmunkat. Ünneppé teszi 
az, hogy templomban vagyunk, hogy ige szól hozzánk és imádság hang
zik. A meghatottság érzése töltheti el szívünket soproni templomunk ol
táránál. Néhányunk számára konfirmációi oltár volt, ahonnan hitben és 
kegyelemben megerősödve léphettünk tovább. Vannak közöttünk, akik a 
keresztség ajándékait kapták ennél az oltárnál. Diákéveink idején sok
szor részesültünk itt az úrvacsora kegyelmi ajándékaiban. Aztán vannak 
közöttünk, akik Isten nevében és áldásával innen indultak el házastár- 
sukkal a családi élet útjára. Isten kegyelme mindnyájunkat köt valami
lyen formában ehhez az oltárhoz. Mindnyájunk számára legyen most ez 
az oltár az emlékezés, a hálaadás és a bizakodás oltárává.

1. Igénk egyik verse így hangzott: Emlékezzél meg, Uram, irgalmas
ságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. A zsoltárige 
imádság, egyéni imádság. Azért könyörög, hogy Isten kegyelme szerint 
emlékezzék meg róla, ő is Istennek arra a kegyelmére akar emlékezni, 
amelyet életében annyiszor megtapasztalt. Nagy ajándéka Istennek, hogy 
emlékezhetünk, visszatekinthetünk 50 év messzeségébe, még továbbra is, 
hiszen az emlékezés végigkísér életútunkon. Ügy tanultuk, jó emlékezni 
a kellemes, kedves dolgokra, de jó volna egészen elfelejteni azt, ami 
rossz emléket hagyott bennünk, arra ne emlékezzünk. A zsoltáríró is így 
látta. Ezért könyörög azért is: Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne 
emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvolto
dért, Uram. Bízik Isten .kegyelmében. Isten meg tud bocsátani úgy, hogy



nem melékezik vétkeire. Odáig jutott el imádságában a zsoltáríró, hogy 
Isten nemcsak emlékezni, de felejteni is tud. Isten megbocsátásában van 
az Ő felejtésének titka. „Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, 
olyan messze veti el tőlünk vétkeinket” (Zsolt. 103. 12.) Isten rólunk is az 
Ő kegyelme szerint emlékezik meg. Áldjuk és magasztaljuk Öt kegyel
méért, amellyel velünk volt, megtartott és megáldott.

2. Ma nem elég csak annyit mondani, hogy „hála Istennek”. Hála 
Isten, hogy 50 év elmúltával is együtt lehetünk. Úgy érezzük, akik Itt 
vagyunk, hogy személy szerint is el kell mondanunk imádságunkban: 
Áldlak és magasztallak, Uram, a te jóvoltodért.

Úgy tűnik, hosszú volt az együtt megtett ütünk. Amikor először lép
hettük át az ősi soproni líceum küszöbét, még dúlt az első világháború. 
Jöttek a háború utáni nehéz esztendők. Sopron városának elcsatoiása, ősi 
iskolánk elvesztése fenyegetett. Népszavazás után magyar maradhatott a 
város, líceumunkban tovább folyhatott a tanítás. Isten próbás időkben is 
mutatott utat, segített, bajokból és kísértésekből kimentett. Ezt is kö
szönjük meg Istennek ma.

Imádságunkban Istennek köszönjük meg egymást, aztán azokat is, 
akikhez Isten odakapcsolta életünket. Gondolok szeretettel azokra az 
osztálytársakra, akiket Isten elszólított közülünk, az élők sorából eltávo
zott tanárainkra, szüléinkre, hálával emlékezünk róluk. Áldjuk Istent, 
hogy áldásul adta őket nekünk. Legyen áldott közöttünk emlékük!

Istent áldjuk azért is, hogy életútunkon adott mellénk segítőtársat, 
feleséget, gyermekeket és unokákat. Bővült a családi kör, nőtt örömünk 
es nagyobb lett Isten iránti hálánk is. Családi életünkben és hivatásunk 
végzésében is voltak nehéz napjaink, de visszatekintve látjuk, hogy Is
ten nem engedett elcsüggedni, adott Szentleikéből fakadó erőt, vezetett 
és tovább vitt, amikor arra gondoltunk, hogy utunknak vége van. Ki az 
közülünk, aki ne érezné, hogy Isten velünk volt, megsegített és megál
dott. Egyikünk sem felejti el az értünk dolgozó, verejtékező édesapját, 
imádkozó édesanyját, szívük szeretetét adták nekünk, hogy mi is tovább 
adhassuk. Istenben boldogult tanárainkért is Istent magasztaljuk, de az 
élőkért is, akik úgy tudtak tanítani és nevelni minket, hogy útvesztőkben 
sem tévedtünk el. Az evangélium világosságában járattak minket. Meg
becsülés és tisztelet illeti őket. Istent áldjuk és magasztaljuk azért a sze
leteiéért, melyet embereken keresztül ajándékozott nekünk. Őt álfjuk 
kegyelméért és irgalmasságáért, melyet mi sokkal inkább megtapasztal
hattunk, mint a zsoltáros, Krisztusban mindnyájunknak ajándékozott 
megváltó kegyelméért. Istennek a Krisztusban nekünk ajádékozott meg
bocsátó kegyelméről sok-sok igehirdetést hallottunk ebben a templomban 
a diákévek idején, líceumunkból a hit által való megigazulás bibliai 
tanítását vihettük magunkkal, mint a reformáció egyik nagy örökségét. 
Mindezért, Istennek nekünk adott minden ajándékáért csendes alázatos
sággal, mégis nagy örömmel mondjuk el imádságunkat: hegyen Tiéd, 
Urunk, szívünk hálája!

3. Az emlékezés és a hálaadás mellett igénkben a bizakodás hangja 
is megszólal. „Istenem, benned bízom, de szégyenüljek meg.” Amit a zsol- 
táiíró imádságában elmond, azt hiszi is. Bízik Istenben, bízik abban, hogy 
Isten kegyelme és irgalmassága vezérli jövendő életének útjain. Ezért 
tud könyörögni így: „Űtjaidat ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts 
meg engem.” Istennek van útja számunkra. Isten meg is mutatta ezt 
az utat Jézus Krisztusban. Ez az út a szeretet, békesség és szolgálat út
ja. Még nyugdíjasán sincs más utunk. Krisztusban egyek vagyunk, össze
tartozunk, szívek kerülnek közelebb egymáshoz ezzel a mi találkozásunk-
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kai is. Szétváltak útjaink, de most Isten kegyelméből összetalálkoztunk. 
Bízzuk reá magunkat ezután is, ha útjaink szétválnak és visszatérünk 
otthonainkba. Isten kegyelméből az Ő vezetése alatt mehetünk tovább 
újabb boldog együttlétek felé. Ha ezen a továbbvivő úton egyikünk el
maradna, akkor is hittel, bizakodással és reménységgel tekintsünk az 
odafent való öröktalálkozóra. Áldja meg a mi Urunk emlékezésünket, 
hálaadásunkat és erősítse bizakodásunkat a Jézus Krisztus által.

Mesterházy Sándor
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Egyháztörténeti évforduló

Reformációi ünnepély a pesti egyházban — 1818-ban
Glatz Jakab, a poprádi születésű bécsi lelkész és konzisztóriumi ta

nácsos a reformáció 300. jubileuma alkalmából 1818-ban kiadott könyvé
ben így emlékezik meg az egykori Bányakerület s azon belül Pest városa 
október 31-1 ünnepségeiről: „...N em  tsak nagy hivatalára: hanem külö
nös Prédikátori ’s Nevelői Tudományára, mély belátására, és az Egyházi 
dolgok okos kormányozására nézve is méltán fő Tiszteletű Superinten- 
dens Lovich Ádám Űr, már Augustus 25-kén ki adott Deák Pásztorile
velében megtett minden rendeléseket, mellyekhez a’nagy Innepre nézve 
szabnák magokat a Megyéjebeli Prédikátorok; és ezen szép, valódi, és 
szívreható Rendeléseket a’ Pesti Convent is helybe hagyta. . .  A pesti 
Aug. Evangélica Ekklé’sia . . .  mindkét nyelven meginnepelte a Százados 
Örömnapot. Az Inneplés napjain négy gyertya égett az Istentisztelet alatt 
az oltáron, mellyre tétettek a’ Szent Edények, egy nagy formájú Biblia, 
és azon 12 Üj Testamentomok’ s ugyan annyi Luther Katechismusai, 
mellyeket a szegényebb sorsú Oskolás gyermekek közt való kiosztás vé
gett egy oskolák barátja ajándékozott A ’ Tót Gyülekezetben Nov. 1-sőjén 
a’ 9 órakor végbe ment Ür Vatsorája után kezdődött 10 órakor az Isten
tisztelet. Több énekek közt ezen Lutheré is elénekelteitvén: „Érés várunk 
nékünk az Isten” N. Tiszt. Senior ’s az itteni Ekklé’sia tudós munkássága 
tekintetéből is nagy érdemű Prédikátorja Molnár János Úr 1 Kor. XIII. 
13. egyesítve ’Sid. XIII. 7,8,9 tartatott Predikátziójában, a’ Jézus Vallása 
fundamentumának a’ Hitet, Szeretetet és Reménységet tette. A ’ déllyesti 
3 órakor öszvegyűlt Német Hívek előtt felolvastatott a’Predikátor által 
az utóbb nyomtatásban is megjelent rövid Summája az Augustai Vallás
tételnek, melly után első Tanító Hoffmann Péter Űr tett a’ Luther Ka- 
techismusából vizsgálatot Tanítványival. Erre megáldotta a’ Népet a’ Pré
dikátor. Nov. 2-dikán ugyan ezen Gyülekezet 9 órakor gyűlt a’ Templom
ba. Megjelent az ekkori Istentiszteleten Amália Karolina Anhalt-Benrn- 
burg-Schaumburgi Hertzeg Asszony, a korán a földről elköltözött Fő Hert- 
zeg Asszony Hermine Ts. K. Fő Hertzeg József Magyar Országi Palatínus 
Hitvesének Édes Annya. . .  N. Tiszt. Brun Friedrich Udvari Papjával 
együtt Ezen kezdő Éneknek: Alléin Gott in dér Höh’sey Ehr (Ditsőség a’ 
magas Mennyekben Istennek) eléneklése utáb Imádságot tartott, és a’ 
C-dik ’Soltárt olvasta el az említett Prédikátor. Erre a gyülekezet Orgona 
mellett Rösler Kristóf Űrnak ezen Énekét énekeltette: Örömérzés gyűj
tött és innpei buzgóság minket e Szent helyre. . .  Senkir Molnár Úr 
Német Predikátziójának summás értelme ugyan az volt, a’mi ez előtt való 
napi Tót tanításnak. A ’ bévezetés végével, az Oskolai, s részint férjfi, ré
szint asszony személyekből állott gyakorlott Éneklő-Kar ugyan tsak Rős- 
ler Űrnak verseivel zendült meg: Erős Isten légy áldott! A 'muzsikáját 
ezen Éneknek szerzetteBabnigg Ür, ki bár CaJtholieus, de ez idő iszerént 
az itteni oskolában az éneklés mesterségének rendes Tanítója. A Pre- 
dikátziót Gyónás, ezt Űr Vatsorája követte, mellyben részesültek a’ töb
bek közt az Ekklé’sia sok tekintetben érdemes Curátora Liedemann Sá
muel, Vice-Curátor Bőhm István, Építésre ügyelő Eberhard Krest-Gott- 
lieto Urak, s az Oskola-Tanítók béavatott Tanítványaikkal. . . ”

Dr. Fabiny Tibor
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