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Csendben Isten e lő tt

Kövess engem!
Mk 2, 14

(Elhangzott a gyenesdiási lelkészkonferencián.)

A felhő vagy köd felett szálló repülőgépet valahonnan irányítják. 
Amikor m egérkezik a repülő térre — többször figyeltem  meg —, a gép
m adár elő tt egy személygépkocsi megy, ra jta  a felírás: Kövess engem.

Jézus szavai Lévinek hangzottak: Kövess engem! A m ikor visszané
zünk azokra, akik hallo tták  ezt a felhívást, s életüket látjuk, m egállapít
juk : Micsoda elődök! S fejük  fölé glóriát festünk. Szenteknek k iá ltjuk  
ki őket. H ivatkozunk rá ju k  lépten-nyom on, nevüket büszkén emlegetve.

Lehet cinikusan és gúnyosan is kérdezni: Micsoda elődök?! A legna
gyobbak is, micsoda elődök! Á brahám . Micsoda előd? Mózes, Jerem iás, 
micsoda előd? Ámós, a tehénpásztorból lett próféta, micsoda előd? Micso
da elődök? Gyávák, hazudók, Istennel tusakodók, K risztusban csalódot
tak, K risztust megtagadók, a tanítványság helyett ú jra  halászhálót, a régi 
m esterséget választók. Micsoda elődök! Talán bizony V oltaeirnek van iga
za, aki egyszer gúnyosan m ondta: Ha néha mégis a rra  gondolok, hogy Is
tennek létezni kell, ezek a gondolataim  akkor tám adnak, am ikor látom, 
hogy Isten egyházát a K risztus tanítványai, papjai századokon keresztül 
sem tud ták  tönkre tenni.

Kövess engem, hangzik K risztus felhívása. A z  evangélium  hirdetése 
nem sa já t érzelm eink, vagy külső kényszerítő körülm ények következm é
nye, hanem  az m indig megbízatás alap ján  történik. Ha pedig megbízatás, 
akkor azonnal következik a m ásodik kérdés: K inek a m egbízásából vég
zem lelkészi szolgálatom at? Ma élő lelkészek döntő kérdése: K inek a 
megbízásából végzik szolgálatukat hazánkban, szocializmust építő tá rsa
dalm unkban? Mózes égető kérdése volt: Mit m ondjak a népemnek, ki 
küldött engem ? Népemhez való lángoló szeretet, a gyülekezethez való 
hűség, vagy a lelkészi hivatás választása — egy kézlegyintéssel elintézett 
válasz: „az életem  utolsó harm adában, vagy éveiben, mi m ást kezdhet
nék” —, soha nem póto lhatják  a megbízatást. Az igehirdetés nem saját 
gondolataim  ism ertetése a gyülekezettel, nem  is valam i kegyes beszéd 
Istenről, hanem  Isten  saját szava. Isten m ondja: Igém et szájukba adom. 
Avagy a küldetés nélküli prófétákról m egállapítja: „Nem küldtem  ezeket 
a prófétákat, mégis úgy iegyekeztek; nem szóltam  hozzájuk, mégis pró- 
té táltak .” (Jer 23,21) P ál kérdése m a is döntő fontosságú: „És hogyan 
hirdessék, ha nem küldettek  el?” (Róm 10,15)

M iért van ez így? M ert a gyülekezet, ahova a tanítványokat szolgálni 
küldi a M ester, nem a tanítványé. A gyülekezet, ahol szolgálatunkat vé
gezzük, nem  a miénk. Hogy mi szolgálja a gyülekezet javát, azt a szol
gálatba küldő U runk tudja. A gyülekezet javá t nem az erő és hatalom  
szolgálja. Mózesnél lá tha ttuk  ezt. Az erős Mózes is be akarta  életét á l
lítani Isten szolgálatába. Isten népe ügyében „anyira buzgólkodott”,hogy 
agyonütötte az egyiptomit. Ezt az „erős” Mózest nem  tud ta  Isten  hasz
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nálni. Nyolcvan éves, am ikor népe szabadítója lesz. Nem erővel és nem 
hatalom m al, hanem  szolgáló szeretet alázatával, hogy az erőnek nagy 
volta Istené legyen. Amíg m inden erővel m indent mi m agunk akartunk  
a gyülekezetekben véghez vinni, misszionálni és evangélizálni, addig csak 
csőd következhetett be. Amíg mi ak a rtu k  Isten  ügyét megvédeni a vi
lágban, addig csak összeomlás lehete tt a nagy igyekezet vége. Elsőéves 
teológus voltam , am ikor egy igés lap ra írtam : „Követlek Jézus, valahová 
m égy” . . .  A kkor azt ta rto ttam  döntőnek: Én követlek Jézus téged. Most 
tudom  m ár, hogy az a döntő: Jézus m ondja, kövess engem. Az a Jézus, 
akinek adato tt m inden hatalom  m ennyen és földön. Csak úgy tud ja  egy
házunk elvégezni szolgálatát, s lehetünk  igazán tanítványai a M esternek, 
végezve szolgálatunkat gyülekezeteinkben, ha szolgálatunkat K risztus 
h ívására építjük. M ert nem  a bennünk lángoló lelkesedés vagy bölcselke
dés, erő vagy tudás lobbantja lángra a gyülekezet h ité t és tan ítja  meg 
szolgálni. Isten m aga gyújtja  meg Szentlelkével a h it láng ját em berek 
szívében és ind ít el szolgáló szeretettel a családba; társadalm unkba és a 
világba. Ezért kell m egtanulnunk; küldetés nélkül nem  szabad Isten  igé
jé t szólni, m ert az evangélium  Isten m agántulajdona.

Elhívottak vagyunk Jézus által. Ilyen elhívottak  vagytok ti. Ha ed
dig nem  tudtátok, most tud já tok  m eg: Jézus néktek, nékünk m ondja, jer 
és kövess engem! Ezt m ondta Lévinek is. És Lévi fölállott és követte őt. 
A hívás elhangzott és m inden töprengés, m editálás, fontolgatás nélkül 
a követés cselekedete volt a válasz a felhívásra. A tanítvány felelete erre 
a  felszólításra soha nem a h itnek  m egform ulázott m egvallása csupán, ha
nem  a Jézust követő engedelmes teli. Nem annak  bizonygatása: Igen 
Uram, én szeretlek, én m ajd  követlek, hűséges leszek hozzád a sírig. Lévi 
nem  beszél sokat, hanem  feláll és követi Jézust. Nem tétovázott. Nem 
ak a rta  Jézust meggyőzni arról, hogy ő hogyan képzeli el az u tána járást.

Hogyan lehetséges, hogy Lévi feltétel nélkül engedelm eskedett a h í
vásnak? M ert őt Jézus, az Úr hívta. A Messiás szólította és állíto tta  
szolgálatba. — Tudom, most azonnal kezdenénk kérdezgetni: Nem is
m erte m ár korábban is Jézust ez a Lévi? Nem hallha tta  m ár m áskor is 
tan ítását?  Most azért követi azonnal. I tt  hallgat az evengélista. Lévi dön
tésében nem  keresi a pszichológiai alapot. Az evangélistát nem  érdekli 
ez a pszichológiai alap. Nem is analizálja, hogyan tudott azonnal dön
teni K risztus m ellett. A  hívás és a hívást követő engedelmesség fölé em el
ked ik Jézus Krisztus. M ert Jézus hívta, azért ment. Jézus feltétel nélküli 
engedelmességet követel tanítványaitól. Jézus K risztus feltétel nélküli 
autoritása áll e találkozás közzéppontjában. Jézus tőlünk is ilyen fel
tétel nélküli engedelmességet követel, am ikor elhív és elküld szolgálatba. 
Enélkül az engedelmesség nélkül lehet ugyan beállni az „egyházi nagy
üzem be” m unkásnak és futószalagon gyártani a prédiákciókat, mormogni 
az im ádságokat, tem etni a halo ttakat, de nem  lehet evangélium ot, öröm
h írt h irdetni. Követésre nem  a világ legnagyobb em bere szólít fel m in
ket, hanem  az, Aki a m enny és föld Ura, s aki mégis azért jött, hogy 
szolgáljon ebben a világban ennek a világnak. Jézus hívása nem  egyszer 
s m indenkorra szóló hívás. Lehet, hogy most m agatokban azt m ondjátok, 
ez a fiatal lelkész m it akar nekem  a szolgálatba hívásról beszélni, nem  is 
élt még, am ikor én m ár szolgáltam  az egyházban. Most akar nekem  az el
hívásról beszélni, am ikor m ár m egöregedtem  a szolgálatban? Péternek 
sem csak egyszer hangzott a hívás. M ert P éte rt is ott ta lá lta  Jézus a „ré
gi életénél”, s ú jra  hívni kellett és küldeni a szolgálatba.

Kövess engem a szolgálat ú tján , nem kérdezve m it szólnak hozzá 
mások. „Én és az én házam  népe az U rat szolgáljuk.” (Józs 24,15) Akkor
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is, am ikor szolgálatom közben tusakodom  Vele. Nem érzitek Jerem iás tu 
sakodását sa já t életünkben is? „Rászedtél Uram, és én hagytam , hogy 
rászedj. M egragadtál, hatalm adba ejtettél.” (Jer 20,7) Nem is akarlak  
m ár szolgálni. Mégsem tudok szabadulni tőled. Hányszor m ondtátok: 
Nem megyek tovább Jézus után, m ert nem  érdem es! V alam it Isten a 
„csontjaink közé rekeszte tt”. Nem tudok m ást tenni, m in t követni őt. 
Gondolnunk kell Keresztelőre, akiről Jézus m ondja: „Nem született még 
asszonytól nagyobb em ber, m in t Keresztelő János”. (Mt 11,11) S ez a 
Keresztelő h itében m egfáradtán, K risztusban csalódottan küldi követeit 
Jézushoz: Kérdezzétek meg Jézustól — aki mégsem szórólapáttal jö tt —, 
hogy mégis ő lenne az Istentől kü ldött Megváltó és Szabadító? Ez az a lá 
zatos K risztus az, aki egysorba állt a bűnösökkel a Jo rdán  vizébe? Aki 
nem hatalom m al jött, hanem  em beri form ában? Aki nem  uralkodni jött, 
hanem  szolgálni? H a ő az, hogyan lehet hogy én Heródes börtönében va
gyok? Vagy mégis Ö az?!

Jézus követésre h ív  anélkül, hogy meghatározná pontokba szedve a 
célt. Kövess engem és já rj utánam ! Ez m inden! Nem program  nélküli 
Krisztus? M iért nem  mond program beszédet? Nincs program beszéd! A k
kor ennek a h ívásnak nincs is célja? Ahova szolgálatra hív és küld, az 
a szolgálat m indig változó program ot ír elő a tanítványnak. A feladat 
nem örök igazságok m eghirdetését jelenti, hanem  K risztus követését a 
m indenkori „m ai” életben. Ott és akkor, ahol és am ikor szolgálatot bíz 
ránk az elő ttünk járó, élő Jézus Krisztus.

Lévi m indent otthagyott, am ije volt és követte a M estert. Nem azért, 
m ert valam i értékesebbet csillantott fel előtte K risztus. Lévi felégette 
maga m ögött a hidat. Többé nem  volt vissza út a vámszedő asztalhoz. 
K övetlek Jézus és hagyom, hogy fölégjenek mögöttem  a hidak. Mögötted 
is ta lán  Isten felégetett m inden h idat és m enned kell utána. F iatal le l
késztestvéreim nek m ondom : Talán úgy égette fel Isten mögötted a hidat, 
hogy más egyetem re nem vettek fel. Talán úgy, hogy szolgálatába kény- 
szerített. Idősebbek ta lán  így fogalm azzák meg: Elm ennék m ás m unká
ba, de h á t m it kezdjek én m ár m áshol? Fölégette a h idakat m ögöttünk, 
m ert kegyetlen Űr? Nem, hanem  meg kell tanu lnunk  ebben az engedel
mességben egész életünket, egzisztenciánkat a m egtartó, hatalm as Űr ke
zébe tenni örvendezve. Isten egyházunk m ögött is felégette a m últba — 
az Isten á ltal m egítélt tegnapba —, visszavezető utat. Nincs más ú t egy
házunk szám ára sem ma, m int u tána m enni, Aki elő ttünk já r a tö rténe
lemben. Aki K risztust akarja  követni, az csak előre nézhet! U tána já r 
hat. Ha eddig a m agunk ú tjá t já rtuk , most ö t  kövessük. A réginek egé
szen el kellett m aradni, hogy az új szolgálatban használni tud ja  Jézus 
Lévit, Mózest, Jerem iást, P éte rt és Jánost. A követésre h ívásnak azért 
nincs további m eghatározása, m ert annak  egyetlen ta rta lm a van: maga, 
a szolgáló Jézus Krisztus.

Követni Jézust csak a Vele való személyes kapcsolat révén lehet. 
A Vele való közvetlen kapcsolat győz le m inden kétkedést és hűtlenséget. 
Minden visszafelé táncolástól megóv. M inden rem énytelenségtől és öröm- 
telenségtől, kóros aggódástól és kishitű  csüggedéstől megment. Jézus h ívá
sa: Kegyelmes hívás, kegyelmes paranccsal. Jézus hív és a tan ítvány  követi.

M ert a feltám adott, élő Jézus K risztus hív, azért vannak ma is kö
vetői. Ha Jézus csak ideál lenne, ha csak egy tan, egy erkölcsi törvény 
vagy kegyes vallásos felism erés, bibliás tan ítás bűnbocsánatról, tú lvilág
ról, az még nem követelne tanítványt. Egy ideához, nem es és hum ánus 
eszméhez való ragaszkodás valakihez tartozás nélkül, enélkül a személyes 
kapcsolat nélkül is létrehöhet. Az élő Jézus K risztus azonban m indig
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tanítványokat hív el követésére. Az az egyház, am elyikben nincs engedel
messég, K risztus követés, az nem egyház. Az lehet valam iféle szerve
zet, közösség, de soha nem egyház. Ahol pedig ez a Jézus hív szolgálat
ba, ott nem lehet m agam nak választani életprogram ot. O tt nem lehet 
m agam  választotta egyházpolitikám. M agam választotta teológiám. Ott 
korrigált teológiám m al és korrigált egyházpolitikám m al követem  Krisztust 
a szolgálat útján. Nem azért vannak  közöttünk olyanok, akik  nem  ta lál
ják  szolgálati helyüket boldog örvendezéssel itt és most, m ert nem  en
gedik tegnapi, elavult teológiai felism eréseiket Á ltala korrigálni? Nem 
azért vannak közöttünk téves és elavult egyházpolitikai felfogások, mert 
nem vállaljuk  ezt az utat, am elyet K risztus szab ki szám unkra ma? 
Nem azért vannak  konfliktusaink önm agunkkal, m ert sokkal inkább m a
gunkra figyelünk, m int az Ö h ívására? A vámszedő Lévinek ott kellett 
hagyni a vámszedői asztalt, Péternek  a halászhálót. Jézus szava ugyanis 
nem tan, hanem  egzisztenciális életújulást, életkezdést jelentő hatalom.

Aki Jézus u tán  jár, az nem  tek in tgethet hátra . Egyszer a Jungfrau  
hófödte részein jártam , m eredek sziklák között. Az a lelkész, aki vezetett 
és én csúszkáltam  utána, így szólt: Gyere, kövess, szorosan lépkedj u tá 
nam, ne nézelődj körös-körül, m ert megszédülsz. Azután két autóban egy 
cél felé igyekeztünk. Az egyik nagy városban az előttem  haladó gép
kocsi vezetője azt m ondta: Mindig csak az én kocsim ra figyelj, különben 
elveszel a nagy forgalomban.

Jézust kell követni. — Ha egyszer egy pilóta a felhő felett azt mon
daná: Mit érdekel engem, hogy m it m ondanak ott az irányító  torony
ban! Én megyek a m agam  választotta úton a sa já t belátásom  szerint. 
K atasztrófa lenne. Jézus m ondja: Kövess engem! S ebben a követés
ben nincs visszatáncolás, nincs valam i m ásra várás, csak engedelmes 
követés. A Jézust követő h it azt je len ti: Nemcsak csöndben lenni Isten 
előtt, hanem  m enni Jézus után. Ha Lévi akkor nem  áll fel és nem  megy, 
ha P éter nem  veti be ú jra  a hálót, akkor h itük  soha nem  lesz tapaszta
lássá. A h it akkor lesz m egtapasztalássá, am ikor m egtanulunk hívásának 
engedelm eskedni és ígéreteire hagyatkozni.

Kövess engem, hogy célhoz érj!
Kövess, hogy célba ju ttasd  azokat, akik rádbízattak.

Dr. Nagy István
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Országos Lelkészi Konferenciák 
Gyenesdiás 1976

Diakóniai teológiánk és életvitelünk
Az 1976. évi Országos Lelkészkonferenciák központi teológiai tém ája 

újra diakóniai teológiánk. Erről beszéltünk az 1972-ben ta rto tt lelkész
konferenciákon is és m egintcsak errő l akarunk  beszélni, m ert meggyőző
désünk szerint az evangélium  kellős közepén járunk, am ikor erről szó
lunk és vele együtt azt is tud juk, hogy az evangélium  közepében járva  
van még kiaknázni valónk. Az elm últ év végén az Egyházak V ilágtaná
csa V. Nagygyűlésén vettem  részt N airobiban, ahol igyekeztem nyitott 
szívvel és nyito tt értelem m el figyelni valam iféle jobbra és ú jra , m in t a 
diakóniai teológia, de a sok előadás és felszólalás u tán  megerősödött 
bennem az a meggyőződés, hogy a diakóniai teológiát nem  kell felcserél
nünk sem m iféle más teológiával. Ezt így is m ondhatom : a diakóniai 
teológiának szám unkra nincs alternatívája, vagy ha volna, az csak egy 
rosszabb „m egoldás” volna. (Lásd a nyugati országokban a pluralizm us 
nevében elburjánzott gyümölcstelen teológiai irányzatokat.)

M ostani előadásom feltételezi a diakóniai teológiáról előzőleg elm on
dott előadásaim at, különösen is az 1972-es lelkészkonferenciákon elm on
dottat, m elynek címe: „Diakóniai teológiánk továbbfejlesztése” volt, to
vábbá a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó B izottságának am sterdam i 
ülésén 1975-ben elm ondott előadásom at, m elynek ez volt a címe: „Kyrios- 
Diakonos”, „Ür és Szolga”.

A most m egadott cím egyik szavához kell néhány megjegyzést ten 
nem. Ez a szó: „életvitelünk”. Tudom, hogy nem  gyakran használt szó, 
mégsem tud tam  jobb kifejezést ta láln i arra , am it ezzel összefüggésben 
előadásomban el akarok m ondani. Keresgéltem, illetve válogattam  a kö
vetkező kifejezések között: életm ód, életstílus, életform a, sőt egyszerűen: 
életünk. Gondoltam  a ném et kifejezésre: Lebensgestalt, az angolra is: life- 
style, m anner of life. Végül mégis az „életvitel” kifejezésnél m aradtam , 
m ert ezt találom  a legdinam ikusabbnak. Lényegében arró l a kérdésről 
van itt  szó, hogy diakóniai teológiánkból, am ely a  vertikális és horizontá
lis síkot összeöleli, m ilyen életfolytatás következik egyéni és közösségi 
életünkben, illetőleg milyen fa jta  életre ösztönöz a diakóniai teológia.

Egyetlen p illana tra  se higyje senki sem, hogy diakóniai teológiánk 
és életv itelünk tém ája kizárólag valam iféle etikai, illetőleg szociáletikai 
kérdés. Ha csak ez lenne, m egint csak el lehetne ism ételgetni a szo
kásos szólamot, m iszerin t a diakóniai teológia lényegében egy horizon
tális irányú teológia. Csakhogy az életvitel kérdése legalább annyira 
missziológiai probléma, m in t etikai. Az egyes keresztyéneknek, továbbá 
az egyháznak „életvitele” pedig m a világszerte izgalm as kérdése a ke
resztyén egyházaknak. Érdem es ebből a  szempontból az Egyházak Világ
tanácsa nairobi nagygyűlése néhány szekció-jelentéséből idéznünk.
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I. A z  életvitel Nairobi tükrében

A  IV. szekció foglalkozott a „Szabadságra és közösségre nevelés” 
tém ájával. Ez a szekció többek között ilyen m egállapításokat te tt: „Van
nak olyan helyzetek, am elyekben az egyház bizonyságtétele, illetve az 
Isten  gondoskodása és a világgal való törődése elsősorban a keresztyének  
életstílusában ju t k ife jezé sre . . .  — M inden helyi gyülekezet a rra  h iva
tott, hogy olyan közösség — koinonia — legyen, hogy az visszatükrözze  
Isten  gondoskodását és szeretetét m inden  em ber iránt. Egy ilyen közös
ségben m indenkinek m egvan a m aga feladata, am ellyel hozzá kell já ru l
nia az egész közösség é le té h ez . . .  Ha életünkkel Isten k irályságát kell 
visszatükröznünk, azért, hogy m ásokat üdvösségre vezethessünk, akkor 
m inden keresztyén közösségben az életnek olyan kvalitását kell k ifej
leszteni és kifejezésre ju tta tn i, mely az egész közöség és az egész terem 
te tt univerzum  felé érzéke lhe tő . . .  Az egyháznak m inden szituációban 
felül kell vizsgálnia életstílusát, hogy m egállapíthassa, hogy m it értet 
meg ez az életstílus a világgal: hogy megbizonyosodjon arról, hogy az, 
am it életével szemléltet, ellentm ond-e a bibliai üzenetnek, mely a gaz
dagokat megítéli és a szegényeknek rem ényt n y ú j t .. . Bár egyes keresz
tyén em berek életük folyam án ú jra  és ú jra  példam utatóan viselked
nek, az egyház gyakran elm ulasztja az Ige hirdetését egyszerűen azért, 
m ert nem  sikerü lt olyan em berek közösségévé válnia, akik K risztusban  
szabadságot találtak. Sokan nem  tud ják  m egértetni, m it m ondunk, ha 
életstílusunk ellentm ondásban van az evangélium m al, am it hirdetünk. 
Az egyháztól távol álló em berek akkor fognak életstílusunkon keresztül 
Krisztusról tudom ást szerezni, ha szavait m egtestesítjük és K risztus sze
r in t élünk, nem  pedig akkor, ha fö lé jük  helyezzük m agunkat és ve
lük ellentétbe á llítjuk  m agunkat.”

Jó figyelni az V. szekcióból jö tt jelentés egy szakaszára: „Az evangé
lium  arró l hoz h ír t nekünk, hogy Isten  teljes m értékben  azonosítja magát 
a szenvedő emberiséggel. Ez az incarnatioban ju t kifejezésre, a szolgáló 
K risztus valóságában, aki szegénységbe született bele és aki vállalta a 
m egvetettség ú tjá t. K risztus m aga hív arra, hogy ugyanazon úton köves
sük őt, am in Ö já rt, szánjuk oda m agunkat az elnyom ottak ügyének és 
legyünk készek azért szenvedésre is . . .  Egyházi struktúrá ink sokszor sa
já t védelm ünkre vannak kiépítve és biztonságunkat szolgálják és ezért 
akadályokká lettek  abban, hogy résztvegyünk K risztusnak való engedel
mességben.”

Végül nagyon hangsúlyosnak érzem a VI. szekció jelentésének né
hány szakaszát: „Némelyik egyház földbirtokos, feudális, kap italista  és 
neokapitalista struk túrákhoz kapcsolódik. Ez sokszor elidegeníti a sze
gényeket és az elnyom ottakat ezektől az egyházaktól. Ezek az egyházak 
gyakran öszeszövődnek pénzügyi hatalm akkal, bankokkal, beruházások
kal, vagyonokkal. A keresztyén közösségnek a szegénység és elnyomás 
elleni harcban való részvétele a Jézus K risztus felszabadításra hívó sza
vára 1 adott felelet "jele. Ha ez m egtörténik, akkor az egyházat m ár nem 
lehet a gazdagok feltétel nélküli szövetségesének tartan i. A bban a p il
lanatban  nyilvánvalóvá lesz, hogy az egyház egyedül Jézus Krisztusra  
hagyatkozik, akiben Isten szegénnyé lett, hogy m inket gazdaggá tegyen. 
M int keresztyéneknek fel kell ism ernünk, hogy a világban való élet m i
nőségének nagy próbája a drága keresztyén tanítványság engedelmes 
áldozata. S m in t ilyenek, a keresztyének az önfeláldozás és önm egtar
tóztatás etikájának m egfelelően élnek, am elyre Jézus K risztus Urunk, 
aki Isten  és ember tökéletes példát adott.”
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A hallo tt idézetek u tán  alig kell bizonygatnom, hogy a keresztyén 
em berek, illetőleg az egyház életvitele, vagy életstílusa m ennyire nem  
egyszerűen az etika, vagy éppen szociáletika területére tartozik, hanem  
szoros összefüggésben van az egyház igehirdetői, m issziói szolgálatával.

II. Pseudo-Messiás vagy Szolga-Messiás

Az egyház életvitele csak akkor megalapozott, ha az krisztológiai 
döntésre tám aszkodik. Ne legyen kétségünk a tekintetben, hogy am ikor 
diakóniai teológiáról beszélünk, akkor krisztológiára tám aszkodunk. Egy 
krisztológiai döntésből kell kiindulnunk. Ezt a döntést azonban nem ne
künk kell m eghoznunk, hanem  maga Jézus azt m ár meghozta. H a éle
sen ak arju k  m egfogalmazni a kérdést, akkor azt kell m ondanunk, hogy 
Jézusnak, m agának kelle tt eldöntenie, hogy m iféle Messiás akar lenni. 
Tudjuk, hogy a késői zsidóságban azt várták  az eljövendő Messisástól, 
hogy uralkodjék. Ez a zsidó-em beri elvárás tu lajdonképpen azt ta r ta l
mazta, hogy az az ember-M essiás, aki eljön, úgy „viselkedjék”, m in t egy 
Isten. Ez ju t nagyon élesen kifejezésre a pusztai kísértés során három  
összefüggésben is, de leginkább a sátán  harm adik  kísértése jelzi, hogy 
m iféle messiás eljövetelére v árt a késői zsidóság. Ezt m ondja ugyanis a 
sátán, m iu tán  Jézusnak m egm utatta „a világ m inden országát és ezek  
dicsőségét: M indezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” Ennek 
a vonalnak a foly tatását lá th a tju k  a Zebedeus fiáknál, akik azt kérik 
Jézustól, hogy dicsőséges országában egyikük bal, m ásikuk jobb keze fe
lől állhasson. De a vonal folytatódik, P éternél három  esetben is: Cezarea 
F ilippinél, am ikor ugyan bizonyságot tesz Jézusról, m in t Isten Fiáról, 
de nem  azt a m essiást lá tta  benne, akit bizonyságtétele nyom án gondol
hatnánk, hiszen később vissza ak a rta  ta rtan i Jézust a kereszt ú tjá tó l és 
a  megdicsőülés hegyén is a dicsőséges Messiást akarta  a hegyen vissza
tartan i. Ezzel a vonallal szem ben: Jézus nem  akart Pseudo-M essiás lenni, 
hanem  azt elutasította, am ikor a sátánnak ezt m ondotta: „Távozz tőlem, 
sátán, m ert meg van írva: A z Urat, a te Istenedet imádd és csak neki 
szolgálj”. Isten irán ti engedelmességben ak a rt Messiás lenni és m ár itt 
kim ondta a nagy szót, nevezetesen diakónia, a „szolgálat” szavát. Szolga- 
Messiás akart lenni. Ugyanez a döntése ism étlődött meg, am ikor a Gecse- 
m áni-kert elfogatása alkalm ából ezt m ondta a heveskedő P éternek: „Vagy 
azt gondolod, hogy nem kérhetném  meg A tyám at, hogy adjon mellém 
most tizenkét sereg angyalnál is többet? De hogyan teljesednének be 
akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?” (Mt 26, 53—54). És 
a sátáni kísértés elhangzik feléje akkor is, am ikor a kereszten van: „Ha 
Isten Fia vagy, szállj le a keresztről”. De m indezt ú jra  és ú jra  elutasítja. 
Ism ételten Szolga-Messiás m aradt.

Egész diakóniai teológiánk végeredm ényben Jézusnak ezen a dönté
sén alapszik és mivel ez a döntés határozza meg Jézus m inden szavát és 
életfo ly tatását egészen halálig, éspedig a keresztfának haláláig, azért 
vagyunk diakóniai teológiánkkal az evangélium  kellős közepében.

Ebből a döntésből egyenesen következik Jézus követőinek, nagyobb 
összefüggésben az egyháznak életform ája, életstílusa, ha úgy tetszik, é let
vitele.
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11. Életközösségben a Szolga-Messiással.

Aki figyelmesen olvassa az Újszövetséget, az elő tt egyértelm űen vi
lágos lesz, hogy ez a Szolga-M essiás tanítványait, követőit a saját élet- 
közösségébe vonja bele, közelebbről: cselekvési-, sors- és életvitel-közös
ségbe.

a) M it je len t a cselekvési közösség?
A zt, hogy Jézus követőitől az Ö cselekedeteinek a cselekvését igény

li. Ez a  m egállapítás nyilvánvalóan nem  fog m egzavarni bennünket szo- 
terológiai összefüggésben, m ert senkinek sem ju t eszébe az, hogy a meg
váltás m űvében az em bernek része volna. Az első kiküldési parancsban 
(Mt 10), csak úgy, m int később János evangélium ában található  búcsú
beszédekben Jézus átruházza m unká já t a tanítványokra. Jézustól a m un
kát át kell venniük, hogy aztán Vele együtt m unkálkodjanak és azt to
vábbadják. Beszél Jézus arról is, hogy Isten országa hasonlít a nagy ara
táshoz: Jézus az ara tás V égrehajtója, de a tanítványok azok, akiken ke
resztül az ara tás folyik. Teszik Jézus m unká já t az Isten országának h ir
detésében és a betegek gyógyításában egyaránt. Ezért kell azt m onda
nunk, am ikor diakóniai teológiánk alap ján  az életv itelünk kérdését vizs
gáljuk, hogy Jézus belevon bennünket az Ö cselekvésébe, vele együtt cse
lekvési m ódjába és form ájába. Ebben az összefüggésben is hangsúlyossá 
lesz szám unkra Jézusnak ez a m ondata: „A tan ítvány  olyan, m in t Mes
tere.” Talán nem  kell külön hangsúlyoznom, hogy a tanítványoknak 
nem csak Jézus cselekedeteit kell cselekedniük, hanem  Jézus cselekvési 
stílusát is szemük előtt kell ta rtan iuk , tehá t Jézus „életvitelét”.

b) M it je len t a sorsközösség?
Jézus követőit nem csak cselekvési, hanem  sorsközösségbe is vonja 

önmagával. Ebben az összefüggésben külön is ki kell em elnünk ezt a 
m ondatát: „Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem  m él
tó hozzám.” (Mt 10, 38 a) Ez a m ondat a négy evangélium ban centrális 
jelentőségű, am i abból is kitűnik, hogy ném i eltéréssel hétszer ism étlődik 
az Újszövetségben. Ez azt jelenti, hogy a tanítványoknak Jézus K risztus
sal való sorsközösségben az élet-odaadásig kell elm enniük. Így is m ond
hatom: aki nem  vállalja a sorsközösséget Jézussal, az nem  lehet tanítvá
nya. Jézus beszél követőinek „önm egtagadásáról”, m áskor keresztfelvé
te lrő l”. Ez ugyanannak az esem énynek két oldala, m ert a keresztfelvétel 
következm énye az önm egtagadás és az önm egtagadás következménye a 
kereszt felvétele. M indenképpen azonban a Jézus Krisztussal való sors
közösség jelenti, vagyis hogy a tan ítvány eltekin t a saját érdekétől, vagy 
vé lt érdekétől, lemond arról, elfordul a saját énjétől és ezzel m egterem 
tődik az előfeltétele a felebaráthoz való odafordulásnak. É letvitelükkel 
való összefüggésben Jézus K risztussal való sorsközöség vállalása nem 
egyszerűen Jézusért való szenvedés vállalását je lenti — noha ezt is je
lentheti —, hanem az önm agunktól való eltekin tést és az odafordulást 
a másikhoz.

c) M it je len t a részvétel Jézus életvitelében?
A  kérdés kapcsán abból kell kiindulnunk, hogy a tanítványok nagy- 

ravágyásával kapcsolatban Jézus felelete az, hogy egy gyerm eket állít 
középre, m in t példát. M ajd azt m ondja: „Aki tehát megalázza magát 
m in t ez a kisgyerm ek, az a nagyobb az Isten  országában.’’ (Mt 18, 4) 
Ezzel a m ondattal Jézus tula jdonképpen visszautal saját életformájára
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és életvitelére, arra a nagy döntésére, hogy Ö Szolga-Messiás akar lenni. 
Ide kell vennünk M áté evangélium ából ezt a m ondatot: „M ert, aki fel- 
m agasztalja m agát m egaláztatik, és aki megalázza  m agát felm agaztalta- 
tik." De nem  hagyhatjuk  figyelmen kívül Lukácsnál ta lálható  igét: „M ert 
aki a legkisebb m indnyájatok között, az a nagy.” Tehát Isten előtt a 
nagyságról való lem ondás a  jó. Nem önm agunk felemelése és annak  h a j
szolása, nem  önm agunk megdicsőítese, hanem  önm agunk elvesztése. Ha 
jól akarjuk  érteni ezeket a m ondatokat, akkor úgy kell értenünk, hogy 
azokban Jézus tu lajdonképpen tanítványai közösségének, ha úgy tetszik  
a gyülekezetnek alaprendjét ad ja  meg. Különösen is megerősödik ez a 
benyomásunk, ha M árk evangélium át olvassuk, ahol ezzel öszefüggés- 
ben arról van szó, hogy Jézus leült, odahívta a tizenkettőt és így szólt 
hozzájuk: „Ha valaki első akar lenni, legyen m indenki között az utolsó 
és m indenki szolgája.” Szinte ünnepi proklam ációként hangzik ez a m on
dat. Ezzel Jézus az övéi gondolkodásának és m agatartásának  a leg
döntőbb vonását határozza meg. Fundam entális elvről van itt  szó, az 
életvitelre vonatkozólag.

Ha a gyülekezet életvitelének m ódjára vonatkozólag az eddigi vo
násokat együtt lá tjuk, akkor ilyen igények jönnek elénk Jézustól: az övéi
nek m agukat meg kell alázniuk, a legkisebbnek kell lenniük, vissza kell 
lépniük az utolsó helyre. Bárm ennyire fontos m indez a gyülekezet életv i
telére vonatkozólag, mégis azt kell m ondanunk, hogy m indez csak passzí
vum. önm agunktó l való eltekintés, önm agunk visszalépése, önm agunk  
megalázása, önm agunk kicsivé tétele, önm agunk utolsó helyre állítása 
közben még m indig m agunk körül forgunk  — am ely m inden vallásosság 
sajátja. Pedig am ikor Jézus az ö  sa já t életform ájába, életvitelébe von 
be bennünket, ennél sokkal többre hív és rendel. Sem m iképpen nem val
lásoskodásra! Jézus igénye ugyanis követőivel szemben és azok életv ite
lére vonatkozólag nem  passzív, hanem  aktív  jellegű. Ez az igény ebben 
a kifejezésben lép a tanítványok elé: „Ha valaki első akar lenni, legyen 
m indenki szolgája” (Márk 9, 35.) (A görög eredetiben ez így hangzik: 
Panton Diakonos.)

IV. D iakonosnak lenni

A  Diakonos megjelölés m egfordítja a „vallásos” gondolkodást, m ert 
önm agunktól, önm agunk körüli forgásból a felebaráthoz utasít. A  k ifeje
zésben a pánton kétségtelenül az em berekre  u tal, hiszen csak szám ukra 
tud a keresztyén em ber diakonos lenni. De a pánton azt is jelzi, hogy 
különbséget nem  tevő és feltétel nélküli szolgálatról van szó. Ez a k tiv i
tást, nem  pedig passzív életform át, vagy életv ite lt jelent. K onkretizálva 
azt jelenti ez az életvitel, hogy a gyülekezeten  belül m indenki szolgál 
m indenkinek és egyben m indenkin  végbem egy a m ásik diakóniája. K ü
lön is érdem es figyelni a diakonein szó jelentésére, am ely az egészen 
szem élyes odafordulást jelenti ahhoz, akin a szolgálat végbemegy. Egy
ben ez a diakónia a m ásiknak való alárendeltségben m egy végbe akár 
a gyülekezetben, akár azon kívül. így is m ondhatom , a dakonein m a
gába foglalja a készséget az alacsonyságra és egyúttal a m ásikért való 
áldozatos szolgálatot, a m ásikért való odaadást és a m ásikhoz való oda
fordulást, a másikhoz, akinek az em ber diakonosa.

Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy am ikor pánton diako- 
nosról beszélünk, akkor nem egyszerűen egy-egy keresztyén em ber hely
zetét je lö ljük  meg a gyülekezetben, hanem  az egész gyülekezet rendjé-
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röl, egyben életviteléről szólunk. A pánton diakonos kifejezés a Szolgáló 
Messiás életform ájába bevont gyülekezet egészének szerkezetére, dinam i
kájára utal. így is m ondhatjuk : K risztus-form ájú  gyülekezet.

A rra is ú jra  rá  kell m utatnunk, hogy a pánton diakonos nemcsak 
befelé határozza meg a gyülekezet életvitelét, hanem  ez a kifejezés: az 
önmagán tú l utaló gyülekezet életvitelét is jelzi. Jelzi tehát azt, hogy a 
Szolgáló Messiás gyülekezete nem  önmagáért van, hanem  m ásokért, hi
szen a pánton, tehát a „m indenki” kifejezést sem m iképpen sem  lehet le
szűkíten i a gyülekezet körére, m ert az ezt a kört szétfeszíti és a gyüle
kezet tagjainak szolgálatát ráirányítja m indenkire, tehát az emberre és
pedig m in t már u ta ltunk rá m inden fe lté te l és kikötés nélkül. Ez tehát a 
szocialista társadalm i rendben élő gyülekezet életvitele is.

Az elm ondottakkal összefüggésben külön is érdem es figyelnünk há
rom újszövetségi szakaszra. Az első M t 20, 26—28-ban így hangzik: „De 
tiköztetek nem  ez a rend: hanem , aki naggyá akar lenni közöttetek, az 
legyen szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. 
M int ahogy az Em berfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem  
hogy ő szolgáljon, és életét ad ja  váltságul sokakért.” Ebben az igében 
Jézus az ő egész küldetésének lényegét, m ódját és célját a m ásokért va
ló szolgálatban jelöli meg. Érdemes egymás m ellé helyezni Mt 4, 10-et, 
ahol Jézus a sátánnal szemben a Szolgáló-Messiás életform ája m ellett 
döntött és Mt 20, 28-at, am elyben Jézus szolgálatának célpontját is meg
jelöli. A lényeg ebben az, hogy a sátánnal való párbeszédében is Isten  
szolgálatára u ta lt és Mt 20, 28-ban is ezt hangsúlyozza, am ikor szolgá
latról beszél. Nála term észetesen ez is Isten-szolgálat. Tehát, am ikor m á
sokért szolgál, akkor is Istennek szolgál. Ezt azért kell ennyire hangsúlyoz
nunk, m ert sokszor vádolják  meg a diakóniai teológiát azzal, hogy az 
antropocentrikus jellegű teológia — m int m ondják — az em berre irá 
nyul. Aki Jézus d iakóniájára figyel és ennek a diakóniának a gyüleke
zet életében való gyakorlatát helyesen látja , annak tudnia kell, hogy itt  
Isten szolgálatáról van szó.

A Mt 20, 28-ban foglalt m ondatot, am ely így kezdődik: „mint ahogy” 
(hósper) sokszor egyszerűen a szoterológia te rü le té re  szokták átvinni, 
m ondván, hogy Jézus itt  m egváltó m unká ját értelmezi. Pedig ez a m on
dat elsősorban nem  a szoterológia terü letére tartozik, hanem  a gyüle
kezet életformájára, életvitelére, a diakóniai életvitelre teszi a hangsúlyt. 
Akik csak szoterológiai összefüggésben értelm ezik ezt a m ondatot, azok 
éppen arró l feledkeznek el, hogy a m ondat elején levő „mint ahogy” 
kifejezés lényegében ezt a rendkívül jelentős m ondatot csak „függelék
n e k ”, szinte „pótléknak” tekin ti előző sorokban m ondottakhoz képest. 
A z  előző m ondatokban pedig a gyülekezet életviteléről van szó, a gyüle
kezet rendjéről, am elyhez ez a m ondat a krisztológiai alapvetést ad ja 
meg. Lényegében egy analógiáról van szó, mely szerint a gyülekezet élet
vitelének K risztus-szerűnek kell lennie. így is m ondhatom , a gyülekezet 
Jézus életform ájából él és csak ezért tud  az Ő életform ájában élni. 
Ha ki akarjuk  élezni mindezt, akkor azt kell m ondanunk, hogy ez a 
nagy m ondat „mint ahogy az Em berfia sem ázért jött, hogy szolgáljanak 
neki, hanem  hogy Ö szolgáljon és életét ad ja váltságul sokakért”, lé
nyegében nem  Jézus prédikációja önmagáról, hanem  a gyülekezetnek, a 
gyülekezet életform ájának, a gyülekezet életvitelének a prédikációja Jé
zus Krisztusról. A  gyülekezet pedig akkor prédikál Jézusról, ha a diako
nos életform át éli, tehá t azt az életform át, am elyet Jézus é lt másokért. 
A kárm elyik oldalról közelítjük meg a kérdést, végeredm ényben ahhoz 
az igazsághoz ju tunk  el, hogy a gyülekezetnek a maga felépítésében, 
szerkezetében és életében a diakonos Jézus életform áját kell megélnie.
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Ha ennek a diakóniai életform ának néhány elem ét ebben az összefüggés
ben is ú jra  m agunk elé akarjuk  idézni, akkor azt kell m ondanunk, hogy 
ennek az életform ának elemei a következők: elutasítása a dicsőségútjá- 
nak, a kereszt-ú tjának vállalása, önm agunktól való eltekintés, pozitív  
odafordúlás az em berekhez és az élet teljes odaadása a szolgálatban so
kak érdekében. Ezt jelenti diakonosnak lenni a  m ások szám ára. Egyben  
ez a gyülekezet Krisztus-szerű életvitele.

A m ásik újszövetségi szakasz, am ely tovább gazdagítja a gyülekezet 
életvitelének ta rta lm á t Jn  13, 12—15-ben van elő ttünk: „M iután m egmos
ta a lábukat és felvette a  felső ruhájá t, ism ét letelepedett és azt m ond
ta nekik: Értitek, hogy m it te ttem  veletek? Ti így hívtok engem: Mestet 
és Uram, és jól m ondjátok, m ert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti 
lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek  is meg kell mosnotok egymás 
lábát. M ert példát adtam  nektek, hogy am int én tettem  veletek, ti is 
úgy tegyetek.” A rról van tehát szó, hogy a Kyrios kendőt köt maga elé 
és a rabszolga szolgálatát végzi. Nagyon lényeges látni, hogy Jézus nem  
úgy végzi ezt a szolgálatot, hogy eltekin t attól, hogy Ö Kyrios, hanem  
éppen arra való tekin te tte l végzi azt. A  Kyrios végzi a diakóniát. K i
élezve ezt kell m ondanunk: Jézusnak, m in t K yriosnak joga volna a ta
nítványok szolgálatát igénybevenni és e helyett: Ő teszi ezt a szolgála
tot. A gyülekezet életvitelével kapcsolatban az eddigiekhez képest ez 
azért je len t új elemet, m ert a rra  h ív ja fel a gyülekezet tagjait, hogy ne
kik is így kell egym ásnak szolgálniuk, még akkor is, ha a gyülekezet 
rendje szerint egyiknek-m ásiknak bizonyos tisztsége van és igényelhetné 
m aga szám ára a többiek szolgálatát. Ezen túlm enőleg a gyülekezetnek az 
ún. „kívülvalók” irányában  is csak ez lehet a m agatartása és nem  igé
nyelheti a világtól, hogy szolgáljon valam iféle form ában az egyháznak, 
m ondván, hogy az csak a „bűnös világ”, a gyülekezet pedig Jézus K risz
tus „teste”.

A harm adik  újszövetségi szakasz, am elyet a gyülekezet diakóniai 
életvitelével összefüggésben és annak  gazdagítása céljából szem előtt kell 
tartanunk , az ún. szeretet-parancs, vagy ha tetszik az „új parancsolat” : 
,,Új parancsolato t adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A rról fogja m egtudni 
m indenki, hogy az én tanítványaim  vagytok, ha szeretitek egym ást.” (Jn 
13, 34—35) I t t  m egint azt lehetne gondolni, hogy egy horizontális irány 
hangsúlyozásáról van szó, vagyis egyszerűen a felebarát irán ti szeretet- 
ről. De, aki figyel arra , hogy az Ű jtestám entom ban milyen sokszor ol
vasunk arról, hogy aki Isten t szereti, az szereti felebarátját, az fogja tu d 
ni azt is, hogy az egymás irnáti szeretet forrása az a Krisztus, aki a 
kereszten önmagát adta értünk. A  szeretet gyakorlása tehát vertikális 
eredetű és irányú, és az is m arad, miközben a gyülekezet tagjai egymás 
irányában és a kívülvalók irányában  gyakorolják azt. Istentől jön  és a 
felebaráton keresztül Istenre irányul. Ezt azért kellett így hangsúlyoz
nunk, hogy m egint csak kim ondjuk, a gyülekezet diakóniai életvitele, 
életform ája nem  egyszerűen horizontális irányú, hanem  végsősorban 
vertikális irányú, hiszen egyfelől K risztus életform ájában, életvitelében  
való részvétel, m ásfelől az missziói jellegénél fogva Krisztusról tesz ta 
núbizonyságot és K risztushoz akar vezetni.

V. G yülekezet és nem -gyülekezet
Még egy szempontból meg kell közelítenünk a gyülekezet életv ite

lének kérdését. A rra  kell utalnunk, hogy Jézus K risztusban egyfelől m ár
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m egérkezett Isten országa, m ásfelől annak  teljessége a jövendőben va
lósul meg. Itt van valóságosan az Isten  országa, ugyanakkor fennáll a 
régi világ is. Tehát nem  arró l van szó, hogy idői egymás utánban a régi 
világot fölválto tta  az új, hanem  azok egymás m elle tt vannak és egy
idejűség áll fenn  a két világ között. M it je len t ez a gyülekezet életvi
telére vonatkozólag? Mt 20, 25—26-ban ezt olvassuk: „Jézus magához 
hívta őket, és ezt m ondta: „Tudjátok, hogy a népek fejedelm ei uralkod
nak rajtuk , és a nagyok hatalm askodnak rajtuk . De ti közietek nem ez 
a rend: hanem  aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok.” 
Azt lehetne gondolni, hogy itt két ország szem beállítása történik, neve
zetesen Isten országának és a világ országainak szembeállítása. Jól kell 
azonban látnunk, hogy nem  ezeknek az országoknak, m in t országoknak 
a szembeállításáról van itt szó, hanem  ezeknek az országoknak a „faj
tája”, jellege, sajátossága, ha úgy te tszik  életmódja, életvitele áll szem ben  
egymással. Más kifejezéssel: a „nem -gyülekezet” életvitele van szem be
állítva a gyülekezet életvitelével. A „nem -gyülekezet” életvitelére az je l
lemző, hogy abban uralkodás van, éspedig fölülről lefele, vagy éppen va
laki ellen fo ly ik  ez az uralkodás. Ez a „nem -gyülekezet” törvénye. Ezzel 
szemben a gyülekezet „törvénye” az, hogy akik  abban élnek, m agukat 
alárendelik a m ásiknak, és így szolgálnak egym ásnak és a „nem -gyüleke
ze tn ek” is. A  probléma abból adódik, ha a gyülekezet, am ely új világ a 
régi világban, nem  az új világ szabályai szerint folytatja  életét, hanem  
a régi világ rendjét éli meg az új világban. K onkrét példa erre a Zebe- 
deus-fiak kérése, akik azt kérik, hogy Jézus országában az egyik Jézus 
jobb keze, a m ásik a bal keze felől állhasson. Lényegében ez azt jelenti, 
hogy az ú j országban való részvételt a régi szabályokkal akarják ko m 
binálni. Ez pedig sem m iképpen sem legális! A gyülekezet diakóniai élet
form ája lényegében egy eszhatológikus életforma, hiszen a világba be
tört Isten  országának, am ely a gyülekezetben valósul, életform áját jelenti, 
így is fogalm azhatunk: diakónosnak lenni eszhatológikus egzisztenciát 
jelent. Innét adódik a gyülekezetnek az az állandó kísértése, hogy a régi 
világban élve átvegye annak  életv itelét és felcserélje a feszültséget oko
zó eszhatológiai jelleget világi jelleggel. Vagyis feladja diakóniai élet
vitelét. Ezzel együtt kísértés az is a gyülekezetnek, hogy a világ országait, 
am elyeknek más az életrendje, m int a gyülekezet életrendje, fölényes- 
kedve vagy éppen ellenséges alapállásból szemlélje, pedig, am ikor Jézus 
arró l szól, hogy a „népek fejedelm ei uralkodnak”, akkor nem elítélőleg 
szól a világ országairól — hiszen azoknak ez a term észetes rendje —, h a
nem arra  teszi a hangsúlyt, hogy a gyülekezet életvitele más, illetve m ás
nak kell lennie. De éppen ez a „m ásfajta életv ite l” a gyülekezetei a világ
gal nem  szem be állítja, hanem abban és azért való szolgálatra kötelezi.

VI. A  Szolga-Messiás húsvéti igazolása
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy m egállapítjuk  Jézus visszauta

sította a sátán  kísértését és a  Szolgáló-Messiás életform áját választotta. 
Krisztológiai szempontból — akárm ilyen nehéz k im ondanunk — szükség 
volt arra , hogy Isten  is igazolja Jézus helyes választását. Isten  Jézus vá
lasztását, annak helyességét húsvétkor igazolta, am ikor is a Szolga-M es
siást igazolta. Azt a Messiást igazolta, Akiről Ézsaiás úgy beszélt, m int 
Szolgáról: „Ami betegségeinket viselte, a mi fá jda lm ainkat h o rd o z ta . . .  
Ami vétkeink m iatt kapott sebeket, bűneink m iatt tö rték  össze”. (Ézs 
53, 4—5.) Isten a Szolgát igazolta, akit népe m egtagadott és kivetett. Azt 
a Jézust igazolta, aki „szolgai fo rm át vett fel, em berekhez lett hasonló
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vá és m agatartásában  is em bernek bizonyult”. (Fii 2, 7). Azt a  Jézust iga
zolta, akinek szavát m ár többször ism ételgettük: „M int ahogy az Ember 
Fia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem , hogy ő szolgáljon és 
életét ad ja váltságul sokakért.” (Mt 20, 28.) Azt a Jézust igazolta, aki le
ült a vám szedőkkel és a bűnösökkel egy asztalhoz, és aki ezt m ondta: 
..Én pedig olyan vagyok közöttetek, m in t aki szolgál.” (Lk 22, 27)

De még ennél is tovább kell m ennünk. Isten nem egyszerűen a Szol
gát, a Diakonost, m in t személyt igazolta a feltám asztással, hanem  Jézus
nak a diakóniáját, m ondhatjuk így is: diakóniai életform áját, diakóniai 
életvitelét. Miközben Jézus szolgált, lehete tt azt m ondani, hogy ez az 
egész életvitel, életstílus, életform a bolondság. Bolondság, hogy a dicső
ség és uralkodás ú tja  helyett vállalja  a bűnösök keresztségét, a  megve- 
tettekkel való közöséget, a halá lra  íté ltetést, a m egfeszíttetést és a sírt. 
Isten mégis egyértelm űen ezt az életv itelt igazolta húsvéttal. M ondjuk ki 
a fo rd íto ttjá t is: Ha Isten a sírban hagyta volna ezt a Szolga, Diakonos 
Jézust, ez azt je len tette  volna, hogy Jézus szolgáló életvitele, a Szolga- 
Messiás életform ájának választása tévedés volt. De Isten ezt a Jézust tá 
m asztotta fel.

M indebből a gyülekezet szám ára nyilvánvaló következtétés vonható 
le. A Szolga-Messiás életébe való részvétel ennek az ú tnak  a já rá sá ra  kö
telezi a gyülekezetét is. De tegyük hozzá azonnal, ez a diakóniai életv i
tel az egyetlen életvitel, am elyet Isten  húsvéttal a gyülekezet számára is 
igazolt. Tehát nem  a dicsőség útja , nem az uralkodás útja , nem  a világ 
felett való bíráskodás útja , nem  a világtól való elkülönülés útja, hanem  
a diakóniai út, a diakóniai életvitel az, am ely Isten á ltal igazolt út.

M indezt el kellett m ondanunk diakóniai teológiánk és életvitelünk 
összefüggésében. Különben úgy tűnhetnék, hogy egy m ostanában fel
kapott, vagy éppen divatos teológiát, a diakóniai teológiát fu tta tjuk , anél
kül, hogy azt kellően alá tudnánk  tám asztani, vagy igazolni. Ezt a teoló
giát húsvéttal Isten  igazolta, ezzel együtt a diakóniai életv itelt is.

VII.  Egyházunk és a diakóniai életvitel

Mivel előadásom tém ájában  „életv itelünk” kifejezés szerepel, az el
m ondottakat szem besítenem  kell hazai evangélikus egyházunk és benne 
gyülekezeteink életvitelével. A rra  nem vállalkozhatom  — m ert erről 
egy külön előadást kellene ta rtan i —, hogy egyházunk és gyülekezeteink 
életének m inden terü letére nézve, rendszerbe foglalva fejtsem  ki, hogy 
m it je len t a diakóniai életvitel. De néhány pontot mégis érintek.

a) Először is: egyszer már abba kellene hagyni a felesleges szófecsér- 
lést, okoskodó kritizálgatást, am ely a diakóniai teológiával és a diakóniai 
életv ite lünk igénylésével szem ben lem ez-szerűen mondogatja ezeket a 
kife jezéseke t; itt  horizontalizmusról, antropocentrizmusról, sima etizá- 
lásról, sót a társadalommal való összefüggésben opportunizm usról van  
szó. Aki az elm ondottakat nyomonkísérte, az előtt világosnak kell len
nie, hogy a diakóniai teológia a szó legszorosabb értelm ében krisztocent- 
rikus teológia és a diakóniai életvitel a Szolga-Messiás életében való rész
vétel. Az ő életform ájának  és életvitelének a folytatása. A diakóniai teo
lógia az igazi M essiásban való h ite t és az Ö életének élését szorgalmazza.

b) Dolgozatom elején már em lítettem , hogy a gyülekezet életvitele  
nem egyszerűen etikai vagy szociáletikai kérdés, hanem  legalább any
agira missziológiai kérdés. Az izgalm as problém a ezzel öszefüggésben 
az, hogy a mi gyülekezeteink a m aguk életform ájukkal és életvitelükkel
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m it érte tnek  meg a környező világgal. B izonyítják-e Isten gondoskodását 
és szeretetét m inden em ber irán t?  Más szóval, azok a kívülállók, akik 
gyülekezeteik életét akarva-akaratlanul látják, észrevesznek-e valam it a 
gyülekezet életén keresztül az Isten  diakóniájából, am elyet gyakorol a 
világ iránt. Ahogyan a gyülekezeten belül a gyülekezeti tagok egymással 
és egymás között élnek, vagyis, ahogy az életüket a gyülekezetben „vi
szik”, tükröz-e valam it a Szolga-Messiás cselekedeteiben és életform á
jában  való részvételről. A gyülekezet életstílusa, életvitele nincs-e egész 
nyilvánvaló ellentm ondásban a Szolga-Messiás evangélium ával és életé
vel? N incsenek-e a gyülekezet életében em berek, vagy egész rétegek, 
am elyek nem tapasz ta lhatják  meg a Diakonos-Krisztus feléjük irányuló 
szolgálatát egyszerűen azért, m ert a gyülekezeti tagok, vagy azoknak egy 
része nem  vállalkozik arra , hogy ra jtu k  keresztül érkezzék meg hozzájuk 
K risztus szolgálata? Nincs-e még m indig a gyülekezeten  belül olyan 
fölé- és alárendeltség, am ely társadalm i osztályokhoz, vagy társadalmi 
rétegekhez való kötődésből ered. Hogyan viszonyulnak gyülekezeteink 
más gyülekezetek gondjához, gondolok itt  a Gyülekezeti Segély m unká
jára , különböző ún. kötelező offertórium okra, am elyek a rászoruló gyü
lekezetek segítését célozzák. Ezt a sort még hosszan lehetne folytatni. 
Meggyőződésem azonban az, hogy kevesebbet kellene arró l vitázni, hogy 
a diakóniai teológia és a diakóniai életvitel horizontális, meg antropo
centrikus teológia-e, vagy sem, ellenben többet kellene tennünk azért, 
hogy gyülekezeteink felépítése, szerkezete és életvitele a Diakonos Jézus 
életét hozzák az em berek szeme elé. De azért is, hogy a „m agunk-csinál- 
ta  Messiás” helyet az igazi M essiásban, a Szolga-M essiásban higyjenek 
gyülekezeteink.

c) A  diakóniai é letv ite lt újra és újra kritika  tárgyává kell tennünk  
Országos Egyházunk életével összefüggésben is. .Nemcsak egyes gyüleke
zeteknek, hanem  m agának az Országos Evangélikus Egyháznak is vinnie 
kell a Diakonos Jézus életét. Még az eddiginél is jobban meg kell vizs
gálnunk, nem  hoztunk-e m agunkkal a m últból olyan „szerkezetet”, ha 
tetszik „s tru k tú rá t”, am ely nehezíti, egész egyházunk életvitelét, és pedig 
diakóniai életvitelét. Figyelünk-e eleget egyházunk életvitelénél az öreg 
lelkészekre, a beteg-lelkészekre, a szórvány-lelkészekre, arra , hogy hosz- 
szú évek szórványszolgálata u tán  megfelelő helyre kerü ljenek szórvány- 
lelkészeink, megfelelően tud janak  élni nyugdíjasaink, özvegy papnéink. 
(Természetesen ők meg akkor végeznek diakóniát, ha já rják  a diakóniai 
teológia útját.) N incsenek-e még m indig nagy aránytalanságok a lelkész
fizetések között? M erjük-e „arány ta lanu l” tám ogatni a kisgyülekezeteket, 
a szórványokat? Egyáltalában, m int országos egyház a m aga egészében, 
a mi történelm i körülm ényeink között, a mi társadalm unkban  tud-e m u
ta tn i valam it a Diakonos Jézus cselekedeteiből, életéből, életviteléből?

d) É letvitelünket, közelebbről, a gyülekezetek életv ite lét ism ételten  
meg kell vizsgálnunk a világgal való összefüggésben. így is m ondhatjuk, 
m ilyen  az életvitele a gyü lekezeteknek a világban és a világhoz. Azt lá t
ja  a környezetünk, hogy gyülekezeteinkben folyik a nagy önmentés, vagy 
„valahova” való átm entés, vagy pedig azt látják, hogy a gyülekezetek  
reménységben élnek és önfeledten szolgálnak annak a társadalomnak, 
am elyben élnek. B evonultak-e gyü lekezeteink a m aguk csigaházába, vagy 
pedig kilép tek abból a bizonyos várból és áldozatos élettel m unkálkod
nak m inden em ber javán a szocialista társadalomban? Nincs-e a gyüle
kezetekben, vagy éppen a lelkészekben valam i doktrínás fölényeskedés 
a környező világgal szemben, kiindulva abból, hogy az egyház tanítá
sához képest „minden más tanítás sem m i és értéktelen”. Az ilyenfajta
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életvitel pedig nem  missziónál, hanem  taszít, m ert szem beállít és nem  a 
diakóniát gyakorolja. Ez a doktrínás fölényeskedés nem  jelentkezik-e az 
egyház képviselőinek m ondanivalójában akár egy békegyűlésen, vagy 
más társadalm i összejövetelen? Nincs-e az a hübrisből eredő gondolko
dás a lelkészekben és a gyülekezeti tagokban, hogy népünk és társadal
m unk m inden kérdése egyszerre megoldódna, ha m indenki Krisztushoz 
térne? Nem becsülik-e le gyülekezeteink és lelkészeink a világi erkölcs 
alap ján  folyó erőfeszítéseket a békéért, a társadalm i igazságosságért és 
m inden m ásért, am i az em beri életet i t t  a földön is szebbé akarja  tenni? 
Nincsenek-e tan íth a ta tlan  papjaink, akiket sem Jézus Krisztus, sem né
pünk és egyházunk tö rténetének utolsó 30 esztendeje nem  tudott meg
tan ítan i sem m ire? Aki pedig tan ítha ta tlan , tan ítha t-e  m ásokat?

Ez a Lelkészkonferencia jó alkalom  arra, hogy diakóniai teológiánk
ban az eddigieknél jobban elm élyedjünk, annak  alap ján  gyülekezeteink 
és a m agunk életv itelét k ritikusan  megvizsgáljuk, m ajd  ezt követően 
elszánjuk m agunkat arra, hogy a Diakonos K risztus követőiként, felöl- 
tözzük Őt és az Ő életét vigyük m indig és m indenütt. De egy percre se 
felejtsük Jézus szavát: „Ha valaki első akar lenni, legyen m indenki kö
zött az utolsó és m indenki szolgája.”

D Káldy Zoltán

Diakóniai teológiánk lelkészeink tudatában
EGYHÁZUNK SZOCIALIZMUSBAN MEGTETT ÚTJÁNAK egyik 

nagy eredm énye diakóniai teológiánk kialakítása. Ennek tö rténeté i más 
helyen m egírtam , itt erre  most nem  térek  ki. Csak utalok arra, hogy ez 
a teológia m élyen beivódott egyházunk közgondolkodásába, á th a tja  lel- 
készi karunk  tudatát. Term ékeny könyvírás, sok tanulm ány, rengeteg 
cikk jelzi, m ennyire jó alapot ta lá ltak  itt  teológusaink, akik alkotó módon 
vesznek részt teológiai ü tünk  továbbfejlesztésében és kiszélesítésében. 
A Lelkészi M unkaközösségekben (LMK) tervszerűen és rendszeresen fo
lyik ak tuális teológiai feladataink m egválaszolása az országosan k itű 
zött tém ákban.

EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN kerül sor erre  az előadásra, am ely 
azt tá rja  fel, hogy diakóniai teológiánk m iként érvényesül lelkészeink 
tudatában. Ez a vizsgálódás azok nyilvánossága előtt hangzik el, akik 
aktív  m unkásai az LM K-nak. I tt a lelkészi k a r m unkájáról van szó: a 
lelkészek fórum a előtt. Ez ad ja meg az érdekeltséget is ebben a tárgy
ban, de ugyanakkor az ellenőrzést is, hogy az értékelés és összesítés reá 
lis alapokon nyugszik-e.

AZ 1975. ÉVI ORSZÁGOS LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉGI tém ák
ból ötöt em elek ki. Az öt tém át m ind a tizenhat egyházm egyében fel
dolgozták az előadók. Ez a tényanyag ad ja  értékelésem  forrását és a lap 
ját. összesen 80 elhangzott előadásról van szó, a velük kapcsolatos hozzá
szólási anyagot is figyelembe vettem . Ez a tekintélyes anyag bőséges le
hetőséget ad ahhoz, hogy áttekintsük, m iként jelentkezik diakóniai teo
lógiánk lelkészeink tudatában. Az öt tém a a következő: I. Mit je lent a 
felszabadulás népünk és egyházunk életében? — II. Békés együttm űkö
déssel a béke világa felé. — III. T ársadalm unk továbbfejlődésében való 
részvételünk a diakóniai teológia alapján. — IV. Egyházunk belső egysé

655



ge, és közösségtudatának továbbépítése. — V. K ortárs prédikál a kor
társnak.

MÓDSZER TEKINTETÉBEN azt a megoldást választottam , hogy 
m inden tém ával kapcsolatban először bem utatom  az elért eredm ényeket, 
am elyekre kollektív m unkával ju to ttunk  el, m ajd másodszor kritikai 
megjegyzéseket teszek azokra a szórványosan előforduló jelenségekre, 
am elyek gátolták a tisztán látást, határozatlanságot, vagy hom ályt je
lentettek, vagy ahol még további tisztázódásra és következetesebb ki
dolgozásra van szükség. Hangsúlyoznom kell, hogy lelkészi karunk  teo
lógiai m unkájára  az eredm ények a jellemzők, a dolgozatok és hozzászó
lások túlnyom ó többségében ez ju t kifejezésre. Mégsem pihenhetünk a 
babérokon, m ert az önelégültség bizonyosan h ibát jelent. Ezért szükség 
van a k ritikai megjegyzésekre is. A rányérzékkel kell néznünk egyrészt 
a túlnyom ó többséget jelentő eredm ényt, m ásrészt a b írá la to t érdemlő, 
de csak itt-o tt előforduló jelenségeket.

I. MIT JELENT A FELSZABADULÁS NÉPÜNK ÉS EGYHÁZUNK 
ÉLETÉBEN?

a) Eredm ényeink
1. FELSZABADULÁS! Ez a m indnyájunk szám ára drága szó az el

m últ 30 esztendő során mélységes, új ta rta lm a t kapott népünk és egy
házunk életében. Azért drága szám unkra, m ert m agában foglalja azt 
a hatalm as változást és fejlődést, am ely népünk és egyházunk életében 
átfogó módon bekövetkezett. Amikor a lelkészi munkaközösségekben er
ről a tém áról volt szó, ünnepélyessé vált a megemlékezés, átsugárzott ra j
ta  a hazafias érzelem  szívből jövő, meleg hangja.

A dolgozatok kiem elték, hogy az egyházak vagy felekezetek hozzá 
kötődtek egyes elnyomó, népellenes uralkodó osztályokhoz, de ez nem 
az egyház igazi lényegéből fakadó, vagy azzal összeegyeztethető m agatar
tás vagy viszonyulás volt, hanem  ezt a reakciós lelkületű és gondolkodású 
egyházvezetők po litikája eredm ényének kell tekintenünk. Ezek a veze
tők a m aguk egyéni érdekeinek és érvényesülésének vetették  alá az 
egyházat is.

A katonai és politikai elnyomás alól való felszabadulás m aga után 
vonta a gazdasági és társadalm i elnyomás megszűnését is. A hatalom hoz 
ju to tt nép végre olyan törvényeket hozhatott, am elyek az egész nép ja 
vát és felem elkedését célozták. A nagybirtokok megszüntetése, a gyárak 
és ipari nagyüzemek, a  bankok állam osítása, a  term elési eszközök állami, 
illetve szocialista tu la jdonba vétele és nem  utolsó sorban a mezőgazdaság 
terü letén  bekövetkezett szövetkezeti életform a olyan korszakot zártak  le, 
ahol csak a „felső tízezreknek” m ent jól a dolguk, de a nincstelenek m il
liói teljesen ki voltak szolgáltatva a kizsákm ányolok érdekeinek. Az új 
társadalm i rend pedig, am ely eleinte csak fokról fokra léphete tt előre — 
hiszen a háború okozta súlyos sebeket is gyógyítani kellett —, elindult a 
szocializmus felépítésének útján.

2. A FELSZABADULÁST KÖZVETLENÜL KŐVETŐ IDŐSZAK 
nagyon bonyolult és sokrétű feladata inak  megoldása m indenekelőtt az 
em berekben a csüggedtség megszüntetését, a nép önbizalm ának vissza
állítását, a töm egek mozgósítását, a közigazgatás helyreállítását, a demok
ratikus erők összefogását kívánta meg. Ezt vállalták  népünk legjobbjai, 
az eszmehű, az előző évtizedekben oly sokat szenvedett kom m unisták, 
a bará ti kezet nyújtó Szovjetunióval együtt. M indezzel párhuzam osan
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egyre szélesebb körben folyt az egyházban az eszmélődés, a tuda tfo rm á
lódás. Teológiai döntésként kezdtük megfogalmazni az egyház ú tjá t a 
szocializmusban, s ez az első, teológiai eszmélődés. szilárd alapot m unkált 
m inden opportunus, „kényszerű" törekvéssel szemben.

3. AZ EGYEZMÉNY megkötése volt az első és m indm áig hatásában 
felbecsülhetetlen jelentőségű pozitív lépés. Korszakot zárt és korszakot 
indított. Abból a zsákutcából, am it a H orthy-korszakból örökölt egy
házi vezetőség m agatartása jelentett, az Egyezmény megkötése jelentette 
a kiutat, am it m éltán ta rtu n k  az elm últ három  évtized legnagyobb hord 
erejű esem ényének egyház és állam  viszonyában. Az alapviszony ren 
deződött, m egkezdődhettek a folyam atos beszélgetések, am elyeken m ár 
nem ellenfelek vettek részt, hanem  olyan partnerek , akik egymással 
egyezményt kötöttek és együttesen szolgálják a népet.

4. A BÉKESZOLGÁLATRA való egyházi elkötelezéshez adott ind í
tást szám unkra a felszabadulás. K ét m ozzanat az, ami a mai egyházakat 
különösképpen is rádöbbentette erre a felelősségre. Egyrészt a m ásodik 
világháború szörnyű eseményei és tapasztalatai, m ásrészt egy újabb h á 
ború lehetősége még szörnyűbb következményekkel. M indkét háborút az 
egyházaktól is számon kérték. Ilyen előzmények u tán  ju to tt el egyházunk 
arra  a felism erésre, hogy a keresztyén em bereknek és egyházaknak ösz- 
sze kell fogniuk m inden jószándékú em berrel, mégpedig hitre, világné
zetre, fa jra  és szárm azásra való tek in te t nélkül a béke m egterem tése és 
fenntartása érdekében.

E felism erés eredm ényeként a lelkészek csaknem kivétel nélkül vé
geztek békeszolgálatot helyi és járási, mások megyei és országos kere
tekben, ném elyek külföldön ta rto tt nemzetközi békekonferencákon, első 
sorban a Keresztyén Békekonferencia zászlaja alatt.

5. A SZOCIALISTA TÁRSADALMUNK egész fejlődését végiggon
dolva m indnyájunk előtt világos, hogy a vallásos és a nem -vallásos em 
berek á ltal m egterem tett szocialista hazában valóság az, hogy az egyhá
zak m egtalálták  helyüket a szocialista társadalom ban. A világnézeti kü 
lönbségek m a m ár nem zavarnak bennünket abban, hogy felism erjük: az 
eredm ények közösek és a nem zet jövője is — am ely elválaszthatatlan  az 
egész em beriség békéjétől és boldogulásától — közös ügy. Helyet és m eg
becsülést kap tunk  a nép öszes dolgozó rétegeit összefogó tömegmozga
lomban, a Hazafias N épfrontban. E mozgalomban töm örülnek mindazok, 
akik hívei a népi dem okratikus rendnek, a szocialista társadalom  építé
sének és a békének. Ez a mozgalom összefogja a nem zet haladó erőit és 
részt vesz az országépítő program  m egvalósításában, az ország politikai, 
gazdasági és ku ltu rá lis életének m unkálásában, számos törvénytervezet, 
rendelet és intézkedés előkészítésében.

6. A SZOCIALISTA NÉPI-NEMZETI EGYSÉG társadalm unk m in
den egyes tagjának, rétegének és osztályának boldogulását képviseli. 
Hazánkban nincsenek olyan társadalm i osztályok és rétegek, am elyeknek 
ne állna érdekében a szocializmus építése. T ársadalm unk politikája a 
szocialista nem zeti egység m egterem tésére irányul, valam ennyi osztály és 
réteg szoros összefogásának m egterem tésére.

7. A TEOLÓGIAI GONDOLKODÁS fokozatos megváltozása össze
függőt a nagy társadalm i változással. Egyházunknak csak sok tusakodás 
és fáradságos m unka, belső harc és külső félelem  árán  sikerült m egtalál
nia az új u ta t és azon meg is m aradni.

Van közös teológiai nevezőnk! Ez teszi lehetővé, hogy egységes lá tás
ban, tisztázott elvi alapokon végezheti egyházunk szolgálatát úgy, hogy 
sem m it nem  kell m egtagadnunk Jézus K risztus evangélium ából, becsü
letesen tud juk  ta rtan i az Egyezmény reánk  vonatkozó kötelezettségeit,
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senkitől nem  korlátozva végezhetünk tudományos, teológiai m unkát. Egy
házunkban még nem volt korszak, am elyben ilyen intenzív és magas teo
lógiai felkészültség jellem ezte volna a lelkészi m unkát, és tegyük hozzá, 
ez a teológiai m unka, mely a Lelkészi M unkaközösségekben is folyik 
nem öncélú, hanem  a szolgálatért, a  gyülekezetekért van. Ma tudatosan 
törekszünk a jobb igehirdetésre, fejlesztjük  gyülekezeteink és egész egy
házunk diakóniai s truk tú rájá t.

8 A DIAKÓNIÁT egész széles táv latban  értjük. Az egyház felelős
séget hordoz az egész em beriségért, az egész Kozmoszért. A diakóniában 
benne értjük  m indazt, am it a béke, békés egymás m ellett élés és m ind
ezekért való kem ény küzdelem  jelent.

A diakónia szám unkra világtávlatot kapott. Az univerzális diakónia 
az, am ire m a a karita tív  diakóniával együtt szüksége van társadalm unk
nak éppen úgy, m int az egész világnak. Ez a diakónia nem csak a m ár 
meglevő baj gyógyítását tűzte ki céljául. Meg ak a rja  m inden módon és 
m inden felhasználható eszközzel előzni a szenvedést, az élet értelm ének 
elvesztését, az em beriség bárm i form ában való m egtiprását.

9. AZ IGEHIRDETÉS eszmélődésünk egyik legjelentősebb területe. 
Mikor konkrét az igehirdetés? — vetettük  fel a kérdést. Nem elég a 
tan  (ortodoxia), sem a pietizm us (befelé fordulás), sem a liberális szem
lélet (kultúrprotestantizm us). „Eligazító” igehirdetés kell, s ez a szó igen 
sokáig m eghatározója volt az igehirdetésnek. Lényegében tehát nem  in
dividuális elzárkózásban áll a keresztyénség, hanem  a kollektívum on, a 
nagy parancsolat m ásodik részén.

A gyülekezet igehallgató tag jait érzékennyé kell tennünk  annak  á t
élésére, hogy közösségi társadalom ban élünk. Individualista módon élve 
m egakadályozzák Isten szeretetének tovább áradását. Igehirdetésünk a 
társadalom ért való felelősség vállalását szólaltatja meg azért, hogy a Jé
zussal való közösségünk társadalm i vonatkozásokban is gyümölcsöt te
rem jen.

b) K ritikai megjegyzések
1. Több dolgozatban nem érvényesült elég határozottan  a reakciós 

m agatartásnak az elítélése. Pedig csak a m egbánt és m egutált bűnökből 
van igazi szabadulás.

Érdemes aláhúznunk azt, hogy az egyház tudatába és m agatartásá
ba óhatatlanul belecsúszott a  „keresztyén kurzus” m inden képm utatása, 
erőre kapott az antikom m unizm us, antiszem itizm us, az irredentizm us és 
v itte  az egyházat az „úri M agyarország” sodrásával feudálkapitalista tö
rekvések felé. Ebbe a ta la jba  úgy kapott bele a ném et propaganda, m int 
a tűz a  szalmába. Az egyház igen sok esetben m egfeledkezett igazi h i
vatásáról. K iszolgálta a háborús propagandát. Ha tö rtén tek  is próbálko
zások, főleg az utolsó időkben, az egyház a m aga egészében nem  á llt az 
üldözöttek, fajilag m egkülönböztetettek mellé. Nem nyílt meg szeme az 
elnyom ott osztályok élet-halál harcának  m eglátására. Nem vette  észre a 
népek rabságát. Érzékelten volt az elnyomott, gyarm ati népek nyom orú
sága iránt. A körülöttünk élő népek boldogulása, békessége szám ára nem 
volt imádsága. Nem voltak szeretetből fakadó cselekedetei az em berisé
gért. M egrestült, hű tlenné vált az em ber ügyének szolgálatában. Nem 
érezte a társadalm i és politikai elnyom ás súlyát. Igen sok esetben ön
igazságában tetszelgett, közéleti „hata lm ával” büszkélkedett. Vakságában 
hitte, hogy a „keresztyén M agyarország”-ról szóló propaganda igaz. Kény
szer keresztyének állam ilag behajto tt adójára, földbe, házba, p róbálta he
lyezni biztonságát.
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2. Ha nem  végezzük el ezt az egyházpolitikai k ritikát, akkor nem 
érthetjük  meg o felszabadulás utáni egyházi reakció  fellépésének veszé
lyességét sem. A kevesek eszmélkedése szem bekerült a reakció egyházba 
szorult elem einek elm életével: „nem vezet ú t a szocializmusban az egyház 
szám ára”. Ennek szám talan küzdelm i jele volt. Isten „k ihívott” m inket 
a világból, hangoztatták. T iltakozásokat küldtek a korm ányhoz az egy
hazat é rt m inden státusbeli súrlódásért. B elekerültünk M indszenty uszá
lyába. Szinte hajszába illő harc indult az iskolák állam osítása ellen. 
A püspöki kar T rum an dem okratizm usára hivatkozott. „Az egyház az á l
lam lekiism erete” — volt a jelszó, de különös módon ez a lelkiism eret 
csak a kapitalizm us érdekében szólalt meg.

3. Amikor egyházunk ú tjának  felm éréséről van szó, több dolgozatban 
határozottabb hang kellett volna az ellenforradalom  megítélésében. Az 
érti helyesen útunkat, aki lá tja , m ilyen kincsünket veszélyeztette az el
lenforradalom . Mikor m ár-m ár kirajzolódtak új helyzetünk és ú tunk  kör
vonalai, jö tt az ellenforradalm i k ísérlet a M agyar N épköztársaság meg
buktatására és a szocializmus megdöntésére, am inek m egvolt az egyházi 
vetülete is. 1956. szám unkra azt je lentette, hogy ism ét visszavetődött az 
egész egyházpolitikai helyzet az Egyezmény előtti bizonytalanságnak, ren 
dezetlenségnek az állapotába. A konzervatív  vezetők most m ár másodszor 
vezették egyházunkat zsákutcába.

A személyi kultusz nyomán a belpolitikai életben keletkezett for
rongások vetülete az egyházban is m utatkozott. Az 1956. őszén ta rto tt 
lelkészkonferenciák voltak ennek a hangulatnak hű tükrözői. Amikor 
pedig az ellenforradalom  hazánkban kibontakozott, annak tendenciái 
rögtön m egm utatkoztak egyházunk életében is. A lapvető m egnyilvánulá
sa volt ennek az ellenforradalom nak belső egyházi vonatkozásban a h a
talom átvétel, a  személyek cseréje. A legfelsőbb egyházvezetéstől lefelé, 
egészen az egyházmegyékig hato tt ez az áram lat. Az espereseknek és egy
házmegyei felügyelőknek is fel kellett a ján lan iuk  tisztségüket „bizalmi 
szavazásra”.

Teológiai koncepció azonban nem volt. Bebizonyosodott, hogy nem 
elég egy „nem ”-et kim ondani, hanem  u tána meg kell jelölni az „igen”-t 
is. Nem személyi politikában kell ezt értékelni, hanem  eszmék, elvek 
harcában, teológiailag m egalapozott döntések kényszerítő erejében, am i
nek persze személyek is áldozatul estek, am ennyiben tudniillik  nem  tud
tak b á tran  a teológiai indoklások és döntések vitaképes ta la já ra  lépni. 
Sebek itt  is bőven hu llo ttak  — több, m int a megelőző egész szakaszban —, 
de aki időközben h ibá já t helyrehozta, nem  károsodott. Persze egyház- 
politikailag, is meg kell térni, s nem  méltó az evangélium  által korm ány
zott em berhez az a m agatartás, hogy a h ibákat belátni és jóvátenni nem 
kell, csak k ivárni a feledést, s csinálni m indent a régi szívvel tovább. 
..M etanoia” — a gondolkodás m egváltoztatása — nélkül az egyházban 
hibák elkövetése u tán  nehéz megállni.

A felszabadulás jelentősége népünk és egyházunk életében csak a 
fény és árnyék, a pozitív és negatív erők harcának  összefüggésében é r 
tékelhető reálisan  és helyesen.

II. BÉKÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL A BÉKE VILÁGA FELÉ 

a) Eredm ényeink
1. TÖBB, MINT 50 M ILLIÓ EMBER VÉRE vádolja a háborút, azo

kat, akik  azt kirobbantották , önző érdekeik m iatt. A borzalm ak csúcsa, 
H iroshim a és Nagasaki. E két város pusztulása volt a m ásodik világhábo
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rú  befejezésének állomása. Az utolsóként még harcoló Japán t az atom 
bom bával kényszerítette A m erika fegyverletételre. Befejeződött a második 
világháború úgy, hogy az em beriség nem  örü lhetett a békének, m ert feje 
felett m egjelent az új dam oklesi kard  — az önelpusztítás lehetősége. A 
kardcsörtető kap italista  hadvezérek, polikusok, m eghirdették az erőpoli
tikát, konkrétan : rákényszeríteni akara tuka t a Szovjetunióra és a szocia
lizmust építő állam okra. A Szovjetunió azonban m int atom hatalom , a 
világbéke érdekében lefogta, lefogja a  háborúra számítók kezét.

Világossá lett, hogy m indenféle háborús m anőver, a föld, az em beri
ség elpusztításához vezethet. Egyszerűen a lét és nem lét ha tá rá ra  ju to tt 
el az emberiség. Annyi atom - és hidrogénfegyver halm ozódott fel, hogy 
az em beriséget többszörösen is ki lehetne pusztítani.

A józan ész, de a keresztyén h it m éginkább csak egyetlen lehetőséget 
ad, ha holnap is a Föld lakója szeretnénk m aradni: békésen együtt élni, 
egymás m ellett. Csak a béke, a békés egymás m ellett élés, az azért való 
közös fáradozás az egyetlen helyes út.

Ezt a békevágyat elemi erővel képviseli a békeszerető emberiség. 
Ennek jegyében m űködik a béke-világm ozgalom, am elynek célkitűzései
vel egyházunk kezdettől fogva egy volt. Ezt szólaltatják  meg dolgoza
taink.

2. A HELSINKI BÉKEKONFERENCIA fontos határkövét jelzi a bé
kés egymás m ellett élés és az enyhülés politikájának. A 35 állam  legfel
sőbb szintű vezetői az em beriség sorsa, holnapja felől döntöttek. A dol
gozatok idézik Kádár Jánost, aki H elsinkiben a következő m ondatokkal 
fejezte ki vélem ényét a m agyar nép nevében a biztonsági konferencia 
okm ányáról: „A m agyar korm ány az értekezlet okm ányával egyetért, kül
döttségünk azt m egbízatásának megfelelően aláírja . Szeretném  biztosítani 
Önöket arról, hogy a M agyar Népköztársaság és a békeszerető magyar 
nép m inden tőle telhető t megtesz azért, hogy az európai biztonsági és 
együttm űködési értekezlet nemes céljai valóra váljanak.”

A dolgozatok nagy te re t szenteltek a helsinki dokum entum oknak, 
részletesen ism ertették  és értékelték  azok jelentőségét.

3. A BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS tartósan  csak az anyagiak, m indenek 
előtt az élelem igazságos elosztásával ta rth a tó  fenn s így az egym ásért 
élés m agasabbrendű életform áját követeli az em beriség nagy családjá
tól. Amíg ezzel a kérdéssel küzd az emberiség, m ár a következő lépcső
fok is kirajzolódik: az em beri élethez szükséges környezetet kell meg
védeni és kialakítani, hogy legyen em beri élet továbbra is ezen a boly
gón. így látjuk, hogy egyre nagyobb igényű feladattá  lesz az, hogy az em 
bert Isten a világ gazdájává, u rává te tte  és egyre sürgetőbb, hogy ezt a 
feladatát, m int Isten  gyeremeke, vagyis em bertársai javára  végezze.

Term észetesen nem csak háborúk, s háborús konfliktusok azok, am ik
kel szembe kell nézni, megoldást keresve. Hanem  egy sor égető problém á
ja van az em beriségnek. A faji kérdés, a betegségek, járványok, a népes
ségszaporulat egyes országoknál oly nagym értékű, hogy egy-két em beröltő 
a la tt szinte létkérdéssé lesz; ugyancsak m egoldást váró problém a a gyar
m ati kérdés, egyes népek kizsákm ányolása, elm aradott országok gondja, 
sa ját boldogulásukat tekintve. Ezek m ind olyan problém ák, am elyek ki
nőtték a sa já t országuk kereteit és világproblém ává lettek.

4. A BÉKÉT VESZÉLYEZTETŐ jelenségek a békés egymás m ellett 
élés korszakában is m utatkoznak. Ilyen a neokolinalizm us, am ely a volt 
gyarm ati országokat gazdaságilag ta rtja  függőségben. Súlyos konfliktuso
kat okoz a még sok helyen fellelhető faji diszkrimináció. Lokálisnak tűnő 
harcok és feszültségek is m agukban hordozzák a kiszélesülés lehetőségét.
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Jól m u ta ttak  rá  a  dolgozatok, hogy a népellenes rendszerek belső meg
döntése hozzájárul a világbékéhez, pl. Görögország, Portugália, Dél- 
Vietnam.

5. A FEJLŐDÉS IRÁNYA: A SZOCIALIZMUS TÉRHÓDÍTÁSA. 
Az im perializm us képtelen visszaszerezni az elveszített történelm i kez
deményezést és visszafelé fordítani a m ai világ fejlődését. Az emberiség 
fejlődésének fő ú tvonalát a szocialista világrendszer, a nemzetközi m un
kásosztály és az összes forradalm i erő határozzák meg. A szocialista tá 
bor nem csak a béketárgyalásokban vállal kezdeményező szerepet, hanem  
jelenlétével, a szocialista forradalm ak és a nem zeti felszabadítási moz
galm ak tám ogatásával azt az új gazdasági és társadalm i rendet építi, 
amely egyedül képes világunk harm adik  sorsdöntő ellentétének a leküz- 
désére.

6. EGYHÁZI SZOLGÁLATUNKHOZ szorosan hozzátartozó feladat
nak tek in tjük  a békem unkában való részvételt és szolgálatot. Az egy
házaknak, nekünk lelkészeknek, nagy és szép feladat ju t osztályrészül 
ezen a téren  is. E lm ondhatjuk, hogy társadalm unkban  készséggel is fo
gadják tőlünk a szószékeken kívül is a lelkileg m otivált hozzászólásain
kat, legyen az a tanács, a Hazafias Népfront, a falugyűlés vagy más egyéb 
nyilvános alkalom. Igénylik vélem ényünket, tanácsunkat, ha a jó tö rek
vésekben bará tnak  ism ertek meg bennünket és várják  tetteinket.

Az egyházak, m iután em berekkel foglalkoznak, tudatform álást vé
gezhetnek, s ezzel a lehetőséggel jól kell élni, nem  pedig visszaélni. A 
lelkészek személyes h itvallásán  is nagy hangsúly van.

Nagyon jó m unkát végez a békem unka terén egyházunk vezetősége 
a különböző világszervezetekben felszólalásaival és előkészítő m unkála
taival. így legutóbb a siófoki tanácskozásokon is.

Egyházunk politikai d iakóniája ezt a felelősséget h ivato tt ébren ta r 
tani.

Mindez tükrözi, hogy lelkészeink lá tják  korszakunk békehelyzetének 
alapvonalait, s ugyanakkor é ltik  a fejlődés irányvonalát is.

b) K ritikai megjegyzések
1. Az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell tenni arra, am it m i te ttünk  

eddig a békéért, az európai biztonságért és a többi aktuális békefelada
tért. Á ltalában korrek t a politikai eredm ények felsorolása, ehhez bősé
ges anyagot is lehet kapni nap jaink  töm egkom m unikációs eszközei révén, 
de ezen túlm enően azt is meg kell m utatni, hogy egyházunk képviselői, 
testületéi hogyan foglaltak állást, mi a mi gyökerünk, hozzájárulásunk, se
gítségünk az ügyhöz. így válik sa já tunkká a békeszolgálat, s így érezzük 
azt közelebb magunkhoz. Ezt senki más nem végezheti el, csak mi. Hadd 
tűnjék ki, m ennyire személyes ügyünkről volt és van szó.

2. A z elnyom ott népek felszabadítási harcának a szocializmus term é
szetes tám ogatója. A szocializmus nem m ondhat le a felszabadítási tö
rekvések segítéséről. Amikor ezt a Szovjetunió végzi, akkor erkölcsileg 
helyes cselekedetet h a jt végre. A m agyar történelem ből is tudjuk, milyen 
sokat je len t a segítség a felszabadító harcokban, a függetlenségi küzdel
mekben, a szocializmus győzelemre jutásában. Ez nem egyenlő azzal, am i
kor az im perializm us fegyvereket küld az elnyomó rendszerek fen n ta rtá 
sára. A világm éretű osztályharcban mi azt az erkölcsi többletet értékel
jük, am ely az elnyom ottaknak segít Igájuk lerázásában. Mi a haladás 
oldalán állunk, s erről az alapról lehetetlen egyenlőségi je let tenni a fel
szabadító mozgalm ak tám ogatása és a kizsákm ányolás rendszerének to
vábbi fenn ta rtásáért folytatott fegyverszállítás között. Ezért helytelen az
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egyik dolgozatban az a bizonytalanság, am ely nem érti, hogy az európai 
béke- és biztonsági konferencia a la tt és u tán  folyik fegyverszállítás az el
nyom ott népek felszabadítási harcának  tám ogatására. Ebben a nézetben 
nyugati hatások beszürem lése tükröződik.

3. Hasonló term észetű problém a az, am ely a szocializmus és kapita
lizmus közötti ideológiai harcot is a béke akadályának tekinti. Az ideo
lógiai harc a legkisebb m értékben sem akadályozza a béke m egszilár
dítását, a hidegháború likvidálását, a nemzetközi kapcsolatok norm ali
zálását, a  különböző társadalm i rendszerű országok kölcsönösen előnyös 
együttm űködését. A történelm i tapasztalat arró l tanúskodik, hogy az 
utóbbi évtizedek nagy háborúi egyáltalában nem az ideológiai harc kö
vetkezm ényeként tö rtek  ki, nem  az egyes társadalm i rendszerek előnyei
ről vagy fogyatékosságáról folytatott v ita  robbanto tta  ki őket, hanem  
egészen m ás tényezők: a gyarm atokért, befolyási övezetekért, nyers
anyagforrásokért és felvevő piacokért folytatott tülekedések és verse
nyek. Nem lehet a béke világát m egterem teni ott, ahol a kizsákm ányolás 
em bereket külső és belső békétlenségbe taszít.

4. Igyekezzünk az élenjárókhoz tartozni a békeesem ények progresz- 
szív  m egítélését illetően. Evangélikus lelkész dolgozatában az az idézet, 
hogy a béke új neve: fejlődés — keveset jelent. Ez a gondolat abban az 
összefüggésben vetődik fel, hogy a keresztyén em ber a revolúció, tehát 
a forradalom , vagy az evolúció, tehá t a fejlődés m ellett foglal-e állást. 
A mi m agatartásunk  a felszabadítási és forradalm i mozgalm ak tám oga
tásának álláspontján  áll, éppen a béke és a társadalm i igazság érdeké
ben. Valóban meg kell küzdeni a békéért és ki kell harcolni azt a ki
zsákmányoló törekvésekkel szemben. Aki csak az evolúcióig ju t el, az 
adott történelm i helyzetben, az végeredm ényben a kizsákm ányoláson és 
a félgyarm ati rendszeren alapuló törekvéseknek nyújt segítséget. A mi 
álláspontunk szilárdan áll az elnyom ottak, kizsákm ányoltak oldalán, s 
erkölcsileg ítéli meg azt a törekvésüket, hogy igájukat akár forradalm i 
úton is lerázzák.

III. TÁRSADALMUNK TOVÁBBFEJLŐDÉSÉBEN VALÓ 
RÉSZVÉTELÜNK A DIAKÓNIAI TEOLÓGIA ALAPJÁN

a) Eredm ényeink
1. AMIKOR TÁRSADALMUNK TOVÁBBFEJLŐDÉSÉBEN való 

részvételünk kérdését taglaljuk, elm ondhatjuk, hogy egyházunk a szo
cialista társadalom  részéről nem  elutasító m agatartásra talált, sőt fel
szólítást nyert társadalm unk építésében való részvételre. Egyházunk m in
den tag jának  m egvan a lehetősége arra , hogy keresztyén hite és szeretete 
alap ján  dolgozzék társadalm unk előbbrejutásáért.

A keresztyén em ber hasznos tag ja akar lenni a társadalom nak. Ezt 
a  szellem et d ik tá lja  szám unkra a diakónia, a teológia, a m ásokért fáradó 
szeretet. A bban van ennek a teológiai lá tásnak  nagy áldása, hogy meg
ajándékozott egy másokért, egy közösségért m unkálkodó hittel. Nagy 
dolog, hogy együtt fáradhatunk, dolgozhatunk a „kis és nagy” ügyek, 
problém ák m egoldásában.

A mi társadalm unkról, a  szocializmust építő, m agyar társadalom ról 
van szó, am elyben élünk, am elynek eredm ényeiből m indnyájan  része
sedünk és am elyben együtt végezzük szolgálatunkat, m int a M agyaror
szági Evangélikus Egyház lelkészei, a közösen kidolgozott és elfogadott 
diakóniai teológiának alapján. Ezen a bázison állva tudjuk, hogy van fel

662



adatunk ebben a társadalom ban s hogy ezt a feladatot úgy végezhetjük 
el, hogy közben sem m it sem kell feladnunk h itünk  tartalm ából.

2. KOMMUNISTÁK ÉS PÁRTONKÍVÜLIEK, eltérő világnézetű 
em berek összefogásával halad  előre az ország és épül a fe jle tt szocialista 
társadalom , ö rü lü n k  annak, hogy olyan társadalom ban élünk, am ely le
hetetlenné teszi az egyéni tőke felhalm ozódását, am ely nem  a kevesek 
gazdagságát, hanem  a kollektív jólét felem elését tervezi és valósítja meg. 
Tudjuk, hogy ez csak a társadalom  struk tu rális változása révén valósul
hato tt meg oly módon, hogy hazánk a szocializmus építésének ú tjá ra  lé
pett.

A bban a tuda tban  élünk mi egyházi em berek, hogy ebben a vo
natkozásban mi is jelentős segítséget tudunk  adni gyülekezeteink tagjain 
keresztül egész társadalm unknak. Szociáletikánk érvényesítését felada
tunknak tekintjük.

3. A PARANCSOLATOK SORRENDJÉBEN haladva igen sokat te 
hetünk azért, hogy a szülők és gyerm ekek egymáshoz való viszonya az 
esetleges nem zedéki különbségek ellenére a szeretet és tisztelet jegyében 
valósuljon meg. M ind az ifjúsági m unkában, m ind a gyülekezeti igehir
detésekben és a lelkipásztori látogatás szolgálataiban erre alkalm unk 
nyílik.

Az ötödik parancsolat a rra  nyújt tág lehetőséget, hogy m ind a kis 
közösségekben dívó idegesség és gyűlölködés leküzdése, m ind a nagy
világ égető kérdéseihez való helyes hozáállás, a béke m indenek fölött 
való szolgálata végre egy szintre kerüljön  a sokat em legetett „lelki bé
kesség” fogalmával.

A hatodik  parancsolat is sok kérdést és segítési lehetőséget nyit m eg: 
idetartozik az ifjúság szeretetből fakadó tan ítása és óvása a szabadosság 
és szexuális vonatkozású zűrzavar és nihilizm us veszélyeitől; sokat tehe
tünk az esketési szolgálatokban és a házaspárok problém áinak megbeszé
lésekor a válások megelőzéséért, a családi légkör jav ításáért, a gyermek- 
áldás vállalásáért, az „egyke”-szem lélet m egváltoztatásáért, a szeretet 
m egújulásáért.

A hetedik parancsolattal kapcsolatban a leggyakrabban előkerülő té 
mák, a  m unkaerkölcs javítása, önző szerzési vágy leküzdése, társadalm at 
és más egyéneket m egkárosító gyakorlatok elutasítása, a m unka érte l
mének és h ivatásszerű végzésének m egm utatása.

A nyolcadik parancsolatban a családi-, lakóhelyi- és főleg m unkahe
lyi légkör javítása, a m ásoknak ártan i akarás helyett a nyílt őszinteség 
aján lása lehet a segítő szolgálatunk tartalm a.

A két utolsó parancsolat pedig a sok ham is beidegződöttség, az egy
m ásra licitálás, irigység táp lá lta  elbukások megelőzése tém áit k ínálja  kor
rigálásra. Nem szóltunk még a születésszabályozás kérdéseiben való fe
lelős hozzászólásunk lehetőségeiről, a káros szenvedélyektől való óvásról 
és á ltalában  arról, am it a lelkész szolgálata során a sérült em beri lélek és 
lelkűiét gyógyításával használhat nem csak egy egyénnek és családnak, 
hanem  az egész társadalom nak.

4. SEGÍTENÜNK KELL MINDEN POZITÍV TÁRSADALMI INTÉZ
KEDÉST, am ely a nők helyzetének és egyenjogúságának teljes m egvaló
sítását célozza. Ezen a ponton sokat tehetnek a gyülekezetek is sa já t b e r
keiken belül. Nem kell visszariadni attól, hogy a gyülekezetek presbité
rium aiban női tagok is szerepeljenek.

Igen sokat tehet és kell tennie az egyháznak a családok életének vé
delmében. A családi életről való helyes szemlélet k ia lakításában ezzel
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összefüggésben a gyerm ekáldás, gyerm eknevelés öröm eiben és gondjai
ban is részt vehetünk és ú tm utatást és tanácsot adhatunk.

Jelentős helyre te tte  állam unk a nyugdíjasok, az öregekről való gon
doskodásnak az ügyét. Sokat te tt ezen a vonalon egyházunk az elm últ 
időkben is, de m inden bizonnyal valam ennyi gyülekezetünk területén  él
nek olyan nyugdíjasok és öregek, akik a mi segítségünkre is rászorul
nak.

Feltétlenül meg kell em lítenünk egyházunk intézm ényes diakóniai 
szolgálatát, am ely öregek, rokkantak, csökkent értelm ű gyerm ekek hű 
séges gondozásával felbecsülhetetlen szolgálatot tesz a társadalom nak. 
Ehhez azonban hozzátehetjük azt is, hogy az ilyen irányú gondozás fo
lyik szinte m inden evangélikus gyülekezetben is.

5. A LELKI VIGASZNYŰJTÁS és az etikai alapok erősítése m el
le tt jelentős szerepe lehet az egyháznak az egészséges közszellem és tuda
ti tényezők kialakításában. A társadalom nak egy bizonyos rétege, m ond
hatjuk  a gyülekezetekhez tartozó hívőknek is ezeket, figyel arra, am it 
az egyháza, a  lelkésze mond. Így volt ez a term előszövetkezetek lé tre
hozásánál a falvakban, és a politikai kibontakozás ú tja it kereső városi 
gyülekezetekben, így van ma is sok időszerű kérdés megítélésében.

Elsősorban a körü löttünk élőknek kell m egtapasztalniuk, hogy nem 
m aguknak élő közösség, hanem  a társadalom  szerves és építő részei va
gyunk, akikre m inden jó, hum ánus és közösséget építő ügyben szám ítani 
lehet.

T ársadalm unk m egerősítése és továbbfejlődése érdekében nekünk is 
küzdenünk kell az önzés, az anyagiasság, a köztulajdon elleni vétkek 
ellen, a hűséges és jó m unkáért, h iva tástudatért és h ivatáshűségért a gaz
dasági élet m inden pontján.

H azánk és népünk boldogabb jövőjéért te tt erőfeszítéseink közben 
a szocializmus oldaláról és az evangélium ból fakadóan is lá tnunk  kell, 
hogy e jövő érdekében elszak íthatatlan  szálakkal kötődünk a többi né
pekhez, az emberiséghez.

b) K ritikai m egjegyzések
1. „A világ’ fogalma  a pietizmus szóhasználatában a nem egyházra, a 

társadalom ra vonatkozik. A m ikor ebben a címben társadalm unk tám o
gatásáról van szó, akkor disszonánsán hangzott az egyik dolgozatban ez a 
m ondat: „V alljuk a B iblia tan ítása alapján, hogy ez a  terem te tt világ egy
szer megszűnik, teh á t a fejlődés is meg fog szűnni vele együtt.” A tá r 
gyunk összefüggésében ez a m ondat m indenképpen kirívó. I tt  konkrét 
szolgálatokról van szó társadalm unk fejlődése kapcsán a diakóniai teo
lógia alapján. I tt nem  lehet összekverni valam it az eschatologiából mai 
feladatainkkal, am ikor a szolgálat konkrét cselekedeteiről kell beszélni. 
Ez itt  valam i sötét jövendölésnek, vagy odam ondásnak a benyom ását 
kelti. A diakónia az egyház szám ára a hatalom  nélküli szolgálat ú tjá t 
jelenti. Nem vezetni akarja  a világot, hanem  segíteni. A diakóniai teo
lógia alap ján  álló egyház kapcsolata ezért csak pozitív lehet azzal a tá r
sadalom mal, am elybe Isten beleállította. Nem tám adhat ellene, nem le
het ellensége, javára, érdekében akar m unkálkodni. A diakonosz K risztus 
sem azért jött, hogy elveszítse az em bert, hanem  hogy m egtartsa.

2. A  világ krisztianizálásának  gondolata itt-o tt még m indig kísért az 
erkölcsi kérdésekben. Eszerint csak K risztusban oldódnak meg igazán 
az etikai problém ák. Ebben még az egyedül üdvözítő egyház m agabiztos
sága és kegyes gőgje kísért, vagy a rajongó önteltség, am ely kiemeli 
Isten választott gyerm ekeit a többi em ber fölé. Szolgálatunkat ne a ra 
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jongó és az egyházi m unkát „felm agasztaló” m agatartás határozza meg, 
amely a világ krisztianizálásának naiv célját tűzi ki maga elé, és amely 
az egyháztörténet során m ár oly sokszor ju to tt csődbe, m ert Isten meg
alázza azokat, akik m agukat felm agasztalják. Szolgálatunkat az a lelkű
iét határozza meg, am ely a diakóniai életfolytatásban valósul meg az élet 
egész területén, tehát nem csak a „vallásos sz ek to rib a n .

3. A z ateizm us  kérdése nem  tartozik  bele társadalm unk segítésének 
tém ájába. I tt arró l a közös nevezőről van szó, am elynek alap ján  m inden 
magyar állam polgár összefog a népi-nem zeti egység jegyében a közös po- 
litikai-erkölcsi-gazdasági célok segítésére, világnézeti különbség nélkül. 
Ennél a tém ánál az összefogás áll középpontban, és nem az a terület, 
ahol a világnézeti különbségek kétségtelenül fennállnak. De ha m ár az 
ateizmus kérdése mégis felvetődött, akkor válaszoljunk erre  a problém á
ra is. Az A lkotm ányunkba foglalt lelkiism ereti szabadság egyensúlyi 
helyzetet biztosít hazánkban ezen a téren. N yújtja a vallásszabadságot is 
és a valláshoz nem  tartozás, az ateizm us szabadságát is biztosítja. Ezen 
a téren  nyugodt a világnézeti légkör. Az egyház nem érdekelt abban, 
hogy polém iát vagy hitvédelm et kezdjen, m ert akkor hasonló m agatartást 
provokál az ateisták  oldaláról is. Ez a harciaskodás nem felel meg a Jé 
zus szeretetével szolgáló m agatartásnak. Jó szívvel tám ogathatjuk  tá r 
sadalm unkat akkor is, ha ez a társadalm i rend m aterialista alapokon 
épül. Mi azonban, evangélikusok, a m agunk egyházi bázisán állva, s ab 
ból kiindulva segítjük népünk fejlődését, a szocialista haladást. Ha ideo
lógiai közeledés vagy éppen keveredés nem is lehetséges, de a szocializ
mus m elletti szilárd alapállásunk és tisztázottságunk lehetővé teszi, hogy 
együtt ö rü ljünk  az em berért és a társadalm i igazságosság jegyében tett 
intézkedéseknek és együtt keressük a m agunk sajátos eszközeivel a ja 
vítást ott, ahol erre  szükség mutatkozik.

tv. EGYHÁZUNK BELSŐ EGYSÉGÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGTUDATÁNAK
TOVÁBBÉPÍTÉSE

a) Eredm ényeink
1. JÓ, HOGY EGYHÁZUNK BELSŐ EGYSÉGÉRŐL ma m ár tény

legesen beszélhetünk. Egységünk egyre nyilvánvalóbb és sok jó  gyümöl
csöt érlel. Nem m indig volt ez így. G ondoljunk arra, hogy a második 
világháború után, az új történelm i szituációban, különböző teológiai gon
dolkodás, politikai, egyházpolitikai beállítottság viaskodott egymással. 
Szem bekerültek egymással lelkészek, gyülekezetek a felsőbb egyházi ve
zetéssel. Ma egyházunk belső egységét egyre tudatosabban éljük  meg. 
Lelkészeknek, presbitereknek, gyülekezeteknek, gyülekezeti tagoknak ezt 
az egységet tovább is kell erősíteniük. K arizm atikus különbségek lehet
nek közöttünk, de szolgálatunk irányában  és ta rtalm ában  nem lehet 
különbség.

2. GYÜLEKEZETEINK nem csak a M agyarországi Evangélikus Egy
ház részei, hanem  egyben tagjai annak  a társadalom nak, am elyben ma 
benne élnek, dolgoznak, s am elytől kap ják  javaikat. Egyetlen gyülekezet 
sem lehet közömbös, vagy éppen ellenséges m agatartást tanúsító  tá rsa
dalm unkkal szemben. Ellenkezőleg: a K risztus szeretetével és erejével 
kell részt vennie társadalm i rendünk felépítésében, felelős helytállással 
a m unkahelyeken, a politikai, gazdasági, ku ltu rá lis élet területein.

3. Ennek az egységnek és közösségi tuda tnak  m eghatározója, erősítő
je DIAKÓNIAI TEOLÓGIÁNK. Ez a teológia m a m ár nem csak egye-
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seké, hanem  m indnyájunké. Közösségi teológia ez. így is m unkáltuk. 
Közösségben, az élet íe lé fordulva, am ely gazdag tartalom m al tölti be 
egyházunk szolgálatát a gyülekezetekben, társadalm unkban  és az egész 
em bervilágban. Jó  ez a teológia, m ert nem  önm agáért van, nem önm a
gáért m űveljük. Egyre jobban form álja, á th a tja  gondolkodásunkat és 
szolgálatunkat. Jó azért, m ert segít, hogy egyre tudatosabban és egyér
telm űbben vegyük á t Jézus K risztus szolgáló ritm usá t egyházon belül 
és azon kívül. M inden elszigetelődés, m inden leszakadás az egész testrő l: 
öngyilkosság. M agyarországi Evangélikus Egyházunkban a legkisebb szór
ványgyülekezet is éppen úgy tag ja egész egyházunknak, m in t az egy 
töm bben élő evangélikus gyülekezetek tagjai. Öröm eink m indenkor az 
egész egyház örömei — gondjainkban az egész egyház osztozik. M in
den tisztségviselő és m inden gyülekezeti tag végső soron egyaránt felelős 
az egész egyházért. A felelősséggel együtt m egtanultuk, hogy m inden 
egyes gyülekezet m agatartása, viselkedése, társadalm unkban  betöltött sze
repe egész egyházunk teológiáját, életstílusát, egyházpolitikáját és politi
kai m agatartását tükrözi szükségszerűen.

4. A LELKÉSZEKET egyházm egyénként a Lelkészi M unkaközösségek 
töm örítik egy-egy közösségbe. Ezenkívül a Hazafias Népfront keretében 
ta rto tt előadások, egy-egy országos vagy regionális konferencia, teológiai 
szakcsoport ad lehetőséget egymás jobb megism erésére és a közösség 
megélésére. Nagyon áldott és hasznos alkalm ak ezek, teológiai m űhelyek, 
egyházi fórum ok és az em beri kapcsolatok ápolásának lehetőségei. Ami
lyen örvendetes, hogy egyházunk m egtalálta az új történelm i helyzetben 
az új utat, éppen olyan örvendetes, hogy ez az ú t helyesnek, igaznak bi
zonyult, melyen nyugodt lelkiism erettel haladhat m indenki. Helyes és 
igaz ez az út, m ert ennek a diakóniai teológiának a központjában annak 
a Jézus K risztusnak a személye áll, aki az egyház egységének alapja.

5. A JÓ TEOLÓGIAI ALAPON ÁLLVA váltak  igazán országossá 
átfogó vállalkozásaink, am elyek egyházunk belső egységét és közösség
tuda tá t is kifejezik.

Egységesebbé_vált igehirdetésünk nyelve is, nem is beszélve szándé
káról és m ondanivalójáról. Ha vannak  árnyalati különbségek igehirde
tők között, a közös m ondanivaló összetartozásunkat hirdeti.

Az összetartozást elősegíti a Sajtó  Osztály szolgálata, a könyveken 
tú l különösen az Evangélikus Élet m unkája ilyen értelem ben rendkívül 
hasznos.

Együvétartozásunk jele a rendezett intézm ényes és gyülekezeti diakó- 
nia. M egtanultuk, hogy nem egy vagy két egyesület dolga a szeretetszol
gálat, hanem  az egyházé.

összetartozásunk gyümölcse az új Teológiai A kadém ia is. Igaz az, 
hogy külföldi h ittestvérek  igen jelentősen segítettek az új épület felépí
tésében, mégis egész egyházunk élni akarását, jövőbe vetett rem énységét 
dokum entálja az új hajlék. Az állam  és egyház jó viszonyát éppen úgy 
tükrözi ez a vállalkozás, m int egész egyházunk gyülekezeteinek áldozat
kész szeretetét.

Aki közülünk nemzetközi konferenciára utazik, felekezeti vagy fele- 
kezetközi világszervezet m unkájában  vesz részt, az ott nem  m agánem 
berként van jelen, hanem  egyházunkat képviseli, adott helyzetünkből és 
közösen k ia lak íto tt teológiánkból m eghatározott m ondanivalóval járu l 
hozzá a világkeresztyénség törekvéseihez.

A közösségtudatnak, felelős összetartozás érzésének kifejeződése a 
Gyülekezeti Segély és a Központi Alap.

6. EGYHÁZUNK EGYSÉGÉNEK ALAPJA — az a diakóniai teoló
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gia, am elyet egyházunk vezetőinek irányításával az elm últ évtizedekben 
kim unkáltunk, am ely egységes szolgálatba állít népünk, társadalm unk kő
iében. G yülekezeteink Nyíregyházától Pécsig és Soprontól Békéscsabáig 
m int egy test tagjai élnek, úgy, m in t valam ikor az Üjszövetség gyülekeze
tei tudták , hogy egym ásra vannak utalva, összetartoznak és csak együtt 
épülhetnek. Ö röm ük és gondjaik közös. T estvérként állnak egymás m el
lett. M indenféle elszigetelődés tu lajdonképpen öngyilkosság, m ert csak az 
egész test együtt tud ja kifejteni képességeit, s betölteni feladatát.

7. NEM ÁLLHATUNK MEG AZON AZ ÚTON, am elyen elindultunk. 
Tovább kell erősítenünk egységünket m inden vonalon: szellem i-lelki- 
anyagi téren  egyaránt. Növelni kell az egym ásért érzett felelősségtuda
tot. Fel kell szabadítanunk egyháztagjainkat és presbitereinket a régi, 
iogászi egyház-szem lélet fogságából, hogy egyházunk autonóm iáját a dia- 
kóniai teológia alapján  értsék és gyakorolják. M agukban a gyülekezetekben 
kell elsősorban az egység tuda tá t élesztenünk, hogy tú l nézve sa já t gond
jaikon, észre vegyék és ism erjék közös feladata inkat és gondjainkat, tud
janak  a rész helyett egészben gondolkodni. L ejárt m ár annak az ideje, 
am ikor személyek vagy gyülekezetek csak önm agukra gondoltak, önm a
gukkal törődtek és nem  vették észre az egész egyház öröm ét és gondját.

összefoglalva m egállap íthatjuk : egyházunk egysége közös teológiánk 
alapján  állva m egm utatkozik a gyakorlati m unka m inden területén  és 
az egyházi élet m inden szintjén.

b) K ritikai megjegyzések
1. Az egyik dolgozatban volt olyan m egnyilvánulás is, am ely az egy

séges álláspont jogosságának, célszerűségének a kérdését vetette fel. A 
dolgozathozó elnagyoltan dobott oda a történelem  különböző időpontjai
ból vett hasonlatokat, am elyekkel az egyeduralkodó nézeteket akarta  b í
rálni. Ezt abban a kettősségben tette, hogy egyrészt felvetette ezt a kérdést, 
m ásrészt széles körű bibliai megalapozással fe jte tte  ki a diakóniai úton 
levő egység bibliai gyökerét. Ennyiben jó úton van a fejtegetés, de az 
előző problém a odavetett felem lítése mégis legyengíti érvelését és ké t
séget tám aszt az iránt, hogy összegében véve helyesen érti-e  egyházunk 
egységét. Ezzel a bizonytalankodással szemben határozottan  kell kiem el
ni, hogy a ham is analógiáktól az kím élheti meg magát, aki érti egyházunk 
útját, azon való egységünket, érti ú tunk  teológiájának kialakulását, b ib
liai a lap já t és az abból következő gyakorlati állásfoglalásokat, amelyek 
k ihatnak társadalm unk alapvető célkitűzéseinek tám ogatására.

2. Van még javítani való közöségtudatunkon. Nem m erítettük  még 
ki a lehetőségeket, hogy a gyülekezetek egymás iránti, és egész egyházunk 
n á n t való szeretetüket és felelősségüket az eddiginél is jobban és h a t
hatósabban bizonyítsák meg.

Nem lehet azt sem mondani, hogy a tudatform álás időszaka teljesen 
lezárult. Még soká a tudatform álás m űhelye m arad a Lelkészi M unkakö
zösség. Ezen belül is még bizonyára m erülnek fel belső feszültségek. Még 
elképzelhető, hogy ma is em berek kívül állnak és felül em elkednek a 
magyar evangélikus lelkészi karon, m in tha nem is tartoznának közénk.

A külön utak  gyengíthetik az egyház egészének a főútvonalát. Ez 
nem jelenti az egyéni színek feladását, hanem  aláhúzza önm agunk teljes 
odaadását. Aki a belső egység szolgálata elé helyezi egyéni, vagy szűk
gyülekezeti szem pontjait, abból hiányzik a m agától értetődő áldozatkész
ség és alázat.

A belső egység főútvonala — egyházi vezetőink, lelkészeink és hí-
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veink fáradságos m unkájával — a Szentlélek akaratából — m a m ár 
megépült. 

3. V álla ljuk egymást testvérkén t!  Nagyobb az öröm, ha rosszat ha l
lunk egymástól, m in tha valaki elő ttünk dicséri a m ásik szolgálatát. Nem 
is egy esetben történt, hogy az örvendező egyháztagot mi hű tö ttük  le „fel- 
világosító” sztorikkal. Bárki is mond valam it, mi m indig m indent job
ban tudunk, pedig m ás szavakkal ugyanazt m ondtuk, vagy még annyit 
sem, m in t a másik.

Nem is vesszük ta lán  számításba, hogy m ilyen közösségromboló té 
nyező sorainkban az elégedetlenség. Pedig szolgálatunk körül nem 
vibrálhat a levegő, belőlünk nem  áradhat a véget nem érő panasz, az á l
landó m éltatlankodás, m ások irigylése.

Olyan közszellemet alakítsunk ki a lelkészi karban, am ely lehete t
lenné tesz p letykát és rágalm at.

Van lelkész, aki helyben is „messze” van társától. M intha a lelkészi 
individualizm us még mindig jelentkezne. Némely lelkész egyéni utakon 
jár, illetve egyénileg nem  já r  a k ia lak íto tt úton. Ki kell lépni m indenféle 
elzárkózottságból! M inden csoport, közösség kísértése a zártkörűség. 
Győzzük le önm agunkban is a bezárkózás kísértését!

4. Presbiteri gyűléseken  a kérdések megfelelő tárgyalása izgalmassá 
és érdekessé teszi az alkalm akat. A presbitereket is u n ta tják  a száraz, 
anyagi term észetű ügyek, a ritkán  ta rto tt gyűlések, a rra  hivatkozva, hogy 
nincs tárgyalni való ügy. Nemcsak határozatokat hozó gépezet a p resbité
rium, hanem  vezetők testületé, akiket erre  fel kell készíteni, járatossá 
tenni az egyházi élet dolgaiban.

A tegnap visszavonhatatlanul elmúlt. M ár a mi egyházunk népe gon
dolkodásban, lelkileg, anyagilag, életform ában elszakadt a tegnaptól. A 
gyülekezeti tagjaink akár tsz-dolgozók, akár ipari m unkások, ha m egkér
dezzük, visszakívánnák-e a régit, ma m ár azt felelik: eszük ágában sincs. 
Nem kívánják  vissza sem a régi term elési, társadalm i form ákat, sem a 
régi életform át. Az a lelkész, aki a  m ában a tegnap teológiájával akar 
boldogulni, az elzárkózik a valóság elől, eltávolodik a gyülekezetétől, a 
szocializmusban élő és helyét m egtaláló híveinktől, m agára m arad.

V. KORTÁRS PRÉDIKÁL KORTÁRSNAK 

a) Eredm ényeink
1. AMIKOR KORTÁRS PRÉDIKÁL A KORTÁRSNAK, akkor nem 

szakadhat el attó l a kortól, am elyben él. Mi m agunk is a mi korunk em 
bereiként élünk. M ireánk is hatással van mindaz, am i a mi v ilágunk
ban megy végbe. Isten az em bert nem korok fölé állítja, Jézus is korá
nak em bereként élt.

A kortárs fogalom azt is jelenti, hogy azok a kísértések, azok a te r
hek, problém ák, gondok, de örömök és sikerek is az én kísértéseim  is, 
az én terheim  is, az én problém áim , gondjaim , de az én örömeim és si
kereim  is. Amikor a lelkész, m in t kortárs, odaáll a  hívei elé és prédikál, 
h irdeti az örök igét, az örök törvényt és az örök evangéliumot, akkor 
azt sa ját m agának is kell, hogy hirdesse. A saját életén, a sa já t szívén 
s h itén  kell, hogy átm enjen  a m ondanivalója, először o tt kell, hogy éle
te t form áló valósággá legyen, m ert m ásképp lekezelő frázissá, távoli, 
élettelen, üres beszéddé lesz.

Ahhoz, hogy az igehirdető kortárs lehessen, nem elég csak abban 
a korban élni, am elyben azok élnek, akiknek h irdetjük  az igét, hanem
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ahhoz nagyon kell ism erni a kor gondolkodásm ódját, kérdéseit, gond
jait, feladatait. M agát az em bert, akivel egy korban élünk. Hogy kortársa 
lehessünk a velünk egyszerre élő em bernek, ahhoz keresnünk kell a 
kapcsolatot vele.

2. NINCS KORTÁRS-IGEHIRDETÉS ÁLLÁSFOGLALÁS NÉLKÜL. 
Az igehirdetőnek nem elég bevonnia az igehirdetésbe azt, hogy mi van 
a korban, hanem  azt is, hogy „m ire megy a já ték” abban a korban. Az 
átfogó és egyetemes tendenciákból kell m egítélni az egyedi és helyi je lle
gűt. Tudnia kell, hogy a mai em beriség élethalál kérdése a béke vagy a 
háború. Fel kell ism ernie, hogy m inden jelenség mélyén ott re jlik  a je 
lenkor nagy dilem m ája, a kapitalista  és szocialista társadalom  világm é
retű  küzdelme. Meg kell látnia, hogy a gyarm ati sorban élők, a kizsák
m ányoltak, a  fa juk  vagy nem ük m ia tt hátrányos helyzetbe kerültek  küz
delme a nagyobb igazságért feltartóztathatatlan . Észre kell vennie az 
individualista hum ánum  és a közösségi hum ánum  közötti értékkülönb
séget. Szólnia kell arról, hogy a nem zeti függetlenség régi izolációs fel
fogása idejétm últ, és a jövő ú tja  a békés egymás m ellett élés és a külön
böző népeknek a legszélesebb területen  megvalósuló együttműködése. Rá 
kell ébredenie, hogy a keresztyénség uralm i helyzete m indenütt a vilá
gon leáldozóban van. Az egyén elmagányosodása, a családi élet válsága, 
a belső népvándorlás kérdései, a technicizálódás — csak ebben az össz
képben ta lá lják  meg helyüket és kellő súlyukat.

Az egyház K risztustól kapott feladata az, hogy szószólója legyen az 
elnyom ottaknak, a  jogtalanságot szenvedőknek, hogy m unkálkodjék és 
harcot folytasson a privilégium ok ellen, a fa ji gyűlölet ellen, az éhség és 
háború ellen, hogy fellépjen a világon m indenütt a szabadság, igazság 
és haladás érdekében.

3. MEG KELL GONDOLNUNK, HOGY KIKNEK PRÉDIKÁLUNK. 
Nem m ondhatjuk, hogy ezeknek az em bereknek egyetlen státusuk az egy
háztagság. Á valóság az, hogy ezek az em berek a mai világban, a techni
kai haladás ad ta lehetőségeket elfogadva, a világ mai gondjait, harcait 
átérezve és hordozva, a mi m agyar hazánk szocializmust építő polgárai
ként élnek és m in t ilyenek, küzdenek egyéni életük különféle problé
máival.

A m int hogy nagyon komoly tudom ányos tájékozottság, teológiai is
m eretek kellenek a jó igehirdetéshez, ugyanakkor tájékozódni kell az 
életben is ahhoz, hogy igehirdetésünk időszerű legyen. A történelem  ese
ményei, a m indennapok ismétlődő feladatai azt a követelm ényt ró ják  az 
igehirdetőre, hogy tájékozott legyen a körülötte zajló eseményekben, ab 
ban az életben, am elyben az egyház élete, az Isten népének az élete 
is folyik. Az igehirdetőnek tudnia kell, mi tö rtén ik  a világban, de ugyan
akkor mi tö rténik  a világnak azon a kis darabján , ahol él, ahol a gyüle
kezete él és dolgozik. Mik azok a kérdések, am elyek híveit legjobban 
foglalkoztatják.

4. AZ IGEHIRDETŐ ISMERJE A KORT, AMELYBEN ÉL. Ez e l
engedhetetlen feltétele annak, hogy kortársként szólalhasson meg a szó
széken. Mit je len t ez közelebbről? Figyelemmel kell kísérni az esemé
nyeket, szélesre tág íto tt szellemi horizonttal kell rendelkeznie.

Az igehirdető legyen társa hallgatóinak. Legyen együttérző, szolidá
ris. Ezen tú l a k o rtá rsp réd iká to r: m egértő is. Azaz nem csak a nagy össze
függéseket lá tja , hanem  azt is ism eri, m iként hatnak  ezek az egyes em 
berre és m iként határozzák meg annak  életét. Az örök em beri problé
m ák m ellett ism ernie kell azokat is, am elyeket a kor „dobott fel”. A tá r 
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sadalm i kérdések ism erete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szava célba ér
jen.

5. A KORTÁRS IGEHIRDETÖ PRÉDIKÁL. Az igehirdető Istenhez, 
Isten  igéjéhez kötött. Tehát az a küldetése, hogy legyen Isten üzenetének 
prédikálója. Ezt az üzenetet m indenekelőtt meg kell keresni. A kijelen
tés elm ényült tanulm ányozása, az ism eretek gyarapítása állandó fejlődés 
a teológiai gondolkodásban ennek a leglényegesebb feltételei. Ennek 
a ku ta tásnak  az eredm ényeit egybe kell vetni — konfrontálni kell — 
a kor kérdéseivel.

Ebből következik, hogy a m egkeresett üzenetet meg kell hirdetni. 
Hogy ezt külön kiem eljük és hangsúlyossá tesszük, annak az az oka, 
hogy a kortárs igehirdető m agatartása m inden időben prófétai határozott- 
ságú.

Á llandóan vonatkozásban kell lennie az igehirdetésnek a m indenna
pi élettel. M indig kell lenni em bereknek, akik felfigyelnek arra, hogy az 
igehirdetésben róluk van szó, az igehirdetés őket itt és most az adott é let
helyzetükben szólítja meg, félelm eikre feleletet ad, tanácstalanságukban 
u ta t m utat, rem énytelenségben reménységhez ju tta t. K érdéseikkel együtt 
kérdez és keresi a feleletet.

6. JÉZUS KRISZTUS VELÜNK VAN. Ezzel személyes, semmi és 
senki m ással össze nem  hasonlítható és nem  helyettesíthető közösségét 
próbáljuk  kifejezni. Olyan egyszerű dolgokat is értve ezen, hogy M ária 
a k arján  ta rtja , hogy elm arad Jeruzsálem ben, hogy beáll a keresztelésre 
váró sorba, hogy tanítványi társaságot választ, hogy jó ism erősei vannak 
B ethániában, hogy anyáknak van bizalm a hozzá, a családtalanhoz v in 
ni áldásra a kicsinyeiket, hogy tud szánakozni éhezőkön, asztalközössé
get fogad el és asztalközösségébe fogad. Em beri környezetet kíván m aga 
m ellé haláltusájában  is, em berm ódra gondoskodik társró l azok szám ára, 
akik u tána m aradnak. Sőt: annak, aki vele együtt válik  meg az élettől, 
annak  meg Ö ígéri társaságát. Egyszer így is érdem es végigolvasni az 
Űjszövetséget. Nem tud ja egyedül elképzelni m agát! A legszemélyesebb 
ügyeiben, Istennel való imádságos tusakodásaiban is em beri környezetet 
k íván : hárm an legalább m indig Vele vannak.

Jézus K risztus nem csak velünk és értünk  van, hanem  m erésznek tűnő 
fogalm azással: bennünk is. Nem egyszerűen a páli term inológia értelm é
ben, hanem  M áté 25. értelm ében! Jézus K risztus a szenvedő em berrel 
is egykorú, kortársa, azonosítja m agát vele.

b) K ritikai m egjegyzések
1. A  m últból itt  m aradt ké t teológiai „kövü let” még ma is kísért. 

G yakran érvényes a bírálat, hogy nagyon elm életiek a prédikációk. Ezen 
többfélét érthetünk. Pl. érthe tjük  a történetieskedő prédikációt, m elynek 
során az igehirdető részletesen elemzi a bibliai ige egykori történeti kö
rülm ényeit és több-kevesebb sikerrel m egpróbálja közel hozni hallgatósá
gához a régm últ eseményeket, de megfeledkezik az ige mai m ondanivaló
járól.

De lehet dogm atikusan is elm életi a prédikáció. Ez esetben az ige
hirdető annak  a tévh itnek  az áldozata, hogy a különböző dogm atikai ta 
nítások szabatos elm agyarázásával hivő életre tud ja  segíteni hallgatóit.

Helytelen igehirdetői m agatartás az is, am ikor az igehirdető a m a
ga erőlködésével ak a rja  tám ogatni Isten ügyét. Rendkívül visszás hatást 
váltanak ki a valószínűtlen m egtérési történetek, a hivő tapasztalatokról 
szóló elbeszélések, am elyekből kiérződik, hogy a csekélyke valóságm agot 
m aga a p rédikátor toldotta meg sa já t k italálásaival. Ezekhez vehetjük
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a perfekcionista téveszmékből fakadó, ham isan csengő szuperlativuszo-
kat is.

2. Egy esetben olyan dolgozat is akadt, am ely külfö ld i teológusok 
m unkájára épített. Az idegen ruha term észetesen nem  ille tt hozzánk. 
Nem lehet csodálni, ha a m iénktől gyökeresen eltérő helyzetben lé trejö tt 
teológia nem  hangzik jól nálunk, hanem  idegenül hat, konzekvenciái 
pedig használhatatlanok. Pedig m ár sokszor írtuk , m ondtuk, k ifejtettük , 
hogy ne erőltessük a nyugati teológia képleteit nálunk, különösen akkor 
nem, am ikor egyenesen ránk  figyelnek és kíváncsiak arra, m it érlel egy
házunk teológiája, ö rü ljü n k  annak, hogy van sajátos m ondanivalónk és 
felszabadultunk a nyugati teológiák szellemi gyarm atrendszeréből. A kö
zéppontba állíto tt nyugati teológust az a gondolat foglalkoztatta, hogy a 
teológia és az igehirdetés teocentrikus vagy antropocentrikus alapból in 
dul-e? Ezt a kérdést akarja  áttenn i a mi körünkbe a dolgozathozó, azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy ne em ber váljék a prédikáció tartalm ává, m ert 
az em ber nem lehet alap, hanem  csak cél. — Erre az aggodalm askodásra 
könnyű válaszolni. Jézus K risztus áll teológiánk középpontjában. Belőle 
indulunk ki, Öt követjük az em berért végzett szolgálatokban, am elyek 
olyan sokoldalúak, m int az élet. N ekünk az em berrel van dolgunk, m ert 
Jézus K risztus m indent m egtett é rtünk  Istennél. A dolgozathozó nyu
godt lehet, nem  kanyarodunk vissza a század eleji teológia egyoldalúságá
hoz, s nálunk  nem  em ber akar uralkodni az igén, hanem  a szolgáló K risz
tus követésében akarunk  já rn i kortársaink  között, mai feltételek kö
zött. Aki velünk ta rt, m ind világosan érti ezt az alapállást.

3. Volt, aki nem  értette az igehirdetés kortárs jellegét. Erre a v á
lasz a következő.

Jézus igehirdetése korhoz szabott igehirdetés volt. Beszéde nem a 
m últ tradícióit őrizte, s nem is azon tájékozódott, hanem  a jelenre né
zett és a jelenben élő em bert szólította meg. A m ikor igehirdetésében 
a tradíció előkerült, azt mindig a jelen szám ára in terpretálta . Komolyan 
vette kortársai világképét, s igehirdetését abba a ruhába öltöztette, am ely 
kortársai előtt ism ert és elism ert volt. Jézus nem  préd iká lt vallásosan. 
A vallásos farizeisok ezért lá ttak  benne ellenséget. Jézus életközei és 
konkréten  h irdette  az igét. Igehirdetése az élet szám ára adott segítséget. 
Ezért é rte tték  meg olyan jól. A m ai igehirdető sem tek in theti m agát csu
pán az evangélium  levélkézbesítőjének. Ö m aga is szubjektíve felelős 
azért, hogy úgy hirdesse az igét, hogy azt a hallgatói meg is érthessék.

Jézus nagyon jól ism erte korát és ezért tudott segíteni kora em berének. 
Elég, ha kora feszült várakozásaira tanúsíto tt érzékeny reagálásaira, a 
törvényeskedés em bertelenségeit felfedő m agatartására, népe belső meg- 
hasonlottságának és a sam áriai—zsidó ellentét kiküszöbölésére irányuló 
erőfeszítéseire, az elnyom ottak és m egalázottak, a gyermekek, a nők, a 
föld népe, á ltalában  a „kicsinyek” helyzetének irgalm as ism eretére, vagy 
az „oikoum ené” (az akkor ism ert világ) igazi érdekeinek képviseletére 
az adógaras feletti v itában — gondolunk. Minél több kortörténeti is
m eretre teszünk szert, annál inkább m egtelik valóságos élettel az a já- 
nosi m egállapítás, hogy Jézusban „az Ige testté le tt és lakozott miközöt- 
tü n k ”.

De Jézus nem csak a kétezer évvel ezelőtt élt em bernek, hanem  feltá
m adása révén és az övéinek igehirdető szolgálata által m inden kor em 
berének élő U rává és kortársává lett. Ez azt jelenti, hogy a feltám adott 
Ü rnak  sajátos m ondanivalója van a változó korban és változó helyzetek
ben élő em bernek.
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Összefoglalás

1. Eredm ényeink  címszó a latt azokról a közösen k ia lak íto tt állásfog
lalásokról nyújto ttam  összegezést, am elyekre kollektív m unkával jutott 
el egy-egy tém a feldolgozásakor a  tizenhét egyházmegye lelkészi kara. 
Ez azt tükrözi: így gondolkozunk ma, ezek a mi nézeteink az aktuális 
problém ákban. I tt  a közös, nevező. Nem m ondtam  sem többet, sem keve
sebbet az igazságok kim ondásában, m in t am ennyire a kollektív szolgálat 
engedett. Azt akartam  bem utatn i: m i a lelkészi k a r teológiailag m egtett 
ú tja  a felvetett tém ákban. Közös az eredm ény, közkincsről van szó.

Az előadás címében m egjelölt feladatra  ezzel válaszolhatok: íme, 
így tükröződik diakóniai teológiánk lelkészeink tudatában!

Viszont ez azt jelenti, hogy ezt a teológiai bázist senki se veszítse 
el közülünk, ennél kevesebbet ne m ondjon, ehhez képest le ne m arad
jon, m ert különben elszigeteli m agát a lelkészi kar közvéleményétől.

2. A  kritikai m egjegyzésekben  foglaltak pedig indítsák  azokat, akik 
ennek cím zettjei, nézeteik átgondolására és átértékelésére. Senkit sem zá
runk ki közös útunkból, m indenkit szeretettel és meggyőző szóval h í
vunk sorainkba. Olyan teológiát m űvelünk, am ely egyháztörténelm i je 
lentőségű. K orszakunk döntő kérdéseire igyekszünk válaszolni m ai K risz
tus-h itünk  alapján. Ehhez adjon Isten erőt, világosságot, és Szentleiket 
m indnyájunknak!

D. Dr. O ttlyk Ernő
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Az igehirdető műhelye

J

Á dvent hom iletikum a
A dvent az egyházi esztendő leghangulatosabb időszaka. Vannak, akik 

azt m ondják, hogy karácsony, sőt az egyházi esztendő „praeludium a”. 
Különös hangulata  van az ádventi istentiszteleteknek és áhítatoknak, 
gyülekezeti tag jaink  szívesen vesznek azokon részt. Ha még olyanokra is 
gondolunk, m in t az ádventi koszorú a négy gyertyával, ádventi ház k i
nyíló ablakokkal vagy az ádventi csillag, akkor ta lán  elm ondhatjuk, hogy 
a karácsonyi ünnepen kívül nincs még egy ilyen időszaka az egyházi esz
tendőnek, am elyben annyi melegség, annyi szívet és fantáziát, sőt ügyes 
kezeket megmozgató erő vagy gyakorlat lenne. Amikor ádvent hom ileti- 
kum áról gondolkozunk, ezt is számba kell vennünk. M ilyen állást foglal
junk  az ádventi üzenet m egszólaltatásánál ezekkel a hangulati elemekkel 
kapcsolatban? Nem hiszem, hogy a dolgunk egyszerűen a hangulat m eg
rontása lenne. Viszont kétségtelenül rá  kell m utatnunk: ádvent több 
m int hangulat. Nem hiszem, hogy ádventi igehirdetéseinket „hangulatta
lanu l” kellene elm ondanunk. Ha m inden igehirdetésben benne van teljes 
em berségünk, tehát érzelm eink és hangulatunk is, m iért pont az ádventi 
igehirdetésekből kellene ezeknek k im aradniuk? Csak a rra  kell vigyázni, 
hogy benne ne ragadjunk, m agunknak is tudatosítsuk, hogy ádvent több, 
m in t a karácsony előtti hangulat. De mi az, am it meg kell szólaltatnunk? 
Micsoda ádvent hom iletikum a? Ezzel a kérdéssel nézzünk szembe most.

Először azonban néhány elkerülhetetlen  szót az egyházi esztendőről 
és az ádventi időszaknak az egyházi esztendőben k ia lakult és elfoglalt he
lyéről.

A z egyházi esztendő eredetéről és m ai értelmezéséről
Tudomásom szerint ezzel a tanulm ánnyal sorozat indul folyóiratunk

ban: az egyházi esztendő hom iletikum ának kérdéseiről. Mivel ebben a so
rozatban első a m ostani írás, elkerülhetetlen  néhány szó az egyházi esz
tendőről. Viszont mivel bizonyára m inden tanulm ány író ja szóba ejti, 
ezért csak az elkerü lhetetlen t írnám  most bevezetőül.

Bárm ily furcsa, tudom ásul kell vennünk, hogy az egyházi esztendő 
keletkezésének gyökerei mélyen beleágyazódnak az egyetemes vallástör
ténetbe. A vallások kultuszokban élnek, a mítosz ennek m egvilágosítása 
és értelmezése. Az ünnep a vallásokban nem csak emlékezés, és nem csak 
ismétlés, hanem  csodálatos üdvöt terem tő jelenléte az örök eredetinek, 
olyan „szent já ték ”, am elyben a résztvevő az istenséggel identifikálódik. 
A term észeti vallások pedig a term észeti eseményekkel, jelenségekkel 
vannak összefüggésben. Az egyházi esztendő és az egyetemes vallástörté
net összefüggése tagadhatatlan , bár ha csak ennyit m ondanánk róla, az 
végtelenül kevés lenne.

Ehhez hozzá kell tenni, hogy az őskeresztyénség korai paruziahite, 
Jézus visszavárása aligha volt jó táp ta la ja  az egyházi esztendő k ia laku lá
sának. Ha így nézzük a dolgot, akkor a legősibb éppen az „ádventi gon
dolat” lehetett, az a gondolat, hogy ham arosan m egérkezik az Űr, „mi,
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akik élünk” m egérjük még. Vagy legalábbis így: két ádvent között élünk. 
M indkettőre bőven van példa az ŰT-ban. Részletekbe nem m ehetünk be
le helyhiány m iatt, de az kétségtelen, hogy az egyházi esztendőnek, m int 
„körnek”, ciklusnak a gondolata a későbbi századok szülötte.

Mindez korántsem  az egyházi esztendő ellen ír t néhány sornak tekin
tendő. A dott helyzetünkben jó nekünk bizonyos rendben a rra  emlékezni, 
am it Isten K risztusban te tt értünk. A m iért a gyökér és eredet kérdését 
érin tettem , az az, hogy az egyházi esztendő túlhangsúlyozásától óvjak. 
Vannak, akik szerint az egyházi esztendő is szinte „insp irált”, és úgy é r
zik, hogy a dolguk az egyházi esztendő „m egszólaltatása”.

Jézus szava ism erős az úrvacsorával kapcsolatban: „ezt cselekedjétek 
em lékezetem re”. Nem árt ta lán  ezt a m ondatot most az egész egyházi esz
tendőre kibővítve is m eghallani: az egész egyházi esztendő Jézus „em lé
kezetére” szolgál. Ez em eli ki a keresztyén egyházi esztendőt a vallástör
ténet köréből. Ez a tény kapcsol m inket össze az első keresztyénekkel és 
m indazokkal, akik nevében hisznek. De ugyanez a tény tan ít m inket jó
zanságra is és az egyházi esztendő értelm ezésére. „ . . .  hiszen az em ber 
képtelen az evangélium  m inden részét egyszerre tanítani. Ezért osztották 
el ezt a  tan ítást egy évre, ahogy az em ber az iskolában egyik nap Vergi- 
liust, a m ásik nap Homéroszt o lv assa . . . ” — „különben a keresztyének 
egyetlen nap m inden ünnepet m e g ta rth a tn án a k . . (WA. 26,223. WA. 37, 
48. k.). Azt m ondhatjuk tehát — reform átoraink szavai és értelmezése 
szerint — hogy az egyházi esztendő pedagógiai érdek. T alán még inkább 
úgy fogalm azhatnánk, hogy az egyház tan ításának  az igehirdetés súlya 
szem pontjából d ifferenciált kifejezése. De ezen a ponton ú jra  Jézus sze
mélyére kell m utatni. Az egyházi esztendő „körének” középpontjában 
nem tanítás, nem dogma, hanem  Jézus áll, őt p réd ikáljuk  egész esztendő
ben. Ezért a jelen  tanulm ány címe is: Á dvent hom iletikum a (nem „üze
nete” !), vagyis am it Jézusról ádventben préd ikálnunk  kell.

A dventró l és jellegéről
A nagy ünnepek kisugárzó erejéhez hozzátartozik, hogy ünnep előtti 

és u táni időszakot is képez. így lett karácsony előkészületi ideje ádvent. 
T udnunk kell azonban azt, hogy a görög egyház a mai napig sem ism eri 
az ádventet, hanem  egy quadragézim át, 40 napos böjti időszakot k a rá 
csony előtt. A nyugati fejlődés sem volt egyértelm ű. Ott, ahol a keleti 
egyházzal szoros litu rg iatörténeti kapcsolat á llt fenn, a karácsony előtti 
időszak bűnbánati vonását hangsúlyozták. 567-től pl. Tour vidékén de
cem ber 1-től „ádventi bö jtnapokat” rendeltek  el, eredetileg a kolostorok 
lakóinak, de csakham ar a laikusoknak is. Az ádventi vasárnapok száma 
6 vagy 7 volt. Róm ában az ádventi időszaknak — sok m indennel kapcso
latban, am ire itt  nem  térhe tünk  ki — m ás ta rta lm a alakult ki. I tt eredeti
leg az öröm  volt a hangsúlyos. Később — nagyjából 1000 tá ján  — kevere
dett a kettő. Végeredményben m a is azt m ondhatjuk, hogy az ádventi 
liturgiák, énekek, sőt a hom iletikum  is öröm és bűnbánat között „ingado
zik”. S mivel ádvent ideje rövidült, a  régebben többi ádventi vasárnapból 
le ttek  az egyházi esztendő utolsó vasárnapjai, így a kettőnek a jellege 
kissé összemosódik.

A m ikor W erner Schütz: Das K irchenjahr c. 1963-ban m egjelent, 
egyébként nagyon jó kis füzetét olvastam, s idáig jutottam , felvetődött 
bennem  a kérdés: valóban ádventtel kapcsolatban csak ennyiről,
a kétféle örökség keveredéséről, „ingadozásáról”, „összemosódásáról”, lé 
nyegileg bizonytalanságról lenne szó? Ezzel elérkeztünk a címben meg
adott tanulm ány lényegéhez.
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A z ádventi hom ile tikum  keresése és megfogalmazása
Véleményem szerint történetileg bárm ennyire igaz, am it eddig hallo t

tunk, mégis többről van szó. Nem szerencsés kifejezés a bűnbánat és öröm 
közötti „ingadozás”, „lebegés” sem, hiszen akkor egész keresztyén életünk 
„ingadozik” a kettő között. V alójában arró l van szó, hogy az „adventus 
bom ini”-ra  nem  is lehet m ásképpen gondolni, csak bűnbánatta l és öröm
mel, de nem „ingadozva”, hanem  bizony egyszerre. Valahogy úgy, ahogy 
a zsoltárban olvassuk: „örüljetek  reszketéssel”.

Itt azonban ú jra  hangsúlyozni kell, am it az egész egyházi esztendővel 
kapcsolatban m ár m ondottunk, m indaz az „Ö em lékezetére” történik. 
Róla, Jézusról van szó, különösen ádvent idején. S most egy percre fi
gyeljünk az „advent” szóra is. M indnyájan tudjuk, hogy a latin  advenire: 
megérkezni, jönni igéből származik. Ilyen alak ja : „advent” nincs. De az 
ige part. im perfectum a: „advens, adventis” : az érkező, a megjövő. A part. 
perf. pass. alak pedig: „adventus” : a m egérkezett, a megjött, főnévi hasz
nálatban a m egérkezést jelenti. Mi tehát szólhatunk a 
„Dominus adventus”- ró l: a m egérkezett Úrról 
„Dominus advens”-ről: az érkező Úrról és 
„adventus Domini”-ről: az Ú r érkezéséről.

Lehet, hogy ez így erő ltete ttnek  tűnik, de itt érkeztünk el ádvent ho- 
m iletikum a szívéhez. Most m ár mindegy, milyen igealakra gondolunk: az 
Űr érkezéséről kell prédikálnunk.

Elsősorban úgy, hogy ö a m egérkezett Űr. Itt gondolhatunk Keresz
telő kérdésére: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy m ást v á rjunk?” Á dvent 
ú jra és ú jra  megerősít m inket is kétségeinkben: Ö az, ak it Isten küldött, 
aki meg is érkezett. Ugyanez a tény, hogy m egérkezett, azt is je len ti: 
m indent m egtett értünk. B átran  h ihetünk  Neki és Benne.

Ez azonban még kevés. M ert nem csak m egérkezett, hanem  Eljövendő  
Űr is Jézus. Mi voltaképpen két eljövetel között élünk. Még teológus ko
rom kedves versei közé tartozik  R em ényik  Sándor: Két fény között című 
verse:

Szemközt a fiumei kikötő,
Elöl a nagy világítótorony.
Lobban, forog, forgó fénykévéit 
F u tta tja  végig a hullámokon.

H át én, hát én világítok vajon? —
Parányi fényű szentjánosbogár,
Kis hangya, kóbor pille, valaki 
Az ő fényénél is hazatalál.

H át én, hát én világítok vajon? —
Csobban a tenger csorba sziklaélen.
Se fárosz nem lettem , se fénybogár.
A parton állok két fény közt sötéten.

Erről a két fény közötti életről ír Pál T itusznak is: „M ert m egjelent 
az Isten kegyelme m inden em bernek, és a rra  nevel m inket, hogy m egta
gadva hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és ke
gyesen éljünk  a világban, mivel v á r ju k . . .  Jézus K risztus dicsőségének 
m e g je le n é sé t.. .” (2,11—13.). Ugyanez a tény persze komolyan figyelmez
tet „világító” életre, hiszen ettől függ jövőnk. Erről még szót ejtünk. Az 
Űr érkezése a jövőben ítéletet is jelent, ezzel számolnunk, erre készül
nünk kell. Á dvent nem a karácsonyi felkészülés ideje, hanem  arra  figyel
m eztet: „készülj Istened elé!” Aki érkezik, m indenek Bírája.
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Vallom azonban, hogy Jézus nem csak jö tt és jönni fog, hanem  ma is 
érkezik, jön hozzánk. Ű jra és ú jra  közeledik igéjében és eseményekben 
is. Ezt is benne érzem az „Űr közel” igében. Lehet, hogy néhányan ezt 
túlzásnak ta rtják , én azonban az ádventi hom iletikum  teljességéhez ta r
tozónak érzem és vaílom.

Mit je len t mindez a gyülekezetnek? Milyen időszak há t ádvent a gyü
lekezet életében?

Á dven t a megtérés ideje
K ikerülhetetlenül. Vagyis, ha komolyan vesszük. Izrael várakozásába 

így k iá lto tt bele K eresztelő : „Térjetek m e g . . . ! ” M ert Öt nem  lehet meg
térés nélkül várni. De itt  szeretném  valam ire felhívni a figyelmet. Ke
resztelő és Jézus szava (Mt. 3,2. és 4,17.) szóról szóra megegyeznek: „Tér
jetek  meg, m ert egészen közel van m ár a m ennyek országa!” Mégis alap
vető különbség van a kettő között. Keresztelő még előre m utat, valamire, 
ami a közeli jövőben  következik be. így lehet fogalm azni: té rjetek  meg, 
m ert ham arosan bekövetkezik. És ami jön, az nála lényegileg az ítélet. 
Jézus szava egészen más. Ö m ár nem  előre m utat, ő m ár úgy hirdeti meg 
Isten országát, m in t ami eljött, bekövetkezett. És nem íté le tet h irdet — 
valam i egészen m ást: az evangélium ot. Ügy is fogalm azhatnánk, hogy az 
egyik a m egtérés ószövetségi, a m ásik az újszövetségi fogalma. Jézus sze
rin t m egtérésünk a lap ja  nem  az ítélettől való félelem, hanem  azért té r
hetünk Istenhez, m ert ő közeledett hozzánk, hajo lt le u tánunk, nem  mon
dott le rólunk ennyire sze re t! Ebben az értelem ben ádvent hom ilektikum a 
tehá t: té rjetek  meg, m ert Isten nagyon szeret, elfogad Jézusért. Ehhez 
persze hozzá kell tenni, hogy az ádvent sürget is. Ügy, ahogy P álnál ol
vassuk: „ itt van m ár az óra, am ikor fel kell ébrednetek az álom ból” 
(Róm. 13,11— 14.).

Á d ven t az öröm ideje
Szó sincs ingadozásról, két ellentétről, hiszen a bűnbánatból fakad 

az öröm. És annak átélése, hogy „közel van m ár”, nem csak az jelenti, 
hogy eljö tt a m últban. Á llandóan közelünkben van. Olyan U runk van, 
aki m indig szeretettel közeledik hozzánk. Olvastam, hogy a „közel”kife- 
jezés azt is je len ti a  görögben: családtaggá lett. Isten  Fia valóban belé
pett az em beriség nagy családjába, családtag, testvér lett, és m inket vi
szont befogad Isten  családjába. Á dvent nem  azért „áldott öröm idő”, m ert 
karácsony közeledik, hanem  azért, m ert Jézus közeledik, m ert a legna
gyobb lépést m egtette, m ert „karácsony” u tán  vagyunk! A zért m ondhatja 
az apostol is, hogy örüljetek, és ne aggódjatok, m ert „az Ű r közel” ilyen 
értelem ben is (Fii. 4,4—7.). Ez az öröm forrása életünkben. Közelebb van 
hozzánk U runk, m in t gondolnánk. Ebből az „ádventből” élt meg valam it 
A d y  Endre, am ikor így ír ta  meg „Az Űr érkezése” c. versét:

M ikor elhagytak,
Mikor a lelkem  roskadozva vittem,
Csöndesen és vára tlanu l 
Á tölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem  jö tt ném a, igaz öleléssel,
Nem jö tt szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
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És m egvakultak
Hiú szemeim. M eghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, a nagyszerűt,
M indörökre látom.

Nem öröm, hogy ilyen m a érkező, csöndes, vára tlan  és igaz öleléssel 
magához vonó U runk van? Ezért: „Jer, tá rju n k  ajtó t lelkesen . . .  és Jézus 
hozzánk is belép” (Ker. ékv. 720,4.). Mindez azonban még m indig nem a 
teljes ádventi hom iletikum .

Á dvent a szolgálatra ösztönzés ideje
Sokszor a lelkes, hangulatos ádventi prédikációkban erről m egfeled

kezünk. így aztán mindaz, ami egyébként szép és jó és kell, m in tha lég
üres térben  hangzana. A m egtérés gyümölcse, az öröm tartósságának biz
tosítéka, a komoly felkészülés -tartalm a éppen a szolgálat. Ezt azért is jó 
hangsúlyozni, m ert ta lán  egyesek szerint ez a rész a „panellelem ”, am it 
illik „beépíteni”. Esetleg ugyanazok azt is gondolják, hogy a diakóniai 
teológia megfeledkezik, elhallgatja az eschatológiát. Nem is olyan régen 
ez még „komoly vád” volt. Nem ártan a  egyszer ezzel is szembenézni. I tt 
csak annyit: diakónia és eschatológia szorosan összetartoznak. Az igazán 
komolyan vett eschatológiából következik diakóniánk. M ert — és i t t  té r
hetünk vissza az ádvent hom iletikum ára — az ítélet nap jának  m értéke 
éppen az elvégzett vagy el nem  végzett szolgálat lesz. Em lékezzünk csak 
Máté 24—25-re. Jézus követeként kell élni, m ert „boldogok, akiket ilyen 
m unkában ta lá l”. Jó t tenni ta lán  „eggyel” ma, aki közelünkben él, és rá 
szorul segítségünkre. Sok „egyes” em ber él ma is körülöttünk. De figyel
jünk csak Jézusnak a rra  a  szavára is, am ikor sokan szép egyházi, ha úgy 
tetszik, „karizm atikus” szolgálatukra hivatkoznak, és ő így u tasítja  el 
őket: „Sohasem ism ertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” 
M ert Isten országába csak az ju t el, aki valóban megteszi, éli, cselekszi 
Isten ak a ra tá t (Mt, 7,21—23.). De el kell m ondani, hogy m a m ár az 
„egyen” tú l is kell látni, lá tn i kell azokat az egyre táguló köröket, 
am elyekben élünk. Vagyis felelős szeretettel segíteni társadalm unk épí
tésében, m egtenni m indent népünkért, de m inden népért, az egész em be
riségért is. Más szóval, ha „vertikálisan” Urunkhoz vagyunk kötve, akkor 
„horizontálisan”, m éjpedig  széles horizonton kell felebarátainkat szolgál
ni. Á dvent hom iletikum ának szerves része a szolgálatra ösztönzés Jézus 
szava alapján , aki erről nem  szól, h iába beszél a m egtérésről vagy öröm 
ről. Éppen ezen a ponton válik  nyilvánvalóvá — és ezzel k iindulásunk
hoz érkeztünk —, hogy ádvent nem csak hangulat, nem  is egyszerűen négy 
kedves vagy figyelmeztető ádventi hét átélése karácsony előtt, hanem  
élet, am elyből örökélet fakad.

Keveházi László

Karácsony homiletikuma
Igen sok em ber szám ára egyik legkedvesebb ünnep a karácsony. F i

gyelve az ünnepi előkészületeket, m indazt, am i a családban, gyülekezet
ben tö rténik  karácsonykor, kétféle m egállapítást tehetünk. Az egyik ez 
lehet: K arácsony ünnepével Isten elérte célját. Az élet középpontjába ke
rü lt Isten em bert újító gondolata. M intha ilyenkor m indenki törekedne
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egy kicsit más lenni. Egy estére meg tudunk  feledkezni énes önmagunk
ról. Iparkodunk m ásoknak öröm et szerezni. Az ünnep idején csend van 
békesség. M intha közelebb kerülnének egymáshoz az emberek. Ennek 
csak örülni lehet! De lehet a karácsonyi ünneplést így is értékelni: Szen
tim entális karácsonyi rom antika az egész. Elillanó hangulat csupán. Üres 
önáltatás. V alójában m inden m arad a régiben. O tt folytatjuk, ahol az ün
nep előtt abbahagytuk. A dhatunk különböző neveket karácsonynak: „Sze
re te t”, „család”, „gyerm ekek” ünnepe. Mindez nem  változtat azon a té
nyen, hogy mi m aradunk  azok, akik voltunk.

Elhibázott kiindulási pont lenne karácsonykor tám adni, rombolni 
m indazt, am it az em berek átélnek az ünnepen. T agadhatatlan  tény, hogy 
a karácsony em berközel ünneppé lett. Ezt kiindulási pontnak kell tekin
teni. Jelzésnek afelől, hogy nyitott lehetőség előtt állunk. Felkészített szí
vű em berek szám ára h irdethetjük  meg az ünnep Üzenetét. De avval is 
szám olnunk kell, hogy a karácsonyi hangulat akadálya lehet az Üzenet 
megértésének.

„Mit érne nekem, ha ezerszer m egszületett volna, és nem hallanám , 
hogy nekem is van szánva, sajátom m á kell lennie” — így nyilatkozott 
L uther a karácsonyi igehirdetésről. E pár szóban benne van feladatunk. 
A karácsonykor megszólaló igehirdetés Jézusban, a Világ M egváltójában 
való személyes h itre  hív.

G ondolnunk kell arra, hogy igen sok igehallgatóban Lukács evangé
lista közlésére szűkült le a Jézus születéséről szóló tudósítás. Az igehir
detőnek szeme előtt kell ta rtan ia  az Újszövetség valam ennyi közlését Is
ten testté létéről, a m istérium  incarnationisról.

I. A z igehirdetés tárgya

„M egjelent az élet” ( ÍJn 1,2.)
M áté evangélista tudósítása szerint az az új, ami Jézusban eljö tt erre 

a világra, olyan nagyszerűen csodálatos, hogy nem m agyarázható meg a 
nem zedékek term észetes összefüggéséből. P ál apostol s nyom ában az egy
ház tanítói úgy szóltak Jézusról, m in t a m ásodik Ádámról. Ebben benne 
van annak felismerése, hogy Jézus születésével Isten új kezdetet helye
zett az em beriség életébe. Emberi nem ünk m ár-m ár összeroskadt a terhek 
alatt, am elyeket örökségül kapott atyáitól. Ekkor terem te tt Isten Szűz 
M ária m éhében egy lényt, akit semmi azokból a terhekből nem illetett.

Visszanézve a m últba, úgy látjuk, hogy karácsony csodája annyira 
m egnőtt az em berek tekintete előtt, hogy m inden más hom ályba m erült. 
Jézus földi életét, m egváltói m űvét, tan ításá t és halálá t egészen elhom á
lyosította a jászolbölcső isteni Gyermeke. A keresztyén h it m egfeledke
zett arról, hogy a M estere követésében az élet fáradságos ú tján  járjon . 
Ehelyett elm erül annak szemléletében, hogyan le tt Isten em berré. K ará
csony az ünnepek ünnepe lett.

A mi korunk különös feladatot kapott Isten Országa történetében. 
Ez a feladat: Jézus em beri képét ú jra  elevenné tenni. Az Evangéliumok 
K risztusa az élet teljesebb gazdagságáért szüntelen fáradozó, a szolgálat
ban soha meg nem lankadó ÚR. A szolgálat által le tt nagyobbá m inden 
élőnél! Augusztinusz felism erése: „Oly nagy Isten form ájában s oly ki
csiny a szolga alakjában, hogy e kicsinységgel nem  csökken nagysága, 
sem nagysága által nem szűnik meg kicsiny lenni.”

Karácsony ind ítást adhat arra, hogy Isten terem tő hatalm a előtt 
im ádva leboruljunk. T isztelettel szem léljük az életlángocskát, mely a 
gyerm ek születésénél fellobban. Ez a láng Isten égő szívén gyullad életre.

678



A K risztus testté létele kötelezi az egyházat arra, hogy törődjön az 
emberiség m inden életkérdésével. Fontosnak ta rtsa  a veszélyeztetett élet 
védelmét em ber voltunk kiteljesedésének ügyét. Az élet szépségének, 
gazdagságának megőrzését. F eladatunk az em berek segítése abban, ami 
őket m ind boldogabbá teszi. T örténhet ez tanácsolás, figyelmeztetés, se
gítés, em berek egymás m ellé állítása form ájában.

Karácsony m egnyílt eget m utat. Nemcsak azt, ahonnan Jézus közénk 
jött, hanem  azt is, ahol nekünk helyet készített. T ávlatot kap életünk. 
Krisztus az örök életet k ínálja  nekünk!

„Szerette Isten a világot” (Jn 3,16.)
A karácsonyi Ú jszülöttben m aga Isten lépett be az időnek abba a vi

lágába, ahol mi élünk. Ö szólt hozzánk. Ö cselekedett velünk. Á tszakí
totta a földi összefüggések láncolatát. Véglegesen széttörte azt, ami e lre j
tette ő t  az Ószövetség Istenre váró nagyjai előtt. Megengedte lá tnunk  az 
Ő tekintetét. Isten hűséges szeme tekint ránk  Jézus em beri arcvonásai
ban. A Gyerm ekben m egvalósult Isten örökkévaló üdvösséges akarata .

Jézus születésében ism erjük meg Istenünk m unkáját. Ügy ad ja ne
künk a m aga Igéjét, hogy az nálunk lakozik. F iát küldte hozzánk, aki 
közülünk való. Isten megszólalt! Beszél ma is! Ezt m ondja: — Megbocsá
tok néked! Nem ezt k iá ltja  felénk: — Eredj előlem! Látni se akarlak! 
A szeretet szólal meg benne, am ikor hív: — Jöjj hozzám! Enyém vagy!

Székács József karácsonyi igehirdetéséből: „Midőn az apostol felem 
lítve az em berélet hárm as célját: a hitet, a szeretetet, a  rem ényt, azt vall
ja, hogy e három  m egm arad, de köztük legnagyobb a szeretet: fé lreért
hetetlenül tanúsítja, hogy az élet annál becsesebb, annál értékesebb, m i
nél több benne a szeretet. Soha, de soha e napon a keresztyénnek arró l 
megfeledkeznie nem szabad, hogy karácsonyt ülni annyit tesz, m in t ú jjá  
születni, A nnak szeretete által, K inek születését e nap h irdeti.”

„A földön békesség” (L k 2,14.)
L uther egyik karácsonyi igehirdetésében határozottan  u ta lt arra, 

hogy „a béke a héber nyelvben m inden jó t je len t”. Ez azt jelenti, hogy 
— fo ly ta tta  L uther — „a keresztyének egymás között csendes és békessé- 
ges életet fognak folytatni, egym ást szóval és te tte l szívesen segítik, a vi
szályt kerülik, szelídségben és barátságban  m egférnek egymás m ellett, és 
a Gyerm ek érdem éért barátságos korm ányzásra, jólétre és m egelégedett
ségre szám íthatnak, am elyben egyik a m ásik javá t előm ozdítani tö
rekszik”.

A m egtestesülés csodájában örök boldogságot nyert hivő a kapott ke
gyelmet em bertársai irán ti szeretetben és a békesség m unkálásában 
igyekszik m eghálálni. A karácsonyi Evangélium  egyik gyümölcse ez. 
Luther gondolata szerint a békesség külső és belső köre egybeolvad a 
K risztust követő em ber életében. Egyszerre éli, élvezi és m unkálja a bé
kességet.

„Üdvözítő szü lete tt” (Lk 2,11.)
A  bűntől való szabadulás lehetősége, bizonyossága, ez karácsony üze

netének fontos tartalm a. A Jesse gyökeréből kivirágzott a rózsa, hogy bű
neink te rhé t m agára vegye. Ez a gondolat kissé elszom orítja az ünneplés 
örömét. De aki a mélységébe elm erül, annak lesz igazi, élő, m aradandó 
az öröme. A betlehem i gyerm ekben az isteni kegyelem m egnyilatkozását 
szemlélheti.
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Azért jö tt K risztus, hogy népét m egszabadítsa a bűntől. A szabadítás 
ténye rabságot tételez fel. A bűn a K ijelentés szerint valóban rabság. 
K risztus ebből szabadított meg. Bűnbocsánatot szerzett szám unkra.

A betlehem i jászolbölcső előrem utat a K ereszt felé! A születés csak 
kezdet, elindulás. Következik a növekedés, az Atya szolgálatába való be
állás. Jézus születésétől, m int m inden születéstől, e lválaszthatatlan  a h a 
lál. K arácsonykor sem feledkezhetünk meg arról, hogy az evangélisták a 
húsvéti feltám adás és a nagypénteki kereszt felől szemlélik Jézus élet
útját. Jézus születésének h íré t az teszi Evangélium m á, hogy értünk  való 
kereszthalá lra született. Feltám adása bizonysága annak, hogy más volt, 
m int m inden előtte vagy u tána született gyermek.

Mindez csak egyik fele az igehirdetés tartalm ának. M inden karácsony 
célja, hogy az Isten titka  feletti csodálkozásban m egújuljon az életünk. 
Karácsony ünnepe Isten üzenetét közvetíti az em berhez. K arácsony ün 
neplése az em ber válasza erre  az isteni üzenetre. K arácsonyt nem  lehet fel
adatvállalás nélkül ünnepelni. Öröm ünnep karácsony! A mélyen átélt 
öröm mindig cselekvésre indít. A karácsonyi esem ényt valóban meghalló 
em ber a m ásokkal együttérző, m ások örömével is törődő em ber lesz.

Istennél fo rdu la t tö rténik  a mi javunkra. Ennek bizonysága k a rá 
csony. Ez azt is m agában foglalja, hogy az em bernél is lehetséges fordu
lat. Ami em bereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges, ö  képes bensőnk 
teljes m egújítására. M inden fa jta  kötöttségből való m egszabadításra.

A karácsonyi igehirdetés Isten üzenetének m egszólaltatása m ellett 
benső ind ítást ad K risztus gyakorlati úton való követésére. Ezért szólal 
meg benne intés, figyelmeztetés, felelősségre hívás, ú tm utatás áldozatho
zatalra, idő, erő, fáradság odaszánására, buzdítás a bizonyságtevés köte
lezettségére, a régi életből való kilépésre, és az új életbe való elindulásra.

Karácsony ünneplését megelőzi az ünnepre való felkészülés. M ár k a
rácsony ünnepe elő tt fel lehet hívni a gyülekezetei a szeretet gyakorlásá
nak m ódjaira. Az ünnepi istentiszteletekre többen jönnek olyanok, akik 
nem rendszeres tem plom látogatók. Ezeknek meg kell érezni a gyülekezet 
szeretetét (hely átadása, énekeskönyv kölcsönzése, liturgikus rend meg
m utatása stb.). Fel lehet hívni a figyelm et a gyülekezetben élő m agáno
sokra. Az ta lán  akadályba ütközik, hogy az ünnepi asztalhoz h ív juk őket. 
De egy p ár szem sütem ény vagy más szeretetjel e lju tta tásával közölhet
jük  szeretetünket. Egy karácsonyi üdvözlőlap küldése is nagy öröm et sze
rezhet magános vagy beteg gyülekezeti tagnak.

II. A z igehirdetés form ája
Az incarnatio  csodája elkötelezi az egyházat, annak igehirdetőit Isten 

üdvösséget szerző m unkájáról való tanúságtételre. Hangsúlyos az a szó: 
tanúságtételre! Nem elégedhetünk meg a m últ esem ényeinek egyszerű 
felelevenítésével. Kevés a felolvasott igét bele állítani az üdvtörténet 
rendjébe teológiai eligazítást adva. Mindez nem csupán azért kevés, m ert 
az igehallgatók többet várnak. K üldetéséhez lesz hűtlen  az, aki nem ké
pes kilépni a tö rténeti tényekből. De a m últ eseményeinek a jelennel való 
összekapcsolása is kevés. A karácsonyi igehirdetés — m int m inden ige
hirdetés — bizonyságtétel. Személyes tanúskodás a testté  lett Isten Fiáról, 
a világ M egváltójáról.

III. A  segítő Szentlélek m unkája
A valóságos Isten valóságos em berré le tt egy csendes éjszakán. Sem

mi nem jelezte, hogy Jézusban Isten közeledik az em ber felé. Csak a 
Szentlélek segítségével ism erheti fel az em ber Jézusban az Isten Fiát.
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Ezért megértéssel kell fogadnunk, hogy m indig voltak, vannak és lesznek 
is em berek, akik Jézusban csak az em bert szemlélik. A h it Istentől k a 
pott ajándéka nélkül a karácsonyi esemény m egm arad történeti ténynek. 
A Szentlélek form álja bennünk az üdvösség eseményévé Jézus születését. 
Ki tudná megm agyarázni, hogyan lehet „a személy egységében két term é
szet” (Ág. Hitv. III.)? Szembe kerü lünk  Isten titkával. A k ije len tett igaz
ságot a h it fogadja el.

Luther ír ta : „Ahol a Szentlélek hathatósan m unkálkodik, és a szív a 
karácsonyi Evangélium ot befogadja, o tt az bizonyára kú tforrássá lesz, 
ami nem csak vigaszt p lán tál szívünkbe, hanem  olyan öröm et is, am elyet 
Pál apostol így fejez k i : „Ha Isten egyszülött F iát ad ta értünk, mi módon 
ne adna m indent m inékünk?” Ha ezt valóban így hisszük, akkor h itünk 
nek legalább annyira kellene gyümölcsöt terem nie, hogy egymás irán t 
szeretetteljesek vagyunk, őrizkedünk csalás, hazugság és más egyéb vétek 
által em bertársainkat m egkeseríteni, vagy nekik k árt okozni.”

IV. Felkészülés az igehirdetésre
Az igehirdetési alkalm ak gyors egym ásutánja fontossá teszi a készü

lés kellő időben való megkezdését. Első lépésként ajánlatos valam ennyi 
tex tust egymás u tán  elolvasni. Ekkor rajzolódik elénk a feladat, amivel 
szembe kell néznünk a szolgálatok során. A textus olvasása közben figyelni 
lehet az igének azt a sajátos üzenetét, ami csak az adott perikópá- 
ban fordul elő. Ennek az üzenetnek a szemmel ta rtása  segít abban, hogy 
m inden igehirdetés más irányba m utasson. A prédikációk kidolgozásánál 
ebből a sajátos vonásból lehet kiindulni. E köré lehet csoportosítani a 
textus m ondanivalóját.

Meditációs anyagként felhasználhatók az Ágendában közölt igék, 
im ádságok és a karácsonyi énekek. Gondolatot ébresztő írás Benkő Béla: 
„Karácsony^versben és prózában” (LKP. 1973. 12. sz. 732. o.). Régi és mai 
irodalm i példák az élet belső körére és az em beriség nagy kérdéseire irá 
nyítják  figyelmünket.

V. Igehallgatók
Közülük legszem betűnőbbek azok, akiket valam iféle form ában m eg

érin te tt az ünnep. A karácsonyi öröm többféle forrásból táplálkozhat. Le
het elősegítője, Se akadályozója is az igehirdetés befogadásának. Bizonyos 
lehet a  rem énységünk, hogy a Szentlélek m inden akadályon keresztül
törhet.

Nem hunyhatjuk  be szem ünket azok előtt a nehézségek, meg nem ol
dott problém ák előtt, am elyekkel nap jainkban  sokkal inkább, m in t b á r
mikor az előbbi korszakokban az egyháznak, a keresztyén gondolkodás
nak szembe kell nézni. Csak önám ítás volna — veszedelmes sa já t m a
gunkkal és becstelen azokkal szemben, akik kérdéseinkre feleletet v á r
nak! —, ha azt a látszatot igyekeznénk kelteni, m intha mi az egész kinyi
latkoztatás m inden összefüggését kezünkben tartanánk . M inden vívódó 
em ber kérdésére — egyéni és közösségi kérdésre egyaránt — teljes biztos 
és határozott választ tudnánk  adni. Isten nem adott nekünk ilyen világos
ságot. Nincs jogunk kérdezni, hogy m iért. Eleget kap tunk  ahhoz, hogy a 
következő lépést megtegyük. Isten világosságot ígér m indazokra nézve is, 
am ikben most még ellentm ondásokat látunk. Nemcsak a húsvéti tö rténe t
nek van Tamása. A karácsonyi esemény is ébreszt kérdéseket. Nem fe
ledkezhetünk meg ezekről a kérdéseikre feleletet váró igehallgatókról.
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Lukács közlése szerint Simeon és A nna is beletartoznak a karácsonyi 
képbe. Jelzés ez szám unkra arról, hogy az öregeknek is van karácsonyuk. 
Sok van közöttük olyan, akinek a lelkén a karácsonyi előkészületek so
rán  átsuhan a kérdés: — Nem ez lesz ta lán  az utolsó karácsonyom ? Min
den ere jük  összeszedésével jönnek el ta lán  az ünnepi alkalm akra. Üze
netre várnak ők is, am inek m eghallgatása u tán  m ondhatják: — „Most 
bocsátód el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, m ert lá tták  
szemeim üdvöségedet.”

A Szentlélek Isten irány íthat úgy felkészülésünkben, hogy a karácso
nyi csoda az igehallgatók felé sugározhat, m in t isteni kegyelem, m int 
m egújult em beri élet és m in t üdvösséges szép reménység.

Ferenczy Zoltán

Ád v e n t  3. v a s á r n a p j a

2 Tim 1,8—14.

Nem  a szolga áll a központban. Sok érdekes és hasznos m ondani
valónk lenne a szolgálatban állók alanyi kérdéseiről az útkészítő János 
tépelődésétől kezdve az „isteni titkok” sáfárságának személyi adottságáig. 
M egindító az az állhatatos igyekezet, am ellyel Jézus K risztus szolgáinak 
első gárdá ja  tudatosan rejtőzik el az „Ügy” mögé. K ísértésnek ítélik  sze
mélyes vonatkozások szellőztetését. P ál a m ásodik korinthusi levelet ver
gődve írja , nehogy a reá erő ltete tt helyzetben ő kerüljön  a központba, és 
e ltak arja  a szolgálat U rát. Bár hagyom ányosan a mai vasárnap gyakran 
szóltunk — áttételesen! — önm agunkról, m in t U runknak ebben a nem ze
dékben élő szolgáiról, meg kell tanulnunk, hogy a k inyilatkoztatás fénye 
nem  reánk  hull — szolgákra! —, hanem  szolgálatunkra, s így Jézus K risz
tusra!

Nem „papok vasárnap ja” köszönt reánk, hanem  a gyülekezet ünnepe. 
Óvakodnunk kell tudatosan k lerikális beszűkültségtől, hiszen az ú jra  
annyira aktuálissá vált reform átori tanítás, ti. az egyetemes papság elve 
szerint az egész gyülekezet szolgálata a központ, m iközben felragyog előt
tünk  a Nagy Szolga drága arca és fáradhatatlan tevékenysége, amelyből 
élünk valam ennyien, és am ellyel éltetjük  környezetünket, világunkat.

Nem a mi szituációnk és sorsunk szám ba vétele vagy ism ertetése a 
dolgunk, m ert ez m indig másodlagos. Az öreg Pál is alig-alig érin ti sors
helyzetét. Tim ótheusnak sem kell ezzel foglalkoznia. Nincsen szó láncok 
zörgetéséről, nem börtönszagú Pál szellemi hagyatékozása. Egyetlen szi
tuációérték abban jelentkezik, hogy a gyülekezeteket tévtanítások veszé
lyeztetik. S ez ú jra  m agát a nagy ügyet konfrontálja az utód számára. 
A szubjektivizm us — útvesztés. A higgadt, szigorúan tárgyilagos elemzés 
— az út!

Mit je len t gyakorlatilag önm egnevezésünk: „az Ű r szolgái” va
gyunk? A própénzre váltva miben áll a „Diakonos Christos” követése? 
A nálunk m ár közkeletűvé vált fogalm azás: „diakóniai életv itel” tu la j
donképpen m iben áll? Kérdések, am elyekre választ tex tusunk  11. versé
ben foglalt hárm as kifejezés ad: „hírnök”, azaz kérüx — „apostol” — és 
„tanító”, azaz didaskalos. Ez a hárm as veretű  szolgálat je lenti a reánk 
bízott kincsnek (parathéké) megőrzését és forgatását m indennapi éle
tünkben.
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1. Szolgálatunk értelm ezését az első kifejezés olyan „híradás” (kérüg
ma) végzésében nyújtja, am ely radikálisan  tárgyilagos, egy m indenkire  
nézve lényeges és sorsdöntő ténynek tud tu l adása. A hírnök személye 
háttérbe szorul. A hír, a közlés lényeges. Am int az ókorban a győzelem 
hírét hozónak személye jelentéktelen volt, a hír, a „jó h ír” volt lényeges, 
amit reszketve várt a kis görög városállam  lakossága, hiszen életük és 
haláluk forgott kockán. E lindult a  szélrózsa m inden irányába a híradás: 
JÉZUS  — GYŐZÖTT!, m inden bűnre van bocsánat, m inden megkötözött- 
ségből van szabadulás, van új kezdet, van értelm e az életnek, van igazi, 
örök élet, van üdvösség! Iszonyú csata volt, de vesztett a bűn, halál, ö r
dög. Jézus erősebb m inden ellenségünknél. Ez az a hír, az „evangélium ”, 
amely szárnyra kelt, és el akar ju tn i m inden emberhez. Oly sokan nem 
tudják, még m indig a trónbitorlók erejével szám olnak — korszerűtlenül! 
Zengjen a kérügm a, ne szégyellje senki, aki m ár m eghallotta, hiszen a 
„régiek” elm últak, elveszítették joghatályos voltukat, vesztesek m egm ásít- 
hatatlanul, és minden, valóban m inden ú jjá  lett! Ez a kérügm a a keresz
tyén em ber és egyház egyetlen kincse. Ez a létjogunk. Ez a páratlan , sa
játos küldetésünk. Ha Izrael annak  idején csődöt m ondott, Isten a kövek
ből terem te tt fiakat, hírnököket. De m indenkinek meg kell hallania, mi is 
történt (!) Betlehem től a  Golgotháig, húsvét hajnalá tó l K risztus m ennyei 
koronázásáig. Az egyház hírnökök serege!

2. Szolgálatunk m ásodik veretét a győzelem kérügm ájának történeti 
tényszerűsége adja. Igaz a híradás. Bárm ennyire hihetetlen, megbízható, 
végbement esem ényt ad tud tu l szerte a világon. A kifejezés — apostol! — 
érzékelteti, hogy olyanok hozzák a hírt, akik m aguk a csatából jönnek. 
Nem k ita lá lt mese, nem  vallásos mítosz, nem  rom antikus ábránd. Törté
neti tény, am elynek hatása egzisztenciálisan m eghatározta az első nem ze
dék tagjait, a szem- és fü ltanúkat, akiknek apostoli bizonyságtétele az 
alapvetés, a nélkülözhetetlen bázis m inden későbbi generáció számára. 
Éppen Pál a láncszem az apostolok és az induló egyház tagjai között. 
Sorra nő azoknak a száma, akik nem csak „elh itték” a kérügm át, hanem  
bennük is végbem ent Jézus önkinyilatkoztatása. Ök is meggyőződtek a 
híradás valódiságáról és érvényes voltáról, hiszen bennük  is, szám ukra is 
..minden ú jjá  le tt” ! Ebben az értelem ben apostoli az egyház m inden idő
ben és m inden tagjában, hiszen mi is „tudjuk, kiben hiszünk” ! Az idő 
m últával, az enyészet romboló m unkájával nem lett kétségessé vagy bi
zonytalanná ez a kérügma, a „régi” evangélium, m ert ma is bűnbocsána
tot ad és szabaddá tesz, a szeretetben való élet őserejű tapasztalását adja. 
Mi is a m agunk csatájából jövünk, bennünk is győzött Jézus rab tartó ink  
és téveszm éink fölött. Jézus győzelme szívünkben, gondolkodásunkban, 
m agatartásunkban és döntéseinkben teszi életünket és szolgálatunkat 
apostolivá, hitelessé a világkorszak végéig.

3. S a harm adik  a tanító  szolgálat. A m ikor sor kerül a h írü l adott 
evangélium és apostoli érvényű tanúvallom ás gyakorlati alkalm azására. 
Hiszen kérdések garm adája tám ad: hogyan lehet élni Jézus K risztus győ
zelme u tán  ebben a világban, am ely vagy nem tud semmit, vagy nem 
hajlandó tudom ásul venni a tö rtén teket? Tudatlanság és konok ellenállás 
a tévtanítások forrása. A z  ellenük vívott harc végigkíséri az egyház életét 
a történelem ben addig a napig, am ikor a kivívott győzelem m indenki szá
m ára lenyűgöző ténnyé válik  az utolsó ellenállási fészkek felszám olásá
val. Most még lehet úgy élni, m in tha semmi sem tö rtén t volna, most még 
lehet firta tn i vagy tagadni a kérügm a igaz v o l tá t . . . annál izgalm asabb 
azoknak élete, akik meg vannak győződve Jézus győzelme igazságáról, 
hiszen nem csak hallották, hanem  meg is tapasztalták  annak élet változtató

683



erejét. N aponta sok-sok kérdés tám ad: hogyan éljen  a keresztyén rabszol
ga a róm ai birodalom  em bertelen társadalm ában? Érdem es-e családot 
alapítani, am ikor bárm elyik nap az Űr nap ja  lehet? Hogyan lehet foly
tatn i a polgári h ivatást?  Hogyan viszonylik a keresztyén em ber a régi 
világ rendjéhez és törvényéhez? Osztott családban, felem ás igában sza
bad-e, lehet-e élni, és hogyan? K onkrétan m iképpen alakul a szeretetben 
való új élet? Van-e ha tá ra  a szolgálatnak? Hogyan lehet részt venni a 
Győztes Jézus világm éretű szeretetszolgálatában m u n k a tá rsk é n t? ...  A 
sort fo ly tathatjuk , kinek-kinek egyéni helyzete felől. Ezért nélkülözhetet
len a „didaskalos” m unkája  az egyházban. Ezért folyik a teológiai m un
ka, ezért m inden ökum enikus fáradozás, ezért peregnek dialógusok tá rsa 
dalm i rendszerek, vallásos tényezők, hum anista mozgalmak, világnézeti 
táborok és az egyház között. A kis gyülekezetek m indennapi életében és 
a világkeresztyénség im ponáló konferenciái ugyanez a téma: hogyan?! 
A csendes pásztori beszélgetésekben erről van szó, am iképpen ilyen vála
szokat kell megfogalmazni kirobbanó politikai problém ák és az em beri
séget érintő ügyekben a vezetőknek. Talán soha nem  volt ekkora igény 
a „didaskalos” m unkájára. Ez m agyarázza az etikai kérdések előtérbe 
nyomulását. Ellentm ondásos helyzetekben és a konfliktusok sűrűjében 
a tanító ma kulcsember. Szolgálatát nehezíti, hogy m inden pseudo-megol- 
dás abszolút igénnyel jelentkezik. Néha egyetlen lépés m egtalálása a di
daskalos m axim ális szellem i-lelki erőfeszítését igényli, önm agában  m int 
puszta tanító  szolgálat nem  is funkcionálhat. Aki a kérügm a pontos b ir
tokában van — sem m it hozzá, sem m it belőle el! —, aki apostoli módon 
személyes életében teljes meggyőződésben él, csak az lehet „tanító” kis 
körben vagy világhorizonton. M ennyire term észetes az, hogy ilyen szol
gálatban álló nem  törődik sa já t sorsával, hanem  csak az az elszánt igye
kezet fűti, hogy igaz választ adjon az egyre élesebben és összetettebb mó
don felvetődő kérdésekre. A m ár végbem ent győzelem ténye és ennek 
világszinten elközelgő diadala között (!) hangzik a kérügm a apostoli ta 
núságtétellel és folyik a tanító  szolgálat, hogy hite dolgában senki se 
szenvedjen h a jó tö ré s t. . .

Ja j nekem, ha az evangélium m al adós m aradok bárki felé is, 
ha személyes meggyőződés nélkül vallom Jézus győzelmét, 
ha m agam személyében az ügy diszkreditálója vagyok!

Jó  nékem, hogy nem zedékről nem zedékre szállt a kérügm a, és hoz
zám is elérkezett áldott hírnökök útján!
hogy úgy h irdette te tt szám om ra Jézus győzelme, m in tha sa ját 
szemeim előtt pergett volna le, én is tanú vagyok! 
hogy tan íto tták  és tan ítják  szám om ra az u ta t és ra jta  a já rást az 
áldott d idaskalosok!

Köteles vagyok tovább adni, am it én is úgy vettem , az evangélium ot, 
ami az első és az utolsó szó is ajkam on.
Tanúsíthatom , de kell is tanúsítanom  a reám  bízottaknak, hogy 
mindez valóság és tény, az én életem ben is.
Tanítani kell m indenütt m indennek következm ényét: a szabad, 
boldog életet határta lan  szeretetben és töretlen szolgálatban, 
hogy kenyér legyen és béke, gyógyulás és társadalm i igazságosság 
valósuljon meg, és reánk  köszöntsön szeretetben és rem énységben 
az új korszak!

Balikó Zoltán
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Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

Jel 19, 6—8

Rövid egzegézis
Textusunk az Újszövetség egyik legtitokzatosabb és legvitatottabb 

könyvéből való, jóllehet ez a szakasz nem  áll különösebben az írásm agya
rázók v itá inak pergőtüzében. A lapigénk az egész Jelenések könyvének 
központi üzenetét tartalm azza: A döntő eszchatológikus fordulat m ár 
m egtörtént. A m indenható Isten legyőzte a gonoszt, és átvette királyi h a 
talm át (EBASZILEÜSZEN). Ebből a győzelméből részt ad földi gyülekeze
tének is — ezt fejezi ki az a kép, hogy elérkezett a beteljesülés, a m e
nyegző öröme, és a menyasszony íelö ltheti menyasszonyi ruhájá t. Ezért 
csendül fel a gyülekezet a jkán  a világm indenséget betöltő (nagy vizek 
zúgása, erős m ennydörgés szava) örömének. A lapigénk értelm e azon for
dul meg, hogy m it je len t az, hogy „uralkodik az Ű r”, vagy pontosabban
,,Isten átvette királyi h a ta lm át”. E kifejezés értelm ezésénél két mozzana
tot kell figyelembe vennünk. Egyrészt azt, hogy Isten m indenható h a ta l
m át sohasem használja arra , hogy m ásokat m egfélem lítsen, leigázzon, k i
zsákmányoljon, vagy elpusztítson, hanem  inkább arra, hogy az em beriség 
javát, üdvösségét m unkálja. Ezt nem  érte tte  meg Izrael népe, és ezért 
kerü lt ellentétbe az Isten k irályi hata lm át képviselő Messiással, Jézus 
Krisztussal. A m ásik m ozzanat pedig az, hogy Isten népének sem azért ad 
részt hatalm ából, hogy az m egjátssza a földi értelem ben vett uralkodást, 
hanem  azért, hogy Istennek m unkatársa, eszköze legyen a jó m unkálásá- 
ban. Isten  földi gyülekezetének ajkán  tehát nem  azért csendül fel a m in- 
denséget betöltő örömének, m ert legyőzetett a gonoszság és a hitetlenség, 
hanem  azért, m ert e lháru lt m inden akadály az em berek szolgálatának ú t- 
jából. E rre u ta l világosan a menyasszonyi ruha, különösen ha párhuzam 
ba állítjuk  vele a nagy vacsoráról szóló példázat menyegzői ruhájá t.

A  textus belső iránya
Isten  gyülekezete öröm ének az a  legfőbb forrása, hogy Jézus K risztus 

eljövetelével, bűn t legyőző és üdvösségünket m unkáló földi és m ennyei 
szolgálatával lehetővé tette nem csak a gyülekezet boldog közösségét Is
tennel, hanem  a gyülekezet szolgálatán keresztül az egész em beriség bol
dogulását is. A gyülekezet ehhez a szolgálathoz az Istennel való teljes 
közösség rem ényéből m erít erőt e földön.

Gondolatok az igehirdetéshez
A dvent 4. vasárnap ja ősidők óta az öröm vasárnapja. K arácsony kö

zelsége a közeli beteljesülés örömével tölti meg kicsinyek és nagyok szí
vét. Mai igénk azt m u ta tja  meg, hogyan örvendezteti meg a keresztyének 
szívét, és hogyan teszi életüket m ár itt e földön örvendező szolgáló életté 
az utolsó karácsonynak, Jézus K risztus végső, dicsőséges eljövetelének a 
várása.

1. Keresztyén életünket és gondolkodásunkat két nagy kísértés fenye
geti. Az egyik — és a körülöttünk élő világ leggyakrabban ezt veti sze
m ünkre —, hogy csak az üdvöség kérdéseivel foglalkozunk, csak a 
m ennyre, illetve Istennek m egígért és eljövendő országára irány ítják  te 
k intetüket, és ezt a „bűnös világot”, m ivel úgysem lehet ra jta  segíteni, 
a maga sorsára hagyja. Az ilyen keresztyének nem csak hogy segíteni kép-
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telenek em bertársaiknak, hanem  örülni sem tudnak  igazán. M ert örö
m ükből hiányzik a konkrét tartalom , az Isten  á ltal terem te tt világ szép
ségeinek m eglátása és az azon való örvendezés. Nem is csoda, hiszen az 
ilyen keresztyének á ltalában  „siralom  völgyének”, „nyom orúság hazá já
nak ” ta rtják  m indenestül ezt a m ostani világot. A m ásik kísértés pedig 
az, hogy figyelmen kívül hagyva az evangélium nak' Isten eljövendő or
szágára vonatkozó üzenetét — m ivel ez tú l m isztikus ahhoz, hogy a mai 
em ber komolyan vegye —, kizárólag e földi feladatokra, etikai erőfeszí
tésekre koncentrál, és ennek megfelelően öröm einek tárgyát kizárólag e 
földön keresi. Az ilyen keresztyén nem  veszi figyelembe, hogy az etiká
nak m indig dogm atikai hátte re  van, azaz az etikai kérdéseket a keresz
tyén em ber a h it erejével, Isten  eljövendő országa várásának  fényében 
tud ja  megoldani. M ert a lelki dolgokra és Isten eljövendő ígéreteire való 
figyelés nem  azt jelenti, hogy a szem ünket becsukjuk a bennünket körül
vevő világ előtt, és nem vesszük észre azokat a konkrét feladatokat, am e
lyeket naponként meg kell oldanunk. Ellenkezőleg: a lelki dolgok, Isten 
ígéreteinek kom olyan vétele k iny itják  a szem ünket arra, hogy észre ve
gyük a körü lö ttünk  levő szükséget;- és segítő szeretetre tá rju k  ki kezün
ket ínségben vergődő em bertársaink felé.

2. A jelen  valósága és az eljövendő beteljesedés várása igénkben is 
teljes kölcsönhatással vannak  egym ásra. Az a kifejezés, hogy „Isten á t
vette királyi h a ta lm át”, egyrészt a rra  utal, hogy az idők végén, am ikor 
Isten ígéretei beteljesülnek, m ár semmi sem fogja korlátozni Isten szere- 
tetét, em bereket m entő és boldogító tevékenységét, m ásrészt azonban a 
kifejezésben benne cseng az is, hogy ez a királyi uralom  K risztus U runk 
eljövetelével, halálával és feltám adásával m ár megkezdődött. Hiszen a 
bűn, a gonosz a Golgota hegyén halálos sebet kapott, és a keresztyének 
a feltám adott Jézus erejével most m ár akadálytalanul végezhetik szolgá
latukat. M ert Isten  királyi hata lm át nem  a rra  használja fel, hogy u ra l
kodjék az em bereken, hanem  hogy segítsen ra jtuk . Jézus K risztus — aki
ben Isten királyi hatalm a e földön m egtestesül — sem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem  hogy ő szolgáljon, és váltságul ad ja  életét so
kakért. Sokszor panaszkodunk, hogy az egyház és a gyülekezet nem  ré 
szesül olyan megbecsülésben, am ilyent megérdemelne. Ezzel kapcsolat
ban egyrészt azt kell m eglátnunk, hogy az egyház m agatartásával nagyon 
sokszor eljátssza az em berek megbecsülését — mivel nem vesz részt kellő 
módon az em berek boldogulásának szolgálatában —, m ásrészt meg kell 
lá tnunk  azt is, hogy Isten népének az igazi megbecsülése az, hogy lehető
séget kap az önfeláldozó szolgálatra, m ert Isten királyi hata lm a éppen 
ebben a szolgálatban m utatkozhat meg igazán.

3. E rre a szolgálatra Isten népe U rával való teljes közösségből m erít 
erőt. Igaz, ez a közösség csak Isten eljövendő országában lesz teljes, azon
ban Isten m ár e földön is kóstolót ad a m ennyei teljes közösségből. Igénk 
ezt a  közösséget a menyegző képével fejezi ki. Igénk szavainál lehetetlen 
nem gondolnunk az úrvacsorái közösségre. Az úrvacsorában kapjuk  a 
kóstolót az eljövendő közösség boldog öröméből. Ezt a kóstolót azért ad ja 
Isten, hogy a vele való közösségben m egerősödjünk királyi hatalm ának  
m egm utatására, az em berek szolgálatára. Az úrvacsoráról sokszor egyol
dalúan gondolkodunk. M egrekedünk annál a fénynél, hogy az úrvacsora 
a bűnbocsánat m egtapasztalásának alkalm a. Valóban az, de Isten azért 
bocsátja meg bűneinket, hogy a bűnbocsánat örömével felszabaduljunk a 
körü löttünk élők szolgálatára. M ert az úrvacsora nem csak Isten közössé
gébe von be bennünket, hanem  a többi úrvacsorázóval, tehá t az em berek
kel való közösségbe is. Az em berekkel való közösség pedig azt jelenti,
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hogy m agunkra vesszük a m ásik gondját, nyom orúságát, és önfeláldozó 
szeretettel m indent m egteszünk érte. Á dventi és karácsonyi úrvacsorá
zásunknál gondoljunk erre, s engedjük, hogy az úrvacsorái közösségben 
U runk valóban bevonjon bennünket uralm ának, azaz az em bereket szol
gáló szeretetének áldott közösségébe.

4. A szolgálat örömét fejezi ki igénk a menyasszonyi ruha képével is. 
Nők szám ára mindig öröm et je len t a szép ruha, de a menyasszonyi fehér 
ruha m inden más ruhánál nagyobb öröm öt okoz. Más oldalról nézve vi
szont a menyasszonyi fehér ruha azt jelenti, hogy a menyasszony méltó 
arra, hogy a vőlegény feleségül vegye. Ezért m ondja igénk, hogy a gyüle
kezet menyasszonyi ru h ája  a „szentek igazi cselekedetei”. A gyülekezet 
tehát akkor méltó Urához, akkor méltó arra , hogy U rával közöségbe ke
rülve részt kapjon Ura királyi hatalm ából, ha igaz cselekedetei vannak, 
vagyis, ha a szolgálatban is m éltó Urához. E vonatkozásban a gyülekezet 
a felelősség és a kegyelem feszültségében él. Igaz az, hogy a menyasz- 
szonyi ru h á t kap ja („m egadatott néki, hogy felöltözzék fényes, tiszta 
gyolcsba”), de az is igaz, hogy menyasszonyi ruha nélkül éppúgy nem  le
het menyasszony, m in t ahogy a nagy vacsoráról szóló példázat vendégét 
is k iu tasíto tták  a menyegzőből, m ert nem volt menyegzői ruhája . A mi 
nyelvünkre lefordítva ez azt jelenti, hogy az egyház, bár Isten erejéből 
végzi szolgálatát a világban az em berek között, mégis felelős azért, hogy 
életével, szolgálatával szégyent vagy dicsőséget szerez-e U ra nevére.

É letünkben az ádventi várakozás öröméből úgy lesz a karácsonyi be
teljesülés boldog öröme, ha engedjük, hogy egyéni és gyülekezeti életün
ket Isten bevonja közösségébe, hogy az em berek javát, örömét m unkáló 
szolgálatunkkal m utassa meg isteni hatalm át, k irályi u ra lm át e földön.

Dr. Selmeczi János

KARÁCSONY ESTE

Ézs 59, 20—21 

A textus értelmezése
K arácsony szent estéjén felhangzó perikópánk Ézsaiás próféta köny

vének harm adik  részéből való. Tritoezsaiási szöveg. M ondanivalója h a ta l
mas vigasztalás és egyben öröm hír, evangélium ; Isten  világra szóló ígére
te, egy későbbi korban, sőt teljes értelm ében az eszkatonban megvalósuló 
és beteljesedő ígérete. A szövegben alapvető teológiai fogalm ak szerepel
nek. Sión =  jelenti Isten kiválaszto tt és m egválasztott népét. Góél =  a 
személyes M egváltó jelölése. Borit =  Isten  újonnan, a Megváltó által 
m egkötött újszövetsége. Ez a szövetség Isten  Lelke (ruach) á ltal á thato tt 
igében (döbar) m unkálkodik a  fiák fiaiban, nem zedékről nem zedékre, 
örökkön örökké. A bűnös (pesza) nép szám ára egyetlen kivezető ú t van. 
Maga Isten  avatkozik bele népe életébe, m ert m ás em beri segítség n in 
csen. Ö té ríti vissza (sub) és v á ltja  meg népét, és ez a m egtéríte tt és m eg
válto tt nép fogja hordozni az új szövetség kötelékében az örökkévaló igét, 
és így válik  Isten  Lelkének és kinyilatkoztato tt igéjének a  hordozójává 
ezen a világon.
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A textus belső vonala
Isten ígéretének beteljesedése a próféták  által m egjövendölt szemé

lyes Megváltó belépése az em beriség életébe. Valami nagyszerű, új kez
dete. A Megváltó á ltal valósul meg Isten új szövetsége népével. Ez az új 
szövetség Isten Lelke által realizálódik a k ije len tett és elküldött Igében, 
és ez az ige ind ítja  bizonyságtételre az idők végéig az új szövetség gyer
mekeit.

Gondolatok az igehirdetéshez
Karácsony szent estéjén ószövetségi igét kell m egszólaltatnunk a 

nagyünnepi gyülekezeteink előtt. A mi látószögünk és történelm i szituá
ciónk egészen más, m in t am ikor ezek a sorok, a tritoezsaiási próféciák 
leíródtak. Tudjuk, hogy ennek a próféciának a beteljesedése, az első vo
nalban Jézus K risztus megszületésével, az Ige teste t öltésével beteljesült. 
Ami az ótestám entum  népének a jövendőben beteljesedő ígéret volt, az a 
mi szám unkra kinyilatkoztato tt valóság. M inden karácsonyi rom antikától 
m entesen, igehirdetésünk középpontjában Isten Jézus K risztusban meg
jelenő világot átölelő szeretete áll, mégpedig úgy, hogy a Megváltó Jézus 
K risztus lénye, személye és az Ö megváltói szolgálata áll a gyújtópont
ban. Az a Jézus Krisztus, ak it Isten m egígért a próféták  által, az Ő aláza
tos szolgája hagyta ott az Istennel egyenlő dicsőséget, és jelent meg em 
beri testben (incarnáció), velünk teljes szolidaritást, sorsközösséget válla l
va, hogy m inket m egértsen, felvegye m agára a mi bűneinket, elszenvedje 
helyettünk bűneink büntetését a  kereszten, és halálával, feltám adásával 
legyőzze a bűn, a Sátán  és a halál hatalm át. A dicsőséges Isten  Fia válla l
ta  az em beri testbe alázkodást, a szolgai form át, hogy egész életével, szen
vedésével, halálával és feltám adásával megszerezze szám unkra Isten  ke
gyelm ének új szövetségét, és ezzel egy új eont, korszakot nyito tt a bűnei
ben tehetetlenül vergődő em beriség számára.

K arácsony ténye arró l tanúskodik, hogy a mi em beri erőnkben nem 
bizakodhatunk, m ert mi csak vétket vétekre halmozunk. Istennek kellett 
beavatkozni az em bervilág életébe. Istennek Jézus K risztusban m egjelent 
szeretete ragadja meg szíveinket K arácsony estéjén. Ez a végtelen szere
te t ind ít igaz bűnbánatra  és m egtérésre, és ind ít el a krisztusi szolgáló 
szeretet útjára.

A karácsonyi igehirdetésnek az a feladata, hogy a Lélek ereje á ltal a 
teljes Jézus, a dicsőséges Úr és az alázatos Szolga szülessen meg szíveink
ben, és ennek a K risztusnak a hordozói lehessünk a mi világunkban. 
M egdöbbentően igaz az óegyházi atya, Augusztinusz m ondása: „Szület- 
hetik  Jézus százszor Betlehem ben, m it ér nekem, ha nem születik meg az 
én szívem ben?” A m ikor karácsony estéjére m egszelídülnek az em beri in 
dulatok, am ikor az em beri szívekben valam i feldereng az elvesztett 
Édenből, és m indenki karácsonyi angyallá akar válni, hogy szeretteit 
m egajándékozza, nem  fe le jthe tjük  el, hogy Isten legnagyobb karácsonyi 
ajándéka Jézus! A testet öltött Ige, aki a Szentlélek á lta l a  karácsonyi 
igehirdetés „em beri pó lyájában” köztünk, bennünk és általunk  kíván tes
tet ölteni em beri életünk és közösségi életünk m inden vonatkozásában, 
hogy mi is a krisztusi szeretet valóságos hordozói, aktív  cselekvői 
legyünk.

Azt szokták m ondani, hogy karácsony a család ünnepe. Valóban meg
m ozdul az érzés ilyenkor az em berekben. De nagy kár, ha ez csak idősza
kos ellágyulás. H ány és hány öreg szülő v árja  haza gyerm ekeit a szent
estére. A gyerekek nehogy azt gondolják, hogy egy egész évi m ulasztáso-
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kat. am iket év közben m indég csak halogattak, egy estén be lehet pótolni. 
A krisztusi szeretet nem csupán egy elsziporkázó, hangulatos karácsony- 
fa-csillagszóró, hanem  állandó áldozatos szeretet. A szülők m aguk ebből 
sokszor többet értenek meg, m in t a gyermekek. Á ldozatra m indég kész 
szív nélkül nem lehetséges kiegyensúlyozott, egym ásra figyelő boldog csa
ládi élet. Jézus áldozatos szeretetének fényében m érjük  le ezen az estén 
a  mi szíveinket, és igaz bűnbánatta l valljuk  meg, m ennyit vétkeztünk 
egymás ellen mi, családtagok. A családi fészekben is ú jra  meg kell szü
letnie a krisztusi szeretetnek.

Kilépve a szűk családi körből, a krisztusi szeretet a rra  késztet, hogy 
társadalm unkban, népünk életében is az egym ásért élés, egymás javára  
m unkálkodás lelkülete hasson á t m inket! Népünk, társadalm unk az a 
hely, ahol Isten kijelölte a mi szolgálati terü letünket. Személyválogatás 
nélküli em berszeretettel, a m unkában való becsületes helytállással és a 
közügyekben való készséges részvételünkkel kell bizonyságot tenni arról, 
hogy Isten Jézus K risztusban k im ondhatatlan  szeretettel ajándékozott 
meg m inket. K arácsony értékét m ndig a hétköznapjaink fém jelzik. Az 
ünnepek elm úlnak, de az igazi szeretet a hétköznapokon, a m indennapi 
élet gondjai, feladatai között jelentkezik. A szolgálatokat vállaló, becsü
letes m unkához álló szeretet, áldozatkészség az igazi karácsonyi szeretet 
gyümölcse. Ez nem  talm i csillogás, hanem  hűséges helytállás.

Karácsony — szoktuk m ondani — a békesség ünnepe. Valóban. Isten 
kötötte meg békessége szövetségét az egész em bervilággal. Az ótestám en- 
tomi prófécia m eghatározásával élve, a teste t öltött Ige, Jézus K risztus a 
Békesség Fejedelm e. Békét terem t vertikális irányban  Isten és az em ber 
között, de horizontális irányban is em ber és em ber között. Az Istennel 
megbékélt em beri szív nem lehet közömbös a világ sorsával szemben. 
Jézustól kapott karácsonyi feladatunk  és küldetésünk, hogy a világ béke
szerető em bereivel és népeivel összefogva fáradozni a mi világunk béké
jének m egőrzéséért, annak tartós fenn ta rtásáért és az igazságosabb, em 
berhez méltó társadalm i rend k ia lak ításáért a Földünk és a  világ népei
nek élete m egóvásáért. A karácsonyi igék különösen m egvilágítják az 
egyházak elő tt is e világon az em beriség sorsáért való felelősségüket és 
elkötelezettségüket. A karácsonyi szeretet lábbal tiprása, ha keresztyén 
egyházak részvétlenül és közömbösen reg isztrálják  azt a tényt, hogy a 
harm adik  világban naponta 18 ezer em ber éhen hal. Ha nem lépnek fel 
együttesen és egyértelm űen a faji diszkrim ináció ellen, és a háborúra 
uszító hatalm ak  ellen nem veszik fel a küzdelm et.

A Jézus K risztusban m egjelent karácsonyi szeretet ezt is számon kéri 
m inden keresztyén em bertől és egyháztól. Ha ezt nem értjük , akkor 
K risztus ham is bizonyságtevői vagyunk. Ezek a feladatok és megoldásuk 
égetően döröm bölnek az egyházak kapuin is. A mi korunk kérdései. A mi 
korunk em beriségének kell ezeket megoldani a mi évszázadunkban, am i
kor Isten te rem te tt világát az atom halál fenyegető rém e árnyékolja be. 
A karácsonyi evangélium nak m ondanivalója nem csak az egyéni hivő éle
tére szűkül le. hanem  messze túllépi az egyéni, partiku láris egyházi ke
reteket. K itág ítja  látásunkat, m egtanít v ilágperspektívában lá tn i és gon
dolkodni. valam in t cselekedni. A karácsonyi ige nem csak elhangzó szó, 
hanem  aktivizáló cselekvő, új életre indító erő. A krisztusi szeretetnek 
„látható” cselekedetté kell válnia.

A karácsony esti ige utolsó vonatkozása, hogy eszkatologikus töltésű 
ige. A szolgai form ában m egjelenő Jézus u to ljára, m in t dicsőséges, ítélő 
Úr fog m egjelenni. „Eljön Sionhoz a M egváltó” — ez a m ondat a végső 
beteljesedésre is utal. A m ikor elhozza az örök üdvösséget és békességet e
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világnak. Addig az eszkaton feszültségében kell a krisztusi szeretetet 
m egvalósítani m inden keresztyén em bernek, m ert a dicsőségesen vissza
térő U runk azt kérdezi meg m indenkitől: „M it cselekedtél? Gyakoroltad-e 
az irgalm as szerete te t?” Ezen fordul meg életünk, a  világ sorsa és az örök 
üdvösségünk.

Garami Lajos

KARÁCSONY ü n n e p e

Mikeás 5, 2—5a 

Kicsinyek karácsonya

A  prófécia iránya és a kortörténeti összefüggések
Egy tartom ánnyá — a VIII. század végére lassan —, egy várossá zsu

gorodott ország prófétája Mikeás. Sam ária 722-ben bekövetkezett elfog
lalása, m ajd 701-ben — a nagy asszír előnyomulás idején — Jeruzsálem  
körülzárásakor nem csak a déli országrész — Izrael —, hanem  az északi 
Ju d a  is, a fővárost és közvetlen környékét kivéve asszír m egszállás alá 
került. — Ennek a „kicsiny” népnek, de még nem  is a tem plom  szent fa
la it m agában foglaló Jeruzsálem nek, hanem  egy ellenség dú lta kisváros
nak ígéri a tisztességet: „belőled szárm azik az, aki uralkodni fog 
Izraelen.”

Más oldalról, egy vallásilag és etikailag zsákutcába ju to tt népnek h ir
deti Isten íté le tét Mikeás. (L.:l. rész) Súlyos bűnökről rán tja  le a leplet, 
m in t a népnyúzó kizsákm ányolás, a szabadon rabló hatalm asok és a meg
vesztegetett b írák  vétke. Ezért m éltán  éri utol őket a büntetés, egész a 
végső pusztulásig: „m iattatok felszántják  Siont, m int a mezőt, Jeruzsálem  
rom halm az lesz, a tem plom hegy pedig erdős m agaslat”. (3,12.) — Tulaj
donképpen azt m ondhatnánk, hogy nem csak „történelm i”, de „üdvösség
tö rténeti szerepe” is véget ér ezzel Izraelnek. — És ennek a pusztulásra 
íté lt népnek, ennek a bűne m iatt Isten előtt „kicsinnyé” és „sem m ivé” lett 
népnek ígéri Jahve: „Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő 
asszony szül, de m egm aradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt.” 
(5,2.)

Nem csoda, hogy többen — éppen az előzők m ia tt — nem ta rtják  
eredetinek, hanem  későbbi betoldásnak ezt a részt. Pedig azt hiszem, nem 
az „ítélethez”, hanem  a „karácsonyi evangélium ” elm ondásához kellett és 
kell a „nagyobb” prófétai alázat és engedelmesség!

„Ha olyanok nem  lesztek, m in t e kisgyerm ek ..
Nem olcsó karácsonyi „hangulatkeltés” m iatt, de mivel jó kapcsoló

pontnak tartom  az ige üzenetéhez, feltétlenül ezzel kezdeném : nem  el
gondolkodtató az, hogy a lehetőségeit tekintve „szegény”, üres m arkú kis
gyerm eknek jelenti az igazán „nagy” örömöt karácsony?! S mi felnőttek 
a m indentudás” fölényes mosolyával a szánkon, s a „m indent megszerzés” 
biztonságát őrizve a pénztárcánkban m iért nem  tudunk  igazán örülni 
sem m inek?! Pedig még csak az ünnep felszínén vagyunk, még csak az 
em berkéz alkotta „körítést” vizsgáljuk, m ennyivel inkább áll ez a  „lé
nyegre”, az inkarnáció ajándékára?!
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A hozzánk közel jövő, „em berré” lett Istenben h innünk és vállalnunk 
kell bűneink ítéletét — m int ahogy az nyilvánvalóvá is le tt a keresz
ten —, hogy igazán örülni tud junk  a ránk  köszöntő „kegyelem ideje” 
örömhírének.

M egkritizál a családunk, m egbírálnak a m unkatársaink, vétkeinket, 
m ulasztásainkat szem ünkre hányják  bará ta ink  és ellenségeink — és leg
többször még az arcizm unk sem rándul! Soha össze nem  törünk, soha azt 
nem m ondjuk, hogy „pardon”, legfeljebb m ártírkodunk és „szenvedünk” ! 
Üzemünk, falunk vagy városunk fejlődése elvágtat m ellettünk, s vádoló- 
lag kéri számon tőlünk a m unka nélkül elherdált időt, a jogtalanul fel
vett többletbért, s a válaszunk — m agunkba szállás helyett — ennyi: 
szemesnek áll a világ! N épünk s világunk „nagyobb történelm e” átdübö
rög az évtizedeinken, s a történelem ből való „tanulság” személyes kon
zekvenciái — az igazi bűnbánat lá tható  jelei — valahogy sokunknál el
m aradnak. — M ióta hallgatjuk  m ár — ebben a tem plom ban is, ahol ige
h irdetésünk karácsonykor elhangzik — Isten ítéletét h itetlenségünk és 
engedetlenségünk m iatt, de legtöbbször oda sem figyelünk rá. Így tudunk 
bűnbánati éneket énekelni — m egrendülés nélkül; s gyónni a töredelm es 
szív könnyei nélkül — „faarccal” !

M ajd ha olyanok leszünk, m in t a kisgyerm ekek — üres kezű, „kis- 
koldusok” ; m ajd  ha az Isten Jézusban inkarnálódott szeretete — am ivel 
halálba küldte értünk  Egyszülöttjét — egész egzisztenciánk ítélet a la tt ál
lásra ébreszthet, m ajd  akkor felragyog karácsonyban a „békesség n ap ja” 
— a bűnbocsánatot, igaz em berséget s az örök élet rem énységét kínáló 
Isten hatalm as cselekedete. — Ezért „boldogok”, akik sírnak, akik éhesek 
és szomjasak, meg azok, akik  szegények — m ert karácsony m indig a „ki
csinyek karácsonya”.

És akike t m ások aláztak „kicsinnyé” . . .
Á  prófécia messiási ígérete nem  a hatalm askodóknak és hazug b írák 

nak, az erőszakoskodóknak és a rosszul politizáló főrangúaknak szólt. 
Nem nekik ígéri Jahve „sálóm ”-ját. H anem  azoknak az „áldozatoknak”, 
akiket k iforgatták  örökségükből, akiknek elrabolták  mezőiket, elcsábítot
ták  asszonyaikat, akik a ham is próféták és rövidlátó vezetők vétke m iatt 
kerültek  deportálásra, szám kivetésre. Isten karácsonyi szeretete, a Jézus
ban felk ínált békesség nekik szól!

M erjük há t mi is m a a „cím zetteknek” átadni a karácsonyi evangé
liumot. Azoknak, akiket m a ér m egaláztatás. És ne csak szóval, hanem  
egész egyházi, keresztyén m agatartásunkkal m unkáljuk  irán tuk  Isten bé
keakaratát. M ert ennek az igének az alap ján  nem csak prédikálni kell k a 
rácsony öröm híréről, hanem  — odaalázkodva teljesen Isten Szentlelkének 
hatalm a alá — „prófétáim ” róla. Ami a szó m ellett m indig mások sorsá
nak vállalását, az elesett hordozását, a béke reális lehetőségeinek a m un- 
kálását je len tette  s jelenti m a is!

Ezért először is, a v ilágra szóló öröm hírhez m éltóan — beszélnünk 
kell arró l a  Jézusról, aki m a akar a m egalázottak m ellé állni Chilétől 
kezdve Dél-Afrikáig és Palesztináig. S akiknek békességéért m inket, meg- 
vá lto tta it is felelőssé teszi az em berré le tt Megváltó. A kört innen azután 
term észetszerűen szűkítenünk kell. Hiszen társadalm unk, s egy-egy m un
kahely életében is találkozunk néha olyan „áldozatokkal”, akiket a „ha
talom m al” való visszaélés, vagy éppen vétkes felelőtlenség te tt testileg, 
lelkileg, vagy éppen erkölcsileg tönkre. S a testet öltött Isten  Fiáról, az 
igazi Pásztorról prédikálva, vállalnunk kell a rán k  bízott szolgálatot köz
életünk tisztaságáért s az alkotó m unka m űhelyeinek „belső” tisztaságáért
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is. — Bizony jól körül kell néznünk a családunkban is, m ert ott is a „ki
csinyeknek”, az áldozatoknak szól ez az öröm hír: „akkor nyugodtan él
nek”. S vajon nem  hom ályosítja el a karácsonyi gyertya fényét, nem te
szi-e „üresen zengő érccé és pengő cim balom m á” a felcsendülő glória éne
két, s nem változtatja-e a „család nagy ünnepének” sebtiben összetákolt 
színfalait, átlátszó farsangi m askarává — ha legalább a családunk felé 
nem tudunk adni mi, hivő em berek, abból a felülről való szeretetből, 
am it Jézus hozott erre a v ilágra?! — S végül — bűn volna, ha kihagy
nánk — vessünk egy pillan tást egyházi, gyülekezeti életünk „áldozataira”, 
a kicsinyekre és semmibe vettekre. Ö, nem azokra gondolok, akiknek jól 
reklám ozott vagy önreklám ozott m ártírkereszt díszeleg a mellén. Inkább 
azokra, akik nem  is tudnak  róla, m ert „m egszokták”, m ert „kicsivé nevel
tü k ” őket. M ert ha van egy lelkésztestvér, aki N yíregyházára vagy Buda
pestre tévedne, nemhogy a lakásunkon, hanem  még a h ivatalunkban  sem 
m er felkeresni m inket, m ert „hogy is jönne ő ahhoz?” — akkor nekik kell 
h irdetnünk: karácsonykor hozzájuk érkezett el az Isten szeretete! És ki 
felel azért, hogy az valóban oda is érkezzen, ha nem  „te meg én” ? És ha 
a szeretetvendégségeinken — nem  hiába a  neve is az — vannak  másod- 
sőt harm adsorban „felkarolt” testvéreink, akkor nekik kell h irdetnünk: 
szeretetének hatalm a m indenkit átölel, „kiterjed a föld határá ig”. És ki 
felel azért, hogy karácsony valóban, gyülekezetünkben is ezeké a „kicsi
nyeké” legyen, ha nem  mi, a karácsonyi evangélium  hirdetésével meg
bízott egyházak?!

Csak még egy szót. — Ezekről nem beszélni karácsonykor etikailag 
„béresm unka”, felelős pásztori szolgálat helyett — egzegetikailag pedig: 
kivédhetetlen tévedés.

Kárhozat- és halálfélelem  által megalázva . . .
Isten karácsonykor Földre érkezett szeretete, nem az em beri élet „rö

vid távú” — 70—80 esztendős — idejére szól; hiszen a gonosz, s bűneink 
rontása sem csak eddig ér. A halál je lenléte jelzi ebben a világban — hi
tünk  szerint — Isten ítéletét s a bűn kárhozatba döntő hatalm át. Örökre 
elidegenedve Istentől és a m ásik em bertől — ez a cél az, ahova a bűn el 
akarja  ju tta tn i m agunk s világunk életét. — A karácsonyi öröm hír a ha
lálfélelem  m iatt m egalázottaknak és a rán k  váró szám adás ítéletétől m él
tán  rettegőknek hangosan h irdeti: örökkévaló szeretettel és békességgel 
érkezett el hozzánk az Isten Jézus K risztusban!

„Kicsiny, porszem életünk” a — bűnbocsánatra, életre, üdvösségre — 
nekünk ajándékozott K risztusért, most m ár énekelheti a  karácsonyi Gló
r iá t: „Dicsőség a m agasságban Istennek, és a földön b é k e ssé g ...”

Csizmazia Sándor

KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA

Ézs 49, 13—16 a 

Emlékezik ránk
Ez az ótestam entum i ige méltó lehetőséget szolgáltat az inkarnáció 

csodájának a m eghirdetésére. H angjának öröme egynemű a Jézus K risz
tus születését beharangozó üzenet ujjongásával, a K risztus felől megbizo-
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nyosodott em berek, régiek és m aiak szelíd boldogságával, de a Jelenések 
könyve viharzó, az egész m indenséget átjáró , annak  m inden szólam át te l
jes regiszterrel m egszólaltató hallelujójával.

1. Isten  hallatlanul nagyvonalú szeretetében. M inden elképzelésünk 
szégyellni való kicsinyesség hozzá képest. A mindenség ujjongásra szó- 
lítása nem költői túlzás, hanem  Isten cselekvésének, cselekvése táv la ta i
nak megfelelő visszhang.

Isten nagyvonalú szeretete, „szánakozása” (13. v.) Jézus Krisztus em 
berségében teljes. Az inkarnáció ténye arró l beszél, hogy Isten nem k í
vülről szán meg, nem felülről vet szánakozó pillantást, vagy pillanatnyi 
segítséget közénk, hanem  Fiában jön  hozzánk. Embersége nem álarc, am it 
alig vár, hogy ledobhasson, hanem  éle tre-ha lá lra  es örökkévalóságra szóló 
közösségvállalás. Jézus K risztusban hallatlanu l tapin tatosan „szánakozik” 
az Isten. Nem a gazdag rokon megalázó morzsái, hanem  a testvér m agá
hoz emelő, bátorító  indulata  lesz a mienk. Ügy Ura népének, hogy köz
ben nem  restell bennünket testvéreinek nevezni.

2. Nagyon nehezen tud juk átvenni Isten szeretetének nagyvonalú
ságát. M eghökkentő, hogyan visszhangzik a mindenség táv latával m ért 
öröm hír a gyülekezetben. Szinte lá tta tja  Ézsaiás a m agukba roskadtakat 
és a m agukét mondogatókat. Semmiféle üzenet nem olyan fontos a szá
m ukra, m in t a sa já t lam entációjuk. Ettől nem  hallják  az öröm hírt. Isten 
cselekvését nem onnan ak a rják  kiolvasni és megism erni, am it Ö mond 
és tesz, am it megüzen és h irdettet, hanem  abból, am it a m aguk sorsából 
akarnak, szeretnének kiolvasni felőle. A m értéket is m aguk szabják: Is
ten szeretetét nem  a Fiún, hanem  a pillanatnyi élethelyzetén mérik. H át 
még ha az „elhagyottságot” nem  is pillanatnyi testi-lelki letörtség, hanem  
valam i érthetetlen , beteges szerepvállalás sugallja! akárm ilyen különös 
is, vannak em berek, akik nagyon jól érzik m agukat a „szegény szeren
csétlen” szerepében. E lhatározták, hogy m agánosak lesznek, pedig talán  
feloldódhatnának a tágabb család közösségében, ta lán  éppen két kézzel 
várt kis segítségük nagy értéke láttán.

A gyülekezet sosem ítélheti a rra  önmagát, hogy a fájdalm as e lha
gyottat játssza! Nem ülhet fel sem p illanatnyi hangulatának, sem esetle
ges rossz tapasztalatainak, de á rtan i akaró  „segítők” sugalm azásának sem. 
Nem a hangulat vagy a sors, hanem  Isten maga döntött abban a kérdés
ben, hogy népe elhagyott-e, vagy sem. K risztus születését ünnepelni és 
Istentől elfeledettként em legetni m agunkat: képtelenség. Mindig a K risz
tush itünk  minősége felől vall a m agunkról vagy a gyülekezet életéről, 
életlehetőségéről való véleményünk. A legm egalapozottabbnak á llíto tt sö
té ten  lá tás t is m egítéli és érvényteleníti Isten emlékező hűsége. Nem a 
m agunk sokszori le targ iá jával kell „lelki” szférába űzni Isten egész éle
tünkre és m inden em berére vonatkozó ígéretét, hanem  annak melegénél 
lehet rem énységre bátorodnunk.

3. Isten  nagyvonalú sezretetéhez tartozik „emlékezése” is. Nemcsak 
eszébe ju to ttunk , hanem  eszében is m aradunk. Emlékezik ránk. Em léke
zetét Jézus K risztusnál őrzi. Ezért nem  elm arasztaló és félelm etes ránk 
nézve emlékezése. Nem un ja meg és nem feledi el életünket, népe életét 
és az egész em beriség életét ú jra  meg ú jra  Jézus Krisztussal összekap
csolva nézni. Csodálatos melegséggel p róbálja Ézsaiás Isten em lékezését 
az édesanya feltétel nélküli hűségével tükrözni. Emberi kapcsolataink, 
még a legszentebbek és legbensőségesebbek is törékeny képek csupán 
Isten emlékező hűsége számára. M enthetetlenül széttörnek a tartalom  sú
lyától. Mi még szülő voltunkban is felejteni vagyunk kénytelenek. Isten 
emlékezése azonban ott is hordoz és őriz, ahol le kell tennünk egymást.
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Életünkben és halálunkban  Isten  nagyvonalú, Jézus K risztusnál őrzött 
emlékezése fog körül bennünket.

4. Ha a gyülekezet m indezt a maga számára is érvényesnek vallja, 
akkor felszabadul a feledékenység saját magára, de környezetére is nyo
m asztó és szegényítő nyűge alól. Emlékezni kezd arra, hogy az Isten 
nagyvonalú, m indenségtávlatú szeretete vele a legközelebbi em bert és a 
legközelebbi b a jt veteti észre. Emlékezni kezd arra, hogy az Isten  nagy
vonalúsága az egym ásért való „kis” tennivalók árada tába  állít. Emlékezni 
kezd, hogy hűségre vagyunk terem tve és m egváltva, és erre  nem  a vi
szonzás reménye, hanem  Isten előlegezett és elm úlásunk u tán  is érvényes 
hűsége sarkall. A rra  is emlékezik, hogy Isten t em lékeztető, közbenjáró 
im ádság és m indennap ú jra  kezdődő tennivaló egységét meg nem  bont
h a tja  kárvallás nélkül. Felszabadul az önm aga hitének, fontosságának 
em lékm űvet állítás kényszerképzete alól, hiszen ami m egm arad belőle, 
azt Isten irgalm as em lékezete őrzi. Így az ézsaiási szóban tükröződő k a
rácsonyi evangélium  kibont m agunkból, hogy á tjá rjo n  és sarkalljon 
K risztushitre és K risztus követésére.

Fehér Károly

ÓÉV ESTE

Mt 9, 14—15 

A szituáció
Óév estéjén akkor válik  gyümölcsözővé szolgálatunk, ha karácsonyi 

hangvétellel fo ly ta tjuk  tovább bizonyságtételnüket Jézus Krisztusról, és 
arró l beszélünk, hogy m it te tt Isten  szent F iában m ivelünk. Így nem 
hagyjuk figyelm en kívül, de nem  is vesszük tú l kom olyan az em berek 
nagyon ellentm ondásos szilveszteri elvárásait. K risztust prédikáljuk, kor
tá rsunkat, aki nem  érzéketlen korunk gondjai és örömei iránt, aki ve
lünk van, új élettel ajándékoz meg, alkalm assá tesz követésére, nem  en
gedi, hogy a jövő feladatai elől a m últba, a m últ elintézetlenül m arad t 
kérdései elől a jövőbe m eneküljünk.

A szilveszterezés nap jainkban  m indinkább karneváli m éreteket ölt. 
Ha törik, ha szakad, m ind többen s m ind nekikeseredettebben m ulatni 
akarnak. Van ebben valam i term észetes igény. Az em ber álarcot ölt, hogy 
eldobhassa azokat az álarcait, am elyeket nap m in t nap visel, és oly fe- 
szélyezők, fárasztók. A komoly felnőtt, legalább egy időre, gyerm ek sze
retne lenni. Já tszan i szeretne. O tthonát, m unkahelyét színpaddal cseréli 
fel, sokszor azzá a lak ítja  át. Nem könnyű. Az ész nélkül fú jt pap írtrom 
biták  lá rm ája  nem  oszlatja szét, ha káosz van a lélek mélyén. Olykor 
inkább felidézi. Az öröm tüneteinek m esterséges előidézése nem  azonos 
m agával az örömmel. Felület, látszat.

Ennek ellenére nem  szabad figyelm en kívül hagyni, hogy egy bizo
nyos m egrendülés eltölti az em berek szívét. Ha rövid időre is, sokan el
gondolkoznak az idő m úlásán. Felébred a filozófiai h ajlam : mi az idő? 
Ellenség? A jándék? M agával sodró erő? Jön? Megy? Hoz? Visz? Terem t? 
Tem et? Vagy m i tem etjük? Még a karneváli zenebona is azt a célt szol
gálná, hogy ezt a m egrendülést leplezzük, elűzzük, ne filozofáljunk.
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Diakóniai alapállás
Az igehirdetésnek nem feladata, hogy a karnevállá  fajuló szilvesz- 

terezés ellen dörögjön, vagy csípős megjegyzéseket tegyen. F alra  hányt 
borsó lenne. A szilveszteri m egrendülést sem szabad tú l komolyan venni, 
tém ává tenni. Van sajátos tém ánk. Nem az idő, hanem  az idő Ura. Nem 
az idő m úlása, hanem  a kegyelmi idő. Az óév esti szituáció kegyelmi idő
vé válik, ha nem kem ényítjük  meg szívünket, és odafigyelünk az idő 
U rának szavára, aki szebben, okosabban és irgalm asabban beszél, m int 
az óra ketyegése.

Diakóniai alapálláshoz úgy ju tunk , ha az óév esti szituációt tex tu 
sunk üzenete felől közelítjük meg. M indenekelőtt a rra  kell törekednünk, 
hogy „a tex tust a benne kifejezett döntésre hívással együtt hallgassuk 
meg, m ert nem valam i halo tt szavával találkozik itt a gyülekezet, hanem  
az érte  és az egész világért megfeszített, m eghalt és feltám adott Ú réval”. 
(Iwand: P redigtm editationen — 1963. 535. o.)

Textusunk
Jobban értjük  textusunkat, h a  figyelembe vesszük az előzményeket. 

M indhárom  szünoptikus evangélium  előzőleg azt közli, m iként telepedett 
Jézus a vám szedők és bűnösök asztalához. Ezt követi Keresztelő János 
tan ítványainak  a kérdése: „M iért van az, hogy mi és a farizeusok böjtö
lünk, a te tan ítványaid  pedig nem  böjtölnek” Nyilvánvaló, nem  a böjt 
kérdése nyugtalan ítja  őket, hanem  Jézus tan ítványainak  egész viselke
dése. „Jézus K risztusban új közösség!” Term észetesnek tarto tták , hogy 
M esterükkel együtt részt vesznek a ferde szemmel nézett vám szedők va
csoráján. Nem volt ebben semmi dem onstráció, előre m egfontolt szándék. 
H ívták őket. Jézus m ent. Vele m entek. Biztosan jól érezték m agukat. 
Nem feszengtek. Nem kérdezték: vajon m it szólnak m ajd  a farizeusok és 
Keresztelő János tanítványai. Azok viszont nem  tud ták  szó nélkül m eg
állni. Csak a sa já t m ércéjükkel m érték  viselkedésüket. K ifogásolták „vi
lágiasságukat”. Nem veszik komolyan a bűnt. Szerintük a válaszfalakat 
erősíteni kell, és nem  döntögetni. Az á lta luk  képviselt és propagált szi
gorú életfelfogást féltették. Mai kifejezéssel élve: „a vertikális” és „a ho
rizontális” v itá já t pattan to tták  ki.

Á Lukács evangélium ában közölt párhuzam os versekkel kapcsolatban 
élesen fogalm azza meg P rőhle K ároly kettő jük  különbségét: „ ö k  ítéletet 
várnak, Jézus a  kegyelem esztendejét hirdeti. Ennek következtében az a 
megtérés, am it ő h irdet, gyökeresen más, m in t akár a farizeusoké, akár 
Keresztelő Jánosé. Nem a bűnökért való vezeklést, hanem  a bűnbocsána
to t hirdeti, hogy felszabadítson örvendező új életre. A m egtérés Jézusnál 
nem a m últ felrovása, hanem  az új felé fordulós, nem  kesergés, hanem  
örvendezés.” („Lukács Evangélium a” 101. o.) A tanítványok nyitott, kom 
m unikatív  viselkedésének kulcsa Jézus személye: velük van, vele lehet
nek. Jézusnak ez a velünk léte halála  és feltám adása után, pünkösd óta 
nem csökkent, hanem  elm élyült, hatásában  gazdagodott. A vele való kö
zösségben és nem  valam ely általános liberális elv következtében valósul 
az az örvendező, nyito tt új közösség, am ely m a is szemet szúr, ha m eg
rekedünk Keresztelő Jánosnál.

Nem könnyű
a 15. vers értelmezése. Jézus arró l szól, hogy „elvétetik a vőlegény”, 

és a tanítványok „akkor” böjtölni fognak. A rról lenne szó, hogy a meg
h irdete tt „Úr kedves esztendeje” (Lk 4, 19) csak Jézus földi m űködésének
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idejére korlátozódnék? Hogy a tanítványok Jézus kereszthalála u tán  ú jra  
Keresztelő János aszkétikus, elzárkózó útvonalán  já rn án ak  tovább? Alig
ha. Jézus kereszthalála u tán  is „vőlegény”, és tanítványai lakodalm as, 
örvendező nép. Jézus itt m ár inkább tanítványaihoz fordul. Iw and szerint 
nem csak örömmel ajándékozza meg, hanem  a kísértés, a szenvedés, a 
kétség óráira  is felkészíti őket. Nekik is meg kell kóstolniuk, am it Mes
terük  fenékig ü ríte tt — a szenvedés poharát. A böjtölés a kísértések ne
héz ó rájára  és nem  valam i vallásos gyakorlatra u ta l itt. Gyötrődni fog
nak, m ert néha úgy tűnik, hogy Isten halott. De éppen ilyen körülm ények 
között győződnek meg Jézus jelenlétéről. Éppen ilyen körülm ények kö
zött tölti be szívüket a Jézustól vett öröm. Éppen így válnak a Jézussal 
kezdődő örömidő követeivé. Ég és fölt elmúlik, de am it Jézus hozott, 
m egmarad.

A szószék felé
Öév estéjén, kicsit m eghökkentő módon, vőlegényként áll elő ttünk 

Jézus. Nem m ázsás harangnyelvvel kongatja lelkiism eretünket. Csenget 
ajtónkon. M eghív m indnyájunkat: vegyünk részt az ő örömében. Az ő 
öröme jó fegyverünk és pajzsunk az elmúló év utolsó estéjén is. Különös 
öröm. A nnak örül, hogy övéi vagyunk, hozzá tartozunk. Örül, ha velünk 
lehet, ö rü l, ha h ív juk : „M aradj velünk, mi Krisztusunk, M ert m ár este 
felé vagyunk.”

1. Igénk m indenekelőtt azt m ondja el róla, hogy m ár most velünk 
van. Az élő, a feltám adott Jézusra figyelhetünk, legcsendesebb és leg
nagyszerűbb kortársunkra. Jelenlétéről azzal győz meg, hogy beszél ve
lünk. B izalm at ébreszt szívünkben. A m ikor rá  figyelünk, az ő A tyja a 
mi A tyánk lesz. Így szólunk hozzá: „Te vagy Istenem ! Kezedben van 
sorsom” (Zsolt 31,16). Kezében van mindaz, am it az 1976-os év adott és 
elvett. Kezében vagyunk m agunk is sikereinkkel és kudarcainkkal együtt. 
Kezében van egész világunk szédítő lehetőségeivel és félelm etes lehete t
lenségeivel. Hűséges, erős kézben. Kicsoda szak íthatja  ki onnan?!

2. Ezután egy különös próféciát hallunk. Jézus azokról a napokról 
beszél, am ikor a vőlegény elvétetik. P róféciája beteljesedett. Nagypénte
ken a m i m ennyei A tyánk kereszthalá lra  ad ta őt bűneink m iatt, húsvét- 
kor pedig feltám asztotta, m ajd m agához emelte, hogy m egújítsa általa 
életünket. Erről a két dologról van szó, am ikor Jézus a vőlegény elvéte
léről beszél.

a) Öév estéjén, am ikor m indnyájunkat elgondolkoztat az idő fe lta r
tóz tathata tlan  múlása, a keresztre feszített Jézus szavára hallgassunk. 
Nemcsak a csüggedés, hanem  a hiú ábránd is m egkörnyékez ilyenkor. 
Ügy véljük, az idő hömpölygő áradata  m indent elvisz. Pedig vétkeink, 
m ulasztásaink, rendezetlen dolgaink nem  m úlnak el az évvel. Divatok, 
gépek, társadalm i berendezkedések elévülhetnek. Bűnünk nem évül el. 
Túl éli az időt. Oly erős és szívós, hogy azért Jézusnak kellett meghalnia. 
Ö nagyobb a mi bűneinknél. Benne és általa  i t t  az Isten köztünk. Ez az 
ő öröme. Ne bízzuk tehát az idő m úlására a kötözésre váró sebeket. Kü
lönösen azokat ne, am elyeket mi ü tö ttünk! Ha mi nem tesszük, az idő 
nem  ad kenyeret az éhezőknek, szabadságot az elnyom ottaknak, igazságot 
a m egalázottaknak. Jézus vére elmossa bűneinket, de azért, hogy sza
baddá tegyen elszánt, engedelmes cselekvésre. Részt ad, de csak így ad 
részt örömében Jézus, a vőlegény.

M inden elm úlik egyszer. M inden jön és megy. Jézus szüntelen jön, 
míg egyszer el nem ju tunk  oda, ahol ő van. Ez is az ő öröme. M ár most 
az övéi vagyunk, de még nem le tt nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk
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(I . Jn  3,2). Amíg nyilvánvalóvá nem  lesz, kísértésekkel küzdve, egymás 
terhét hordozva, keresztünket naponként felvállalva szerezhetünk csak 
bizonyosságot arról, hogy velünk van. Valahányszor igéjét hallgatjuk , ol
tárához térdelünk  — ő jön. Jön, hogy felfegyverezzen. Jön, hogy a lkal
massá tegyen a szolgálatra. Ezért: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne 
kem ényítsétek szíveteket!” (Zsid 3,7—8) M ár most sok jó célt tűzhetünk 
ki, s el is érhe tjük  azokat. De szerszám ainkat s fegyvereinket m ajd  csak 
akkor tehetjük  le, ha elértünk  hozzá. Ezért az óévből úgy m együnk át az 
újba, hogy kérjük : „Jöjjön el a te országod!”

Benczur László

ÚJÉV

Mt 7, 24—27

Hallani, hallgatn i csupán, vagy pedig aszerint is cselekedni — ez a 
döntő kérdés. Szabad feltételeznünk, hogy az újévi gyülekezet tagjai tu d 
ják, miféle „beszédekről” van szó. Aki ú jra  meg ú jra  elolvassa a Hegyi
beszédet, egyre világosabban, mélyebben, újabb m egvilágításban ismeri 
meg annak  üzenetét. Egyre jobban fogja Jézust m egérteni. Talán éppen 
az elm últ esztendő élményei, eseményei és egyéni tapasztalatai a lapján  
is fogékonyabb le tt e beszédek megértésére. És ez így volt és így is m a
rad, am eddig foglalkozunk az egész világnak ezzel a leghatalm asabb 
prédikációjával.

Egyházunk az ú jév  legelső nap ján  elm ondott prédikációjával m in t
egy ind ítást ad a híveknek arra , hogy egyénileg is olvassák, im ádkozva 
olvassák, és am i igen hangsúlyos ebben a befejező szakaszban: engedel
mesen olvassák éppen ez ú jév  küszöbén a Hegyibeszédet.

Végső soron nem  is az a döntő, hogy m it és m ennyit tudunk  a Hegyi
beszédből, m ennyire m élyek vele kapcsolatos gondolataink, sokkalta in 
kább az, hogy am it m egism ertünk, m ilyen m értékben határozza meg éle
tünket a jövő és m enő évek meg nem  szűnő sodrásában. Még egyszerűb
ben: Meg is cselekszük-e?! Az év legelső nap jának  központi tém ája: 
„M indent Jézus nevében cselekedjetek!” erősen ebbe az irányba szorít. 
M egtartani Jézus beszédét, cselekedni Isten  ak a ra tá t 1977-ben — ez újévi 
feladatunk és program unk.

A z „okos” ember
Jézus feltételezi nálunk ezt a keresztyén em berhez illő újévi célki

tűzést. Az okos em berrel kezdi összefoglaló tanítását, összehasonlítja az
zal az em berrel, aki kősziklára építette házát. M ikor vadul zúgott a zá
por — K özel-Keleten gyakori a  h irte len  jövő felhőszakadás —, nem om 
lott össze a ház, mivel kősziklára épült.

Nyilvánvaló, hogy képről, hasonlatról van szó. A hivő em bernek háza 
van akkor is, ha csak az új évben készül el az egész rokonság összefogá
sával új és m odern családi háza. Az itt  szóban levő em ber h itének háza 
nem csak abban van, hogy hallo tta , ha llgatta  Jézus beszédét. Meg is te tte  
azt, am it Isten  Tőle akart. Á tm ent a szoros kapun. Egész élete Istené. 
Isten országának polgára. Ilyen em berben Isten  jelenléte nem  m arad  h a 
tástalan. Ú jra  meg ú jra  eszembe ju t egy ilyen kősziklára épült házban 
lakott keresztyén em bernek ez a  szép jelm ondata: Nemcsak m ondani kell 
— meg is kell tenni!
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Aki cselekszi is e beszédeket, olyan em ber, aki Jézusnál m arad. Aki 
engedelmességre kész igenjét ú jra  meg ú jra  igazolja, és ha önfejűén és 
önhatalm úan vétkezett, elég alázatos és becsületes ahhoz, hogy engedje 
m agát in teni és eligazítani. M inden új évnek egyik nagy lehetősége és 
ajándéka, hogy Jézus nevében m indig lehet ú jra  és ú ja t kezdeni. Család
ban, m unkahelyen, a köznapi élet sokféle viszonylatában. Az óévben nem 
Jézus nevében elkövetett bűnöket és vétkes m ulasztásokat, a most induló 
újban, Jézus nevében és bűnbocsátó kegyelmével jóvótehetjük  és elren
dezhetjük!

Beszédét m egtartani azt is je len ti: m indenkor számolni Isten jelen
valóságával, a „Boldogmondások” új igazságát lépésről lépésre belevonni 
a köznapokba. Ez esetben szívünk átalakulása egész életünket is átfor
m álja, és csakham ar látható  lesz a  gyümölcs is.

M inderre képtelen az em ber sa já t erejéből. Azzal kezdődik — és erre 
m inden újév rendkívüli alkalom  —, hogy Jézust befogadjuk életünkbe, 
és egyre több helyet biztosítunk abban számára.

A  „bolond” ember 
Aki a jövő és menő évek egyes nap jainak  csendjében nem ápolja az 

Istennel való e lre jte tt kapcsolatot, aki nem  is hallja, nem is cselekszi 
Istennek K risztusban kinyilatkoztato tt ak a ra tá t — nem épít kősziklára. 
Az ilyen hasonló a bolond em berhez, aki fövenyre építi házát.

Palesztinában m inden ház kősziklára épült, m ivel csak így volt meg
m aradása. Ilyen az az em ber, aki csupán h a llja -ha llga tja  a Hegyibeszédet. 
Az élet és évek v iharai összedöntik élete házát, „összeom lott és teljesen 
elpusztult.”

Aki olvasta vagy hallo tta a Hegyibeszédet, találkozott Isten szerete- 
tével és szentségével. Tudja, hogy Isten m it akar tőle. H ívást kapott arra, 
hogy eszerint cselekedjék. M ennél többet tudunk  Istenről, annál m é
lyebbre zuhanunk, ha nem  engedelm eskedünk igéjének.

A Szentírás szerint’ éppen az a bolondság, ha hiányzik belőlünk az a 
képesség és készség, hogy a végső és legmélyebb felism eréseket gyakor
lati m agatartásunkban  m egvalósítsuk. H allani az igazságot, és elm életként 
el is ism erni, de azt végre nem hajtan i — ez a bolond em ber ism ertető 
jele és egyben bűne is. Cselekedni az igazságot, azaz az életben meg is 
valósítani, érte  küzdeni és szenvedélyesen kiállni, ez az alaptörvénye és 
alapfunkciója annak  a bölcsességnek, mely Isten félelm ével kezdődik, és 
gyümölcse az el nem m úló öröm. Ez az újévi program unk és feladatunk, 
hogy 1977-ben m in t a Hegyibeszéden is tájékozódók, ilyen okos és bölcs 
em berekként éljünk  családban, gyülekezetben és társadalm i közössé
gekben.

Mai alapigénkben többek között éppen az az „újévi”, hogy ez a tan í
tás és intés az ú jév  m inden vasárnapján  érvényes. A Hegyibeszédnek ez 
a „vége”, befejező szakasza hozzágondolandó és hozzáteendő Jézus U runk 
m inden egyes beszédéhez, mivel csak ez lehet záróakkordja m indenfajta 
prédikációnak, m elyben az egyház annak  m egtartására tan ítja  és buz
d ítja  az em bereket, am it Jézus m egparancsolt az övéinek. Mivel mindaz, 
am it U runk mond, nem egy „magasztos tan ítás”, nem egy m élyértelm ű 
etika, nem  nagyszerű, csodálatos eszmény és sok m inden egyéb, hanem  út, 
melyen já rn i kell. És ezt jó éppen újév ünnepén hangsúlyozni, m ikor oly 
lelkesen énekli az ünnepi gyülekezet, hogy Jézus legyen jelszavunk, m i
kor egy új évbe lépünk. Jézus jelszónál sokkal több szeretne lenni az ú j
évben. Üt szeretne lenni, melyen já rn i kell. Igazság szeretne lenni, 
m elyért élni és szolgálni kell. És élet, új élet szeretne lenni, mely 
messze átnyúlik  a mi egyéni újévi terveinken, vágyainkon és re
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ménységeinken. Aki hallja  és cselekszi e beszédeket. . .  Az újévi teendő 
valóban az evangélium  igazsága teljes mélységében és gazdagságában.

A történelem  lapjai feljegyezték az egyháznak sokféle bűnét. Cselek
vési és m ulasztási bűneit. Igen hosszú és leterhelő vádirat, m elynek hosz- 
szú bűnlajstrom a jórészt abból adódott, hogy jö ttek  és m entek az évek, 
évtizedek és évszázadok, miközben Jézus valóban csak jelszó volt egy
háza ajkán. Nem ragadta meg az egyház az evangélium  igazságának te l
jes m élységét és gazdagságát. M egfeledkezett arról, hogy nem csak m on
dani kell, tenni is kellene végre m ár valam it. Többek között éppen azt 
m ulasztottuk el, hogy a Hegyibeszéd fényében nézzük a világ sokféle 
nyomorúságát. Véres háborúk zúdultak  rá  a világra, és Jézus csupán je l
szó volt a hősök em léktáb lá jának  könnyes és ünnepélyes leleplezésekor. 
Miközben mi, keresztyének nagy lakom ákat és lakodalm akat rendeztünk, 
szegény népek éheztek és éhen haltak. És még sok m inden benne van ab 
ban a vád ira tban  . . .

Jézus újév nap ján  em lékeztet a Hegyibeszédre. Gondolj arra , hogy 
milyen alapvető igazságokat mond egyes szakaszaiban a m ásik em berről, 
a m ásik és a többiek irán ti felelősségünkről. Okos és felelős em berekként 
küld bele az új évbe. Ennek tudatában  kell szem benéznünk azzal a k é r
déssel: vajon mi lehet Isten ak ara ta  és velünk való szándéka 1977-ben?! 
Ez a jézusi válasz: aki hallja, jól ha llja  e beszédeket, és cselekszi is azo
kat, az az okos em ber, kinek háza kősziklán épül!

Weltler Rezső

ÚJÉV u t á n i  v a s á r n a p

Mt 18, 1—5

Gyermeki hittel — szolgáló szeretettel

Az em ber állandó kérdése: m iért vagyok én kisebb, m int a m ásik? 
M iért van nekem  kevesebb az anyagi javakból, m int a szomszédomnak? 
Nemzetközi vonatkozásban a szuperhatalom  kérdése is felvetődik ism é
telten. A családban állandó vitatém a, ki a család feje? Ki viseli a „kala
pot” ? Avagy keresztyének között: Jézus a „szupersztár” ?

A nagyság nem  abban van, hogy m inél többet tud jak  magam énak, 
még nem is abban, hogy fejem et elism erések dicsőségfénye koszorúzza. 
Az élet értéke és nagysága abban van, hogy a közösségben szolgálatom 
mal m ennyire gazdagítottam  másokat.

A  nagyság kérdése Isten népe között. Nem lehet ezt a kérdést a vi
lág terü letére elkülöníteni. M intha a nagyság utáni vágy nem k ísértett 
volna, és nem  kísértene az egyház, a gyülekezet terü letén  is.

A zsidó gyülekezet egész lényét eltöltötte a törekvés vallási nagyság 
elérésére. A törvény betöltésével, a kegyes élet m agasabb rendű te ljesít
ményével akartak  naggyá lenni Isten szemében.

Jézus tanítványai nem  akarják  vállalni a K risztus m uta tta  és vállalta 
u ta t: Kicsivé lenni, hogy naggyá lehessenek Isten szemében.

A tanítványok kérdése: Kicsoda nagy Isten királyságában, azt m uta t
ja, hogy a tanítványok az eljövendő és m ajd  kiteljesedő Isten k irályságát 
itt a földi gyülekezetben, az „ekklesia”-ban m ár megvalósulni vélték, ö k  
nem csupán Isten országában akartak  m ajd  „nagyok” lenni. Tudták, hogy 
Jézussal és Jézusban Isten országa eljö tt erre  a földre. Isten országának
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m egvalósulása izgatta őket i t t  a földön. Isten országának megvalósulását 
pedig csak hatalom m al és dicsőséggel uralkodó messiás á ltal tud ták  el
képzelni. Sem m iképpen nem  a keresztet vállaló szolgáló szeretet útján. 
(Mt 16,21—23) A tanítványok Isten k irályságának m egvalósulását csak 
nagyság, hatalom  és uralkodás által tud ták  elképzelni. A m ikor azonban 
Isten királyságának ilyetén való m egvalósításán ábrándoztak a tan ítvá
nyok, akkor m aguk is az uralkodásban szerettek volna részt venni Isten 
népének tagjaiként.

Jézus azonban rám u ta t arra, hogy Isten k irálysága nem hatalom , ha
nem  szolgáló szeretet á ltal valósul meg az em berek között.

K risztus gyülekezetének rendje: gyerm eki bizalom az A tya  iránt és 
szolgáló szeretet az em bertársak felé.

A  18. fejezetben kétszer fordul elő a gyülekezet, „ekklesia” kifejezés. 
(Máté evangélium ában összesen 3 alkalom m al. Még 16,18-ban.) A Krisztus 
á ltal lé treh ívo tt gyülekezet életrendje azért a szolgáló szeretet, m ert a 
legnagyobb, a M ester az kicsivé lett és szolgált a gyülekezetben és a vi
lágban. M ert a K risztus gyülekezetében Isten királysága m ár kezdetét 
vette, azért a K risztusban adott új parancsolat szabja meg a gyülekezet 
és a tanítványok életrendjét.

Isten elő tt m inden em beri nagyság kicsivé törpül. Ezek a fogalm ak: 
kicsi és nagy, rang és hatalom , a földi élet tartozékai. Isten előtt király 
és koldus, tudós és együgyű egy lépcsőfokon állnak. Sőt, m ennyivel „gaz
dagabb” Lázár, m in t a  javakban  dúslakodó, palotában lakó em ber volt. 
Aki a világ m értékítéletében „nagy” volt, Isten m értéke szerint m egdöb
bentően kicsiny lehet. A kit senki figyelem re sem m éltatott, Isten „nagy
n ak ” értékelhet. Példa erre  a farizeus és a vámszedő. Az özvegyasszony, 
akinek „két f illé ré t” észrevette az Úr. Avagy az éhezőnek kenyeret szelő, 
a szomjazónak inni adó, a beteget m eglátogató . . .  Ezek pedig em berek 
előtt igen jelentéktelennek tűnő dolgok lehetnek.

Az Istennek engedelmesség a szolgálat kicsiségét vállalja. M esteréhez 
hasonlóan nem a világ szemében nagyságnak ta rto tt dolgok eléréséért 
fáradozik, hanem  engedelmes Istenének.

A  középre á llított gyerm ek  nem az alázatos tan ítvány  jelképe. Még 
kevésbé az alázatoskodó tanítványé. A zért á llítja  a gyerm eket példaké
pül, m ert a gyermek tudatában  van kicsi és erőtlen voltának. A gyermek 
nem teszi m agát kicsivé, hanem  valóban az, s kicsiségének tudatában  él 
a gyermek. Keresztyén em bernek lenni azt je len ti: tuda tában  lenni erő- 
telenségeinknek, bűneinknek és gyengeségeinknek. Tudatában lenni Isten 
erejére szorultságunknak. Az év elején is így á llhatunk  Isten elé.

A gyerm ek középre állításakor Jézus a rra  is figyelm eztet: a gyer
m eknek gondviselő, szerető aty ja  van. A tanítványok egész életüket, eg
zisztenciájukat, jövőjüket, terveiket az Atya gondviselő szeretetére hagy
hatják . Ebből az Istenre hagyatkozó gyermeki hitből fakad az öröm és 
biztonság. A gyerm ek m inden örömével és gondjával odafordulhat az 
Atyához. Így m ehetünk az új esztendőben előre: Isten m inden időben 
vár Atyai szeretetével.

A gyerm ek azt a terem tm ényt jelképezi, aki m ások gondoskodó sze- 
reretére szorul. A z  em ber törekszik a hatalom  és h írnév megszerzésére. 
Pom pa és csillogás elérésére, a m ásikon való uralkodásra és hatalm asko
dásra.

Isten k irályságának a törvénye keresztyéneknek ebben az évben is a 
szolgáló szeretet lesz. Kell, hogy legyen ! Amelyik nem fölfelé tör, hanem  
lehajol az elesetthez. G yám olítója és tám asza lesz betegnek és erőtelen- 
nek. Nem csillogni akar hitével a gyülekezetben, hanem  szolgálni ottho
nában, a m unkahelyén, az em berek között.
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A gyerm eknek bizalom ra, szeretetre és m egértésre van szüksége. 
Hány „gyerm ek” — ta lán  őszülő vagy megőszült halántékkal — arra  vár, 
hogy egyszer valakinek bizalom mal kiönthesse a  szívét. Fáradt, erőtelen 
vagy beteg életét rábízhassa valakire. M egértésre vágyik szülő a gyer
mekénél, a gyermeke szülőjénél. Csaknem  90 éves édesanya rajongva v ár
ta haza távoli országból gyermekét. „Olyan sok m indent meg kell be
szélni vele” — mondta. M egjött a fia. I tt volt öt hétig. S m indketten arról 
panaszkodtak: „Nem m erem  m egkérdezni a  fiam tól, mi bántja, m iért szo
morú, nem m erem  gondjaim m al terhelni, úgyis olyan fárad t.” „Csak 
ülünk egymás m elle tt” — panaszkodott a fiú. „Nincs m ár közös tém ánk, 
m ondanivalónk egymásnak. K ár volt kidobni a pénzt az útiköltségre.”

Mi m inden gyerm ekek vagyunk, s a gyerm ekeknek szeretetre van 
szükségük. A szeretet életet terem t, és a szeretetlenség életet pusztít. Sze
retetre van szükség ebben az évben az otthonokban. A szakadék szélén 
álló családokban. Az atom bom bák árnyékában táncoló világunknak. A fe
ketéknek, akik mindig csak a fehér em ber pénzszerelm ét lá thatták . Sze
retetre, am elyik nem csak kihasználja, hanem  gazdagítja is a másikat. 
Ázsia és Afrika, Chile és L atin-A m erika m egcsúfolt gyerm ekeit Isten eb
ben az évben a középre á llítja : Gyerm ekeim  ők is, akik szeretetet, több 
emberséget, m egértést és értük  való m unkát várnak.

A  gyerm eki élet a szülőkre hagyatkozó élet. „Rád bízom sorsomat, 
Uram, m indhalálig .” A gyerm ek nem  kételkedik abban, am it a ty ja  mond, 
s ígéreteinek m egvalósításában bizonyos. Mi m in t Isten gyermekei így h a
gyatkozhatunk gyermeki bizalom m al Istenre. Akkor is, ha betegség láto
gat meg, vagy a halál re tten t hatalm ával.

A gyerm ek engedi vezettetni magát. Isten vezeti népét, egyházunkat 
a történelem ben, m a itt, a mi társadalm unkban  a szolgáló élet útján. Is
ten vezetésének engedni azt je len ti: h itben járn i, bűnbocsánatból élni, 
bűnbocsátó szeretettel szeretni. Isten  vezetésének engedelm eskedni azt is 
je lenti: becsületesen elvégezni a reánk  bízott m unkát. Édesanyának lenni, 
aki nem  azért vállal gyerm ekeket, m ert így olcsóbban lehet lakáshoz ju t
ni, hanem  azért, m ert édesanyai meleg szíve szeretni k íván ja élte m ag
zatát.

A gyermek létszükséglete a szeretet. Szeretet nélkül nem tudunk  élni. 
A szeretet teszi a gyerm ek életét gondtalanná és örvendezővé. Isten sze- 
retete megóv ebben az évben is a nappalt nyugtalanító  és az éjszakai á l
mot elrabló aggódástól. A szeretetben hordozó erő van. A szeretet nem 
ismeri a rangkórságot és a személyválogatást. Az óvodások sétájánál az 
orvosprofesszor gyerm ekének keze lágyan sim ul az özvegy édesanya gyer
meke kezébe. Mi felnőttek nem tud juk  így megfogni egymás kezét. Pedig 
a szeretet erre  tanít. A fehér em ber ellökte fekete testvére kezét. A k i
zsákmányoló nem  nyúl a nyomor pusztító tengeréből segélykérőn k inyúj
tott em berkezek felé.

A nagy Isten Jézus K risztusban kicsivé lett, m ert em berré lett. Szol
gált. S szolgálata közben Isten kezére bízta életét még a golgota i keresz
ten is.

Istenre hagyatkozó élettel kell m egtanulnunk élni és szolgálni a gyü
lekezetben és a világban.

Dr. Nagy István
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l e l k é s z i k t a t á si ig e h ir d e t é s

Textus: Kol 1, 16—23 (Szth. u. 3. v.)

Gödöllő, 1976. július i.

Magnófelvétel alapján

Ünneplő keresztyén gyülekezet, Testvéreim  Jézus K risztusban!
Pál kollégám a felolvasott levélrészletben diakonosznak, szolgának 

nevezte magát. Egyetértek vele, m ert én is az vagyok. Olyan világban él
tem, am ikor sem Budapesten nem  voltak  szolgák, házi cselédek, sem itt 
Gödöllőn az uradalom ban nem  voltak m ár napszámosok és béresek. Még
is egyetértek Pállal.

Tíz éve lettem  szolga. Tíz éve avato tt K áldy püspök ú r lelkésszé, ép
pen 1966 nyarán. Tíz év óta vagyok Isten ügyének fanatikusa, Jézus sze
m élyének lenyűgözöttje, az em beri szeretetnek elkötelezettje. Szolga.

A tíz év a la tt m inden szolgálatom at a legfontosabb szolgálatomnak 
gondoltam. B árm elyik igehirdetésem et, bárm elyik m ondatom at. Term é
szetes, hogy most is úgy érzem : ez a legfontosabb alkalom  az életemben. 
Milyen képtelenség, hogy az elkövetkező néhány percben ennek a tíz év
nek m inden alkalm áról, m inden m ondanivalójáról, m inden kudarcáról és 
eredm ényéről most számot adjak! Em berekről, akiket szerettem ; gondo
latokról, melyek érlelődtek; ügyekről, m elyeket vittem  és am elyek által 
m agam  is vitettem . És hogyan lehetséges a jövő tíz évének terveiről szá
mot adni néhány percben? K éptelenségnek tűnt.

A m atem atika tudom ánya segített e kérdés form ális megoldásában. 
A híreket, eseményeket, a m ondanivalót a m atem atika és a kibernetika 
az em beri szónál, illetve harm incegynéhány írásjelnél sokkal rövidebb 
form ában m egbízhatóan táro ln i képes. Csupán két jelzéssel. Nem h ar
m incnál több jellel, csupán kettővel: a „0”-val és az „ l”-gyel. E két je l
zésnek, szignálnak különböző variációjával m inden elképzelhető hír, 
anyag, m ondanivaló tárolható. Egyetlen kom puter szalagján 108 (tíz a 
nyolcadikon) b it inform áció tárolható, ami 27 könyv ta rta lm ának  felel 
meg. S m indezt a gép 60 mp a la tt lejátssza, letapogatja, visszaolvassa. — 
Valami ilyen m ódszerrel szeretném  én is az igehirdetés rövid perceiben 
diakóniai szolgálatom nak csupán két jelzését megjelölni. E szisztém ának 
kettő  jelzésében m inden benne van — m int „0”-ban és az „ l”-ben a vég
telen lehetőség —, e két jelzéssel m inden kifejezhető, am it m ondtam  és 
am it m ondani szeretnék, am it tervezek és am it Isten tervez velem.

E két jelzés két idegen szó, de m indkettő t általában  ism erjük. Dia
kóniai szolgálatom ban az inform áció és a communio az, m elyeket alap
jelzésként, m inden öszefoglalásaként m a megjelölök.

INFORMÁCIÓ. Üzenet átadása, hírek, m ondanivaló továbbadása. Azt 
az üzenetet fogom továbbadni a gyülekezetnek, am elyet én is kaptam . 
Azt a h írt fogom továbbítani, am it tanultam , tapasztaltam  s ú jra  meg 
ú jra  átélem. Azt a h írt — m int eddig is te ttem  —, hogy van Isten. Hogy 
van istene a világnak s van világa Istennek. Azt az inform ációt fogom 
továbbítani m inden eszközzel és m inden módon, hogy ez az Isten minket, 
em bereket, nagyon szeret. Azt a h ír t fogom továbbítani, hogy a názáreti 
Jézus K risztust boldog, aki követi.

Em bereket, az egész világot, „m inden terem tm ényt” — ahogy a tex
tus írja  — Isten megszólított. Ezt a megszólítást fogom én is továbbadni 
m indenkinek, ak it csak elérek. Inform álok erről a szerető Istenről. Kőnk-
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rétan teszem ezt, hiszen ennek a szerető Istennek van m ondanivalója itt, 
a szocializmust építő M agyarországon, most ebben a kedves, robbanás
szerűen fejlődő városban. Van m ondanivalója gyülekezetnek, családok
nak és személyeknek. Ez inform áció közlése a feladatom .

M ásfajta horizontális inform áció is van. Én inform álom  a gyülekeze
tei egyházamról, önmagámról, tapasztalataim ról. A gyülekezet is in fo r
mál m inket sa já t m agáról, hogylétéről, hitéről, bűneiről, gondjairól és 
örömeiről. Ez a kétirányú inform ációcsere kell hogy tö rtén jék  állandóan, 
m ert ezzel tudunk  egym ásnak szolgálni.

„Benne, á lta la  és érte te rem te te tt m inden a világon”, ez is az in for
máció egy további tartalm a, am it továbbadok. Tehát: a világnak nincs 
olyan dolga, olyan eseménye, am ely Tőle független, Tőle idegen lenne. 
Ezért m inden olyan kijelentésem , inform ációm, am ely em berről szól, em 
beri törekvésekről, am ely kezdem ényezésekről, tudom ányról, m űvészet
ről, szépségről és igazról, politikáról és gazdaságról szól, m indaz az in- 
formáció egyben és azonnal és egyszersm ind Istenről szóló inform áció is. 
Mert m inden (!) benne, általa  és érte terem tetett, ezért bárm ire figyelhe
tünk és bárm iről inform álódhatunk, az egyúttal Istenről való inform áció- 
szerzés is.

A m ásik alapvető jelzés, m elyre ma diakóniai m unkám at felbontani 
szeretném, összefoglalva és eléretekintve: a „közösség” latin  szava: com- 
munio.

COMMUNIO és információ. E két jelzésbe m inden, am it m ondtam  és 
mondani fogok, összefoglalható.

A kibernetikai gépeknél a m unkam enet az, hogy betáp lá lják  az in 
form ációt feladatm egjelöléssel, aztán valam i tö rténik  a gépben, s a végén 
a kom puter k iad ja a végeredm ényt, a megoldást. Hogy közben mi tö rté
nik ott benn, azt nem  tudják. V alam it betáplálnák, a végén m egvan az 
eredmény, de hogy közben mi történik, az titok  és közömbös is. Ezt a 
rendszert ezért „fekete doboz”-nak  (Black box) nevezik. — A gyülekezet 
helyzetét is el lehetne képzelni így: a lelkész betáp lá lja  az inform ációkat, 
a gyülekezet inform álja a lelkészt, kölcsönös inform ációcsere van egymás 
dolgáról és Isten dolgáról, a megoldandó fe lad a to k ró l. . .  és a végén auto
m atikusan, szépen kijön a végeredm ény: az em bertársi szeretet, az egy
más irán ti felelősség, a K risztushit és alkotó reménység. — De nem  így 
van. M ert az em berek nem  gépek, s a gyülekezet nem  kom puter-rendszer. 
N ekünk a rra  van szükségünk, hogy ne legyen „fekete doboz” a gyüleke
zeten belül, hanem  tudjuk, hogy a folyam at m inden egyes fázisában mi 
történik. Ennek érdekében van szükség közösségre, communióra.

A tagok, az inform ációt hordozó egységek állandó com m uniójára, kö
zösségére. E közösség a lap ja a K risztussal való közösségünk, m elyről szí
vesen teszek bizonyságot: szeretem  Istent, és követem  Jézust. M ert J é 
zusnak nem csak jól inform ált em berekre, nem csak jól tájékozott keresz
tyénekre, h íradásokat meghalló v á jt fülűekre van szüksége, hanem  a jó 
h ír =  evangélium  szerint élő tanítványokra, akik  közösséget válla l
nak vele.

Ez a közösség az a lap ja a gyülekezeten belüli további közösségnek: 
lelkész, családja, presbiterek, asszonyok, férfiak, gyerm ekek és fiatalok 
közösségének. Együtt való szívdobogás. De tovább is: a M agyarországi 
Evangélikus Egyházzal való közösség, hiszen önm agában egy gyülekezet 
sem élhet. Egyházmegyén belül és fú l az egyházmegye határain . És itt  a 
városban és szórványokban. M ert nem csak 150—200 család ügye a com- 
munio, hanem  Gödöllő 27 000 lakosának az ügye is. És tú l a városon, a 
környező falvakban, a megyében és a hazában egy közösség, mely egy
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cél érdekében összefog. Tudom azt, hogy tovább is lehet tágítani — hála 
Istennek — ezt a sort: közösség az egész em beriséggel és különös szim
pátia  azokkal, akik  erre rászorulnak. A m ennyit én itt  tenni tudok, meg
teszem — tanulm ányaim  révén m ár volt részem  benne —, hogy egy-egy 
tanulm ányút itt  is terem jen gyümölcsöt, és itt  is folytatódjék.

Befejezem. A két alapszignál: inform áció és communio föltétlenül jó. 
Ez irán t semmi kétségem  nincsen. Term észetesen — m int a számítógépek 
két jelzésével kihozható változatoknál —, a variációk száma végtelen. 
És elképzelhető ham is variáció is. Az inform áció és communio két jelzé
séből is. Igazi inform áció helyett — m ondjuk — félreinform álás, pártos 
inform áció helyett meg demagógia. Vagy alkotó közösség helyett belterjes 
klikk, felelős közösség helyett szektaszellem. — Ezeknek a kísértéseknek, 
veszélyeknek a tuda tában  vállalom  szolgálatom at: evangélikus lelkésznek 
lenni Gödöllőn. Hogy am ikor m ajd  nem  em berek, nem tisztelt és szeretett 
elöljáróim , nem  gyülekezeti tagok és közgyűlés színe előtt kell m ajd meg
jelennem , hanem  Isten színe előtt, akkor ő elm ondhassa, ami az oltár 
előtti igehirdetésben elhangzott: m egbízhatónak ta rto tt erre  a diakóniára, 
nem hiába h ívnak Bízik Lászlónak. Talán elm ondja m ajd: m egbízható 
voltál, László szolgám. Hogy ez m egtörténjék, kérem  a gyülekezet együtt- 
m unkálkodását, szeretetét és felelősségét. A kkor lehetünk így inform áció- 
képes közösségi em berek, akikre szüksége van egyházunknak, városunk
nak, népünknek és az egész em beriségnek. Ámen.

Bízik László
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Egyháztörténeti évfordulók

Langh Jakab Ambrus — Rákóczi udvari orvosa
Sokan ró tták  le kegyeletüket ebben az esztendőben a  nagy fejedelem  

kassai sírja  előtt. H ányatott életének földi m aradványai, a hányato tt cson
tok barokk levélornam entikával díszített koporsóban nyugszanak. K eve
sen tudják, hogy ennek m otívum ait m aga a bujdosó fejedelem  tervezte 
és rajzolta, m ajd  kivitelezését egy neves konstantinápolyi m űvészre bíz
ta  — a szám űzetésben m ellette m eghalt hűséges lu theránus orvosa, 
dr. Langh A m brus  utolsó földi nyughelyére.

Rákóczi hetven éve, 1906-ban hazai földbe szállíto tt ham vai az általa 
tervezett szarkofág m otívum ainak a felhasználásával készült koporsóban 
nyugszanak. Méltó tehát, hogy m egem lékezzünk kedves orvosáról, aki kü 
lönben egy nürnbergi evangélikus lelkész fia  volt.

Dr. Langenthali Langh Jakab A m brus  — ez volt a teljes neve — 
1663-ban született, és fiatalon Selm ecbányára került. I tt  figyelt fel rá  a 
fejedelem  1703-ban, s azt ír ta  ró la E m lékirataiban, hogy Szeged 1704. évi 
ostrom a alkalm ával kapott betegségéből ő gyógyította meg. „Ezt a lu the
ránus orvost jól ism ertem  a háború  elő tt is. M inthogy nagyon ügyes volt, 
ham arabb  gyógyított meg, m in t ahogy re m é ltü k . . . ”

Langh doktor külföldi összeköttetései' révén a legkiválóbb gyógysze
reket tud ta  beszerezni, főként K rakkóból és Danzigból. A Bercsényi és 
Rákóczi család sok tag ja vele gyógyíttatta magát. A szabadságharc buká
sa u tán  a hűséges orvos elkísérte a fejedelm et Franciaországba is, ahol 
több korabeli feljegyzés szerin t a beteg XIV. Lajos életét is az ő gyógy
szerei és kezelései hosszabbították meg. Végül Törökországba is elkísérte 
szeretett urát. A m ikor 1725. jan u ár 14-én K onstantinápolyban m eghalt, a 
fejedelem  nem csak a koporsó díszítését, hanem  felira ta  m egírását is m a
ga tervezte meg, többek között ezekkel a szavakkal: „ . . .  v ir praestan tis- 
simus, artis chim iae et secretorum  natu rae  scru ta tor accuratissim us, relig. 
evang. zelantissim us, erga quosvis hum anissim us, Principi suo et om nibus 
g ra tiss im u s. . . ”

A m éltatlanul elfeledett orvos k ite rjed t levelezést folytatott August 
H erm ann F rancke-val is, ennek em lékei a hallei F ranckesche Stiftungen 
levéltárban találhatók. Több em léket őriz tőle a K árolyiak családi levél
tá ra  is.

Langh  A m brus neve a m agyarországi orvostörténet fényes lap jaira  
kívánkozik, a  Rákóczi-kor ké t m ásik neves orvosával, Hellenbach  János 
G ottfrieddel és M oller K árollyal együtt, ak iknek em lékét evangélikus 
egyházunk is kegyelettel őrzi.

Dr. Fabiny Tibor


