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Csendben Isten előtt

Az élet világossága
Jn 8,12

Elhangzott igehirdetés a Magyar Rádió evangélikus íélórájában 
1977. január 9-én

„Így szólt Jézu s: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, 
nem já r  a sötétségben, hanem  övé az élet világossága.” Ámen.

Kedves Testvéreim ! A m ikor atyáink  és anyáink, akik hitben előt
tünk  já rtak , valam i vállalkozásba kezdtek, ú tnak  indultak, vagy akár 
csak a napi m unkához láttak , ősi keresztyén szokás szerint Jézus nevét 
hív ták  segítségül. így most az 1977. esztendő kezdetén a M agyar Rádió 
első evangélikus félórájában  az Úr Jézus nevét hívom segítségül, és az 
ő  nevével köszöntöm m inden hallgatónkat. Öröm m el teszem ezt. M ert 
Isten irán ti hálával gondolok a rra  a nagy lehetőségre, am elyet szocia
lista társadalm unk  biztosít ezzel a vallásos félórával, hogy általa  J é 
zus K risztus evangélium a, öröm híre átléphet határokat és küszöböket, 
e lju tha t otthonokba határon  innen és túl, m indazokhoz is, akik gyenge
ség, betegség vagy egyéb okok m ia tt nem  vehetnek részt tem plom i is- 
istentiszteleteinken. Öröm mel és Isten  irán ti hálával tö lt el annak felis
m erése is, hogy am ikor most az év elején tele vagyunk tervekkel, p rob
lém ákkal, várakozásokkal és rem énységekkel, am ikor szám bavesszük fe l
ada ta inkat családunkban, m unkahelyünkön, hazánkban és a világban, 
akkor Jézus világossága nem csak fényt derít életünk  valóságára, hanem  
világos és egyértelm ű program ot is ad: őt kövessük, a világ világossá
gát, az élet világosságát. Öröm mel és Isten  irán ti hálával tö lt el az a 
tapasztalat is, hogy Jézus nevének fénye és ragyogása nem  csökken az 
évek és évszázadok m úlásával. Az egyik legrégibb m agyar freskóra kell 
gondolnom, am ely a háború  u tán  kerü lt napfényre a sopronbánfalvi Á r
pád-kori kistem plom ban, és am ely a napkeleti bölcseket ábrázolja. Elöl 
a három  bölcs k irályi palástban, színesbőrűek a szokásos ábrázolás sze
rint, de nyom ukban végelá thatatlan  sorban lovas vitézek, pontosan olyan 
arccal, te rm ette l és öltözetben, am ilyenek m agyar őseink lehettek. Csil
logó fekete szem ükkel néznek az újszülött Jézus felé, m in t akik  meg
sejtették, hogy benne „Új világosság jelenék”, ahogyan azt a középkori
reform ációi him nusz m ondja. Valahogyan így van m a is, velünk is. M eny
nyi visszaélés tö rtén t Jézus nevében, m ennyi hiba, tévedés, bűn és meg- 
hasonlós terheli azokat, akik  K risztus u tán  keresztyéneknek nevezik m a
gukat. F ele ttük  b írálato t m ond a világ, jogosan. De Jézus nevének a fé
nyét még ez sem hom ályosítja el.

Érdem es felvetnünk azt a kérdést: m iben re jlik  Jézusnak ez az el
lenállhata tlan  vonzóereje? Mi az ő növekvő világosságának a titka?  K ét
ségtelen az, hogy ha Jézust egyszerűen em bernek tek intjük , és a tö rté 
nelem  összefüggéseibe állítjuk, őt akkor is az em beriség legnagyobbjai 
közé kell sorolnunk, és ez ném ileg m agyarázatot ad tartós tö rténeti h a 
tására. De bizonytalanná válik  szám unkra ez a m agyarázat, ha a rra  gon
dolunk, hogy alig lehet még valak it m elléje állítani, akinek kétezer év
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távlatából is olyan nagy személyes vonzóereje volna, m in t Jézusnak. Ez 
a tény tú lm utat a történelem  határain . A kik hiszünk Jézusban, vall
juk, hogy ő sokkal több, m in t egy az em beriség legnagyobbjai közül, 
ö  nem csak a nagy tanítóm ester, ak it valam ikor a róm ai birodalom  
helytartó ja , Poncius P ilátus keresztre feszített, hanem  Ö feltám adt és 
él, „és neki ada to tt m inden hatalom  m ennyen és földön”. H atalm a ki
te rjed  az em ber szívére és lelkére, s ezért tud  vonzásában ta rtan i ma 
is m odern em bereket — m inket is. Szám unkra Jézus K risztus vonzásá
nak  ez a m egtapasztalt ere je  bizonysága annak, hogy Ö valóban fel
tám adt.

Jézus világosságának titkával foglalkozik János evangélium a is, ahon
nan m ai szentigénket kiem eltük. Így ír  errő l evangélium a pára tlanu l 
m élyértelm ű bevezetésében: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél 
volt, és az Ige Isten  volt. Ő volt kezdetben Istennél: m inden általa  lett, 
és nélküle semmi sem lett. Benne élet volt, és ez az élet volt az em be
rek  világossága.” B árm ennyire bonyolultnak látszik  ez a tőm ondatokból 
álló gondolatsor, lényege szerin t olyan egyszerű, m int m inden, am i igaz. 
János evangélium a azt m ondja, hogy Jézus világossága m aga az élet, 
mégpedig az az élet, am elynek ere jé t és rend jé t a terem tő  Isten  bele
ép ítette a világba. Jézus, a  testté  le tt Ige pedig m inden szavával és cse
lekedetével ezt az életet h irdeti és valósítja meg. Ő a világ világossága 
abban a kettős értelem ben, hogy ráv ilág ít a világ végső lényegére, az 
Istentől kapott élet érte lm ére és rendjére, és ugyanakkor új életlehető
séget ad, életet újít, életet terem t. És ez m agyarázza belülről Jézus von
zóerejét. Mivel Isten  a világot és benne az em bert életre  terem tette , 
azért élni szeret a világ és élni szeret az em ber: élni, élni, élni a szó 
igazi értelm ében és teljességében.

De m it je len t az, hogy Jézus a világ világossága? M iért az élet 
világossága? Hogyan ad életet? Hogy ezt jobban értsük, hogy lássuk, 
m it je len t élni Jézus szerint, szeretnénk most ezt a világosságot egy 
p illana tra  elemezni, színeire bontani.

M indenekelőtt em lékezetünkbe idézzük az evangélium oknak azt a 
sokak szám ára é rthe te tlen  tudósítását, hogy a tanítványok Jézust na
gyon szerették, de igazában mégsem érte tték  — egészen a feltám adásig. 
E tény m ögött az em beri élet, az egyéni és társadalm i élet egyik leg
nehezebb problém ája áll, és ez a hatalom  kérdése. Az em ber istenké- 
pűségének, Istenhez hasonlóságának egyik jelét abban lá tjuk , hogy az 
em bernek van hatalm a, és ezért egyetlen em ber sem kerülheti meg a 
hatalom  használatának  kérdését. Sokszor egyenesen úgy érezzük, hogy 
az em beri élet feltétele az, hogy ki m ennyire tu d ja  érvényesíteni, és ki
használni a neki adott hatalm at. A tanítványok ezen a ponton ütköztek 
a M esterrel. L átván  Jézus hatalm át, azt rem élték, ha fe lá llítja  Isten or
szágát, nekik  is több ju t a hatalom ból. Bennük is élt az az em beri ösz
tön, hogy m inél több hata lm at biztosítsanak m aguknak, akár m ások ro
vására is, hogy sa já t é letük teljesebbé váljék. Jézus az életnek és a h a 
talom nak e rre  az értelm ezésére határozottan  nem et m ondott. Ő sem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem  hogy szolgáljon, és életét ad
ja  sokakért. Nem a hatalom  nélküli Jézus, hanem  a m inden hatalom 
m al felruházott Ű r m ondja ezt. És hata lm át ezzel nem  ad ja  le, hanem  
hatalm át érvényesíti, használja az em berért végzett szolgálatban. Jézus 
szerint az élet szolgálat: aki az élete t keresi, az keresse m ások javá t 
szolgálatban. A világ világossága színképének ez a fő eleme.

Szorosan hozzátartozik egy m ásik vonás is. Az, am it Jézus ugyan
ebben a m ondásban ju tta t kifejezésre: azért jött, hogy életét ad ja  so-
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kakért. Ez a szolgálat tartalm a. Sajátos ellenm ondásnak tűnik, hogy az 
életet m egtartani, élni, csak az élet odaadásával lehet. Em lékezünk 
mennyire tiltakozott Péter, am ikor Jézus először beszélt arról, hogy a 
halálig m enően fogja teljesíteni szolgálatát. Jézus akkor kem ényen el
utasítja és sá tánnak  nevezi Pétert. De nem csak Jézus hirdeti, hanem  a 
tapasztalat is m utatja , hogy aki meg ak a rja  ta rtan i életét önm agának, az 
e lv e s z t i .  És érvényes a  pozitív tapasz ta la t is, hogy az é let o tt gazdago
dik, ahol az em berek egym ásért odaszánják életüket. Jézus tehá t nem 
fejre, hanem  ta lp ra  á llítja  az élet törvényét, am ikor azt m ondja, hogy 
élni annyit je len t m in t életet adni életért. Az ő élete világít, m ert ezt 
nem csak tan íto tta, hanem  meg is tette.

A világ világossága színképének harm adik  vonása a szolgálat bel
ső m otívum ára m utat, és ez a szeretet. Ez Jézus hatalm ának  és vonzó
erejének igazi titka. Ha előbb azt m ondtuk, hogy a tanítványok Jézust 
nem  érte tték  a feltám adásig, akkor m ost a rra  em lékeztethetünk, hogy 
a feltám adott Ű r Jézustól tapasztalták  meg a szeretet igazi lényegét. A 
Feltám adottól v á rták  az elvettetést, a szem rehányást, az ítéletet. Jézus 
azonban nem  ezt tette, hanem  hűtlenné lett, elbukott, a szolgálatra m él
ta tlanná vált tan ítványait követeivé, apostolaivá emeli. V isszaadta ne
kik az életet a megbocsátó szeretet által. És m ost m ár alkalm assá vál
tak az em ber szolgálatára. M ert szolgálni lehet unottan, kényszeredet
ten, szolgalelkűen. De az ilyen szolgálat nem  élet, az ilyen szolgálatnak 
semmi köze sincs ahhoz a szolgálathoz, am elyre Jézus hív. A jézusi szol
gálat szeretetből fakadt, s ennek a szeretetnék semmi sem lehetetlen, 
ahogyan P ál apostol m ondja. A szeretet szám ára nincsen végleg elh ibá
zott élet, nincs helyrehozhatatlanul m egrom lott viszony, nincs m egold
hatatlan  helyzet. A szeretet tö rhetetlen  h it az újrakezdés lehetőségében, 
és ezért a szeretet é letet adó, ú j életre keltő  hatalom : az élet világos
sága.

így rak ju k  össze Jézus világosságát, az élet világosságát az egymás 
megsegítésére használt hatalom , az éle té rt odaadott élet és az új kez
det lehetőségében bízó szeretet színeiből. Ennek nyom án rajzolódik ki 
előttünk Jézus program ja követői szám ára: „Aki engem követ, nem  já r 
a sötétségben, hanem  övé az élet világosága.” A kinek kedve van hozzá 
fellapozhatja a különböző fordításokat, és észrevételezheti a fordítások 
eltéréseit ezen a helyen. Nem könnyű híven visszaadni az eredetit.* Jé 
zus szavainak az érte lm ét m ost ta lán  így adhatom  vissza: Aki Jézust 
követi, azzal vele van, és abban  benne van a világosság, vagyis az élet. 
Aki tehá t Jézust követi, az árasztja  m agából ezt a világosságot, az éle
tet, m ert hiszen m agában hordozza.

M ilyen egyszerű lesz így tájékozódásunk a m ai világban! Aki Jé 
zust követi, az ak a rja  és terjeszti az életet, m ert ez Jézus világossága. 
Milyen biztos világosság ez azokban a  világpolitikai kérdésekben, am e
lyek felé tek in tünk  ebben az esztendőben. Jézus íté le tet mond m inden 
öncélú hatalm i politika felett, am ely kiváltságosokra és elnyom ottakra 
bontja az em beriséget. Jézus íté le tet m ond azok felett, akik fegyver
kezési versenybe kényszerítik  a világot, m ert hasznot húznak belőle. 
Jézus íté le tet m ond azok felett, ak ik  gyűlöletet és bizalm atlanságot h in 
tenek el a világban. Jézus szavai szerin t ezek „sötétségben” járnak ,

* A z e ch ó  ig é n e k  i t t  u g y a n a z  a  je le n té s e  m in t  a  d a i m o n i o n  e c h e is  k ife je z é s b e n  
J n  8,4 8 -b an : n e m  .ö rd ö g ö d  v a n ” , h a n e m  „ ö rd ö g  v a n  b e n n e d ” , v a g y is :  ö rd ö g ö t h o r 
d o zo l m a g a d b a n , é s  a z  szó l b e lő le d . íg y  i t t  is :  a k i  J é z u s t  k ö v e ti ,  a z  a z  é le t  v ilá g o s 
s á g á t h o rd o z z a  m a g á b a n ,  é s  a z  á r a d  b e lő le .

131



am inthogy az ilyen politika mozgatói valóban szeretnek a háttérben, re jt
ve m aradni. Jézus világosságában azt a politikát helyeseljük és válla l
juk, am ely a népek között az igazságos rendet, a kölcsönös megbecsülést, 
a  békés egymás m ellett élést és együttm űködést biztosítja, m ert az ilyen 
politika visz az élet felé. Jézus világosságában azt a szocialista tá rsad al
m at vállaljuk, tám ogatjuk és építjük, am ely m inden em bernek bizto
sítja  az élet lehetőségét és teljességét. Jézus világossága új értelm et ad 
m indennapi m unkánknak, ha nem  elsősorban a több kereset felől, ha
nem  a közös feladatvállalás és egym ásnak való kölcsönös segítés szem
pontjából közelítjük meg. Jézus világossága ráv ilág ít a nem zedékek v i
szonyára is. Az idősebbek nem  azzal nyerik meg az életet, ha a  f ia ta lab 
bakat visszaszorítják, és m in t tő lük idegen elem et k izárják  ta lán  gon
dolatvilágukból is, hanem  azzal, hogy a szeretetet a m egértés aprópénzé
vé váltják . De Jézus az ifjúságtól is többet v á r m in t azt, hogy több é le t
te re t és szeretetet igényeljen m agának. A fiatalságra is érvényes Jézus 
életszabálya, hogy csak akkor lesz élete teljes értelem ben, ha nem csak 
igényel, hanem  ad szeretetet és m egértést. Jézus világossága fényt vet 
a házassági viszonyra és az elválás kérdésére is. Sokan csak azt tudják, 
hogy elítélte az elválást, és ezt em bertelennek érzik. Pedig e m ögött a 
szeretet nagy pozitívum a áll, am ely szám ára nincs végleg elrontott élet 
és helyrehozhatatlan  házastársi viszony. M ert törhetetlenül hisz a sze
re te t erejében. Végül hadd m utassak rá  arra , hogy Jézus világosságá
nál nincsen érték telen  élet, m ert elesetten, betegen, halál küszöbén is 
lehet még m indig valam it adni az életből: egy jó szót, egy kézszorítást, 
egy pillantást. És így válhat teljessé a halál felé ta rtó  élet is.

Jézus a világ világossága. M ilyen nagyigényű kijelentés — m ondhatná 
valaki, aki csak kívülről hallja. M ilyen igaz kijelentés az, hogy Jézus 
világossága életet adó világosság az em ber és a világ szám ára: így tesz 
róla bizonyságot az, aki nem csak hallja  Jézus szavát, hanem  követi őt 
úgy, hogy m agában hordozza és terjeszti Jézus világosságát, az életet. 
Ámen.

Dr. Prőhle Károly

Kántorképző tanfolyamok 
1977. nyarán Fóton

A 36-ik nyári 3 hetes tanfolyam  június 20-tól jú lius 9-ig, 
a 37-ik nyári 2 hetes tanfolyam  augusztus 15-től augusztus 27-ig

lesz.

Jelentkezési határidő: május 17.
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Egyházunk útján

Az Országos Egyház szolgálata
D. Káldy Zoltán püspök-elnök jelentése

Isten irán ti hálával és Neki való köszönet-m ondással teszek je len
tést az Országos P resb itérium nak M agyarországi Evangélikus Egyházunk
ban 1975-ben, illetőleg 1976-ban végzett m unkáról, m ajd szólok 1977- 
ben elő ttünk álló feladatokról. M agától értetődően egy ilyen püspöki je 
lentés csak a főbb vonásokat ta rta lm azhatja , hiszen nem  te rjedhet ki 
m indenestül a több m in t 300 anyagyülekezet, továbbá a sokszáz szór
ványban folyó m unkára. B árm ennyire döntőnek ta rtom  a gyülekeze
tekben folyó m unkát, még sem tudom  vállalni azt a  többször hangoz
ta to tt m egállapítást, hogy „a gyülekezetekben  él az egyház, a többi csak 
adminisztráció.” Az igazság az, hogy a gyülekezetekben is él az egyház, 
de él az Országos Egyházban is, annak  különböző osztályain is, a  b i
zottságaiban is, a  különböző m unkaágakban is, a Teológiai Akadém ián 
is, a sajtóban is és azokban a szolgálatokban is, am elyeket országos 
szinten elvégzünk társadalm unkban. Mi csak olyan gyülekezeteket ér
tékelünk, am elyek nem  önm aguknak élnek, hanem  m indig az egész M a
gyarországi Evangélikus Egyház eleven közösségében tud ják m agukat és 
azzal való összefüggésben gondolkodnak, ugyanakkor azt is meg kell 
mondanom, hogy az Országos Egyház akkor cselekszik helyesen, ha egy
házunk szolgálatának irányvonalait úgy jelöli meg, hogy m indig m aga 
előtt ta r t ja  az egyes gyülekezeteket. Jelentésem ben először néhány elvi 
kérdéssel foglalkozom, aztán szólok arról, hogy a m últ év decem beré
ben ta rto tt Országos P resb iteri ülésen k ijelölt feladatokat hogyan ha jto t
tuk  végre, m ajd jelzéseket adok a különböző osztályok és m unkaágak 
területéről.

Abból a tényből kell újra és újra kiindulnunk, hogy a Magyaror
szági Evangélikus Egyház a világnak egy olyan területén  él, ahol a fe j
lett szocializmus építése fo ly ik . Ez egyházunk szám ára örvendetes tény. 
Hiszen elvileg élhetnénk egy olyan országban, ahol a kapitalista  tá r 
sadalm i rend  áll fenn, társadalm i igazságtalanságokkal, kizsákm ányolás
sal, a társadalm i osztályok közötti á th ida lha ta tlan  szakadékokkal és el
lentétekkel, diszkrim inációkkal és egy olyan korm ányzat alatt, am ely- 
lyel szemben kellene fellépni a békéért, a leszerelésért, a békés egy
más m ellett élésért, a  népek közötti együttm űködésért és biztonságért. A 
mi társadalm i rendünk, am elyben az egyház él e ltün te tte  a szakadéko
kat a különböző társadalm i osztályok és rétegek között, társadalm i igaz
ságosságra épül és azt gyakorolja, eltörölte a diszkrim inációkat, m eg
szüntette a kizsákm ányolást, egyértelm űen a béke, a biztonság, a tá r 
sadalm i fejlődés, a  békés egymás m ellett élés és a különböző társadalm i 
rendszerű országok közötti együttm űködés, a leszerelés m elle tt van. Egy 
ilyen társadalm i rendben az egyház még akkor is jobban el tu d ja  vé
gezni Istentől kapott szolgálatát, ha az új társadalm i rend, teh á t a szo
cializmus építése közben ism ételten végig kell gondolnia szolgálatának 
lényegét és annak  konkrét form áját. Az azonban egészen világos előt
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tünk, hogy a diakóniai teológia életté alig tud lenni egy kizsákm ányoló 
társadalm i rendben, illetőleg o tt alam izsna, vagy segély form ájában, te
h á t a p illanatnyi ínség enyhítésében jelentkezhetik , ugyanakkor, a szo
cialista társadalom ban — m int azt egy nem rég m egjelent cikkben, Aczél 
György m iniszterelnök-helyettes cikkében olvastuk — „a szeretet dim en
zióinak kiterjedéséről és reális m egvalósulásáról van  szó”. Mivel diakó
niai teológiánk is a szeretet gyakorlását nem csak p illanatnyi szükségek
ben ak a rja  inspirálni, hanem  folyam atosan, széles körben és a szeretet 
reális megélésében, ezért ö rülünk annak, am i a szocialista társadalom 
ban a szeretet dim enzióinak kiterjedése érdekében folyik és ezért tu d 
ju k  szívesen tám ogatni a szeretet reális m egvalósulását társadalm unk
ban.

Ennek a diakóniai teológiának m egélésére nyílik  k itűnő alkalom  a 
Hazafias Népfrontban. A m ögöttünk levő hónapoknak egyik leg jelen tő
sebb eseménye volt a Hazafias N épfront VI. Kongresszusa, am elyen egy
házunk képviselői is je len  voltak. A Hazafias N épfronton belül válik  
konkréten  lehetségessé egyházunk lelkészeinek, gyülekezeti tagjainak 
gyakorlati együttm űködése m ás világnézetű honfitársa inkkal népünk elő
rehaladása, fejlődése érdekében, a fe jle tt szocialista társadalom  építésé
ben. M indannyian tud juk , hogy a vallásos és nem -vallásos em berek egy
mástól eltérő elvi alapokból indulnak ki, am ikor a fe jle tt szocializmust 
építik  viszont ebben a m unkában, a te ttekben , a hétköznapi cselekede
tekben  egyek tudnak lenni a nagy építőm unkában. Közös cselekvés a 
jóért, a  m égjobbért, e rre  hív és erre  ad alkalm at a Hazafias N épfront a 
vallásos és nem -vallásos em bereknek egyaránt. A m ikor most errő l szólok, 
a rra  szeretném  felhívni a figyelmet, hogy városokban és községekben, 
tehát a helyi szinten gyakorolják lelkészeink és gyülekezeteink ezt a kö
zös cselekvést községükért és városukért. Ezt elsősorban azzal tehetik, 
ha egyházunk tagjai a term előszövetkezetekben, üzemekben, gyárakban, 
m űhelyekben és h ivatalokban még az eddiginél is nagyobb felelősséggel, 
a nép vagyonával és az idővel való még hűségesebb gazdálkodással, m in
den te rü le ten  szem előtt ta rtv a  a  minőséget, végzik szolgálatukat, de az
zal is, hogy szívesen vesznek részt olyan társadalm i m unkákban, am e
lyek községük, vagy városuk fejlődését, szépítését, a körülm ények ja 
v ítását m ozdítják elő. Ö rülünk annak, hogy a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsában, a Budapesti Bizottságban jelen  vannak  egyházunk kép
viselői és ugyanígy örülünk annak  is, hogy a megyei, járási, városi és 
községi bizottságokban m integy 80 evangélikus lelkész dolgozik népünk 
javára.

U gyancsak a diakóniai teológia alapján, népünk  és az egész em beri
ségért való felelősségünk jegyében végezzük szolgálatunkat az Országos 
Béketanácsban. Az Országos Béketanács jeles m unkát végez népünk bé
kepolitikájának alap ján  a népek barátságának, együttm űködésének, egy
m ás jobb m egértésének és az egész világ békéjének ügyéért. Egyházunk 
tám ogatja az Országos Béketanács m unkáját és aktívan  vesz részt szol
gálatában. Örülök annak, hogy a Béketanács felkérésére ez év október 
végén részt vehefttem a „Szolidaritás C iprussal” nevű, F rank fu rtban  ta r 
to tt világkonferencián. M egtisztelő volt szám unkra, hogy ebben az év
ben több evangélikus lelkész kap ta meg az Országos Béketanács k itüntető  
jelvényét, vagy em léklapját.

Részt veszünk a M agyarok Világszövetsége Elnökségének m unká já
ban is. Fontosnak ta r tju k  ezt a m unkát, hiszen a külföldön, elsősorban 
N yugat-Európában s a tengeren tú l élő m agyarsággal való kapcsolat fenn
ta rtásá t szolgálja, és az o tt élő m agyarokat ak a rja  ellátn i a m agyar kul
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túra értékeivel, ö rü lü n k  annak, hogy a M agyarok Világszövetsége által 
rendezett Anyanyelvi K onferencia jó eredm énnyel végződött, továbbá, 
hogy a M agyar H írek  c. lap jó szolgálatot végez és hogy a Szülőföldünk 
Rádió ugyancsak jó m unkát végez a külföldön élő m agyarokkal való 
kapcsolat ápolásában. Nem egyszer kap tunk  lehetőséget a Szülőföldünk 
Rádióban való szolgálatra.

Szólnom kell az állam  és egyház között fennálló jó viszonyról. Ez a 
viszony tú l van m ár azon a kategórián, am elyben a régi képlet szerint 
úgy szoktunk beszélni az állam ról, m in t „felsőbbség”-ről. Term észetesen 
a z  állam  a M agyar N épköztársaságban is szuverén és m int ilyen szuve
rén állam  egyben „felsőbbség” is. De mivel a szocializm ust építő M a
gyarországon m inden hatalom  a népé és ebben a népben, ott vannak  a 
hívő em berek is, köztük az evangélikusok, azért a  közös m unkára, a kö
zös felelősségre és nem  és nem  a Római levél szerinti „felsőbb h a ta l
masságok” jellegre esik a hangsúly. Term észetesen szükség van rá, hogy 
a z  állam  és egyház képviselői beszélgetést folytassanak, őket közösen é r 
deklő kérdésekről. Ezek a megbeszélések m indig nyíltak, m indkét ol
dalról elvi alapon folynak és eredm ényesek. Ezen a helyen kell m eg
köszönnünk állam unknak  az elm últ évre is folyósított állam segélyt, azt, 
hogy 38 külföldi konferenciára, bizottsági ülésre és nem zeti egyházak 
m eglátogatására biztosította egyházunk képviselőinek az útlevelet és 
ezzel együtt lehetőséget adott arra, hogy a szükséges valu tá t az u tazá
sokhoz m egvásárolhassuk. Azt is köszönjük, hogy az állam i nyom dák
nál sa jtó-kiadványaink m egjelentetéséhez biztosítva volt a  kapacitás. 
Azért is hálásak  vagyunk, hogy az elm últ évben is 13 alkalom m al végez
hettünk  a Magyar Rádióban  szolgálatot a vallásos félórák  keretében.

II.

M int bevezetőm ben jeleztem, úgy érzem, számadással tartozom az 
Országos P resbitérium nak a m ú lt év decem beri ülésén elő terjesztett or
szágos egyházi program unk végrehajtásáról• A kkor 10 pontban jelöltem  
meg az elő ttünk  álló feladatokat. A nnak  ellenére, hogy az Evangélikus 
élet c. lapunk  augusztus közepén m egjelent egyik szám ában, „félidőben” 
címen írtam  m ár errő l a kérdésről, mégis ú jra  kell szólnom erről, m ert 
csak most, az év végén tudok teljes képet adni a Presbitérium nak. Egy
más u tán  sorolom az alábbiakban a pontokat:

1. Diakóniai teológiánk további érvényesítését je lö ltem  meg m in t fo n 
tos feladatot. Úgy látom, hogy a diakóniai teológia egyházunkban való
ban nem  m arad t az egyház vezetőség ügye. Egyre inkább m eghódítja a 
szíveket és az értelm et a lelkészeknél, a presbitérium okban és a gyüle
kezeti tagoknál. H iszen azt ak a rju k  elérni, hogy valóban életté  legyen. 
D iakóniai alapállásból és diakóniai m eghatározottságból cselekedjenek a 
gyülekezetek és a gyülekezeti tagok. Így is m ondhatom , a szeretet é let
form ájában éljék  keresztyén életüket. Úgy látom, elm élyült a diakóniai 
gondolkodás és tudatosabb le tt a diakóniai cselekvés. E m ögött term észe
tesen ott van, hogy az igehirdetések is jobban, m in t eddig az evangélium  
központjából indulnak  ki, azt a  K risztust adják, aki szolgálni jött. A pres
biterek  között segítette a diakóniai teológia m egértését számos körzeti 
presbiteri konferencia. Ezeket foly tatn i kell.

2. A program nak megfelelően m egtarto ttuk  Gyenesdiáson az Orszá
gos Lelkészkonferenciákat. H at héten  keresztül folyt a nagy m unka, szin
te valam ennyi evangélikus lelkész részt vett egy-egy konferencián. Az
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előadások koncentráltak  a  diakóniai teológiára és azt m ás-m ás oldalról 
közelítették meg. Ezzel összefüggésben beszéltünk az egyház missziói 
szolgálatáról, az ifjúsággal kapcsolatos feladatokról és anyagi kérdések
ről egyaránt. Az egyház vezetősége úgy lá tja , hogy ezeken a konferen
ciákon nagy lépéssel ju to ttunk  előbbre szolgálatunk jobb m egértésében, 
a diakóniai teológia bibliai bázisának kiaknázásában, annak  szisztem a
tikus felépítésében, belőle folyó konkrét következm ények levonásában, a 
gyülekezetben, az egész egyházban és a társadalom ban. Több lelkészünk 
a konferencia hatása a la tt b á tran  előrelépett és hagyta el korábbi pasz- 
szív m agatartását. Ez vonatkozik több idősebb lelkészre is, de fia ta lra  is. 
Ezzel együtt az is k itűn t, hogy van  még néhány lelkészünk — de ezek
nek a szám a egyre fogy — akik  szeretnek hallgatni. Ezt azonban a vég
telenségig nem  lehet csinálni, m ert korunk  és az egyház kérdései oda- 
állnak  m inden m agyar evangélikus lelkész elé is és a kérdésekre vagy 
így, vagy úgy, de válaszolni kell. A hallgatás m ost negatív felelet.

3. ígértük , hogy ebben az esztendőben elind ítjuk  a diakóniai tanfo
lyamot, hogy biztosítsuk szeretetintézm ényeinkben a diakóniai m unká
sok utánpótlását. Jelentem , hogy ez év október 4-én Póton országos egy
házunk K ántorképző Intézetében m égha nem  is nagy szám m al (7 fő), de 
elindult ez a tanfolyam . A tanfolyam  3 évig ta rt, a  jelöltek állam i egész
ségügyi tanfolyam on fognak ápolónői képesítést is szerezni. Rem éljük, 
hogy később nagyobb lesz m ajd  a tanfolyam ra jelentkezők szám a és töb
ben kapnak  ind ítást e rre  a  szép szolgálatra. .

4. Ugyancsak szerepelt a program ban szeretetin tézm ényeink fe lú jí
tása, illetőleg ú jak  építése. Öröm mel adok tá jékozta tást arról, hogy meg
tö rtén t a nyíregyházi ÉLIM Egészségügyi G yerm ekotthon felújítása, új 
épületrésszel való ellátása és m odernizálása. Az építkezés közel 3 millió 
Forin tba került. Ez m a m agyarországi evangélikus egyházunknak egyik 
legszebb szeretetintézm énye. Jelentős összeget biztosított az építkezésre 
az Egészségügyi M inisztérium , a külföldi G usztáv Adolf W erk és hazai 
egyházunk. Piliscsabán elkészültek az új nővérotthon műszaki tervei, 
A szükséges építkezési engedélyek elnyerése után, rem énységünk szerint 
kora tavasszal m egindulhat az építkezés. B onyhádra egy új 50 személyes 
öregotthont terveztünk. Term észetesen ezt a m agunk erejéből felépíte
ni nem  tudjuk. M ind a mai napig késett a m unka beindítása, m ert a kül
földről ígért segély nem  volt papíron biztosítva. M iközben dik táltam  
ezt a püspöki jelentést, érkezett meg az a  levél, am elyre hónapok óta v á r
tunk. Külföldi testvéreink ebben a levélben biztosítottak bennünket a r
ról, hogy a m aguk részéről küldeni fogják az ígért segélyt. Tehát, az 
építkezés Bonyhádon is 1977-ben m egindulhat.

5. T erveink között szerepelt az Országos É nekeskönyv  m egjelenteté
se. Az 1976. esztendőben e te rü le ten  nagy lépést té tünk  előre. A rész- 
m unkálatok az anyag-gyűjtés tek in te tében  több m in t felerészben m eg
történt. Elkészült a  békéscsabai, a szarvasi, a régi dunántúli, a  reform á
tus és egyéb m agyarországi felekezetektől átveendő énekekre vonatkozó 
ajánlatok. 1977-ben az Országos Énekeskönyv Szerkesztő Bizottságának 
az lesz a feladata, hogy a fenti a ján la tokat elbírálja, a teljes dallam 
anyagot meghatározza. További feladata az, hogy m ai teológiánkat k i
fejező új énekek írásá ra  adjon indítást, valam in t külföldi énekesköny
vekből fordítasson olyan énekeket, am elyek szám unkra jól használha
tók, különös tek in te tte l a  C antate Domino 1974-es kiadására. Tervünk 
szerint így az 1977. év végére a gyűjtőm unka végére érünk. 1978-ban az 
anyagot véglegesen szeretnénk összeállítani és a kéziratot elkészíteni. 
Így rem éljük, hogy 1978. végére a kézirat elkészül.
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6. Ugyancsak szerepelt ez évi program unkban, hogy a gyülekezete
ket magasabb egyházfenntartói járulékra kérjük . Ez a kérés meg is tö r
tént. Csak az év végi zárszám adásokból fogjuk látni, hogy m ilyen ered
ménnyel. Jelzéseink szerin t a legtöbb gyülekezetben a gyülekezeti tagok 
m egértették a kérést és a rra  a szintre em elték az egyházfenntartói já 
r u l é k o t ,  am ely ma feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egyfelől a gyüle
kezeti szükségleteket ki tu d ják  elégíteni, másfelől az Országos Egyház 
szolgálatát is tu d ják  segíteni. A tény az, hogy az Országos Egyház hi
vatalaiban a különböző osztályokon nagyon kevés a m unkaerő és ennek 
következtében még feszített m unkával sem tu d ják  m indenütt elvégezni a 
feladatokat. Viszont csak anyagi áldozatokkal tudnánk  újabb  m unkaerő
ket szolgálatba álítani. Ezért is kértük  a gyülekezeteket az egyházfenn
tartói já ru lék  emelésére.

7. A tervek között szerepelt az Országos Egyház Üllői ú ti székházá
nak problémája. A METRÓ építésével kapcsolatban ui. az épület — 
am ely am úgy is gyenge állapotban  volt — tovább rongálódott. Ebben 
a kérdésben az elm últ évben nem  tud tunk  előbbre jutni. A legújabb é r
deklődésünkre azt a választ kap tuk  a Fővárosi Tanácstól, hogy az Üllői 
úti épületünkkel a METRÓ m egindulása u tán  fog ú jra  foglalkozni és 
végleges állásfoglalást kialakítani. A Tanácshoz beadott szakvélem ény 
értelm ében valószínűleg az épület helyreállítása m elle tt fog dönteni. 
Hogy ez anyagilag m it je len t egyházunkra nézve és m ilyen segítséget 
várhatunk  a helyreállításhoz, erre  vonatkozólag még nem  tiszta a hely
zet. M indenesetre, van egy döntése a Tanács illetékes osztályának, mely 
szerint a hom lokzatot feltétlenü l fel kell ú jítan i és ez most csak azért 
van felfüggesztve, m ert a METRÓ építése folyt. E lőreláthatólag a jövő 
év m árciusában tud a Tanács többet m ondani.

8. A m últ év végén az Országos P resb itérium  úgy döntött, hogy az 
eddiginél nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy az egyházm egyékben  
a különböző m unkaágak előadói, tehát gyű jtem ényi, sajtó, diakóniai, 
ének- és zenei előadók jobban végezzék feladatukat és ezért szám ukra  
külön szakkonferenciákat kell tartani. Ez a m unka korábban is folyt 
már, hiszen 1975. folyam án volt szakkonferencia a gyűjtem ényi előadók 
szám ára, ebben az esztendőben a sajtóelőadók és a diakóniai előadók 
ta rto ttak  konferenciát. 1977-re m arad t az ének- és zenei előadók kon
ferenciája. Ennek kialakítása, elsősorban az országos énekeskönyv m eg
szerkesztésével kapcsolatban, folyam atban van.

9—10. Végül a 10 pont utolsó két tém ája  volt a lelkészt szolgálat 
jobb elosztásáról és a gyü lekezetek arányosításáról szóló javaslatok. Ez 
a m unka is beindult. A tervek  elkészítésénél igen nagy lépéssel ju to t
tunk  előbbre. De azok m egvalósítása átnyúlik  1977-re.

Ha az 1975. végén az Országos P resb itérium  ülésén elő terjesztett 10 
pont m egvalósítására gondolunk, akkor nyilvánvaló előttünk, hogy azok
ból csak olyanok nem  valósultak meg, am elyek objektív  okok m ia tt nem 
valósulhattak meg. Gondolok a bonyhádi öreg-otthon építésére, vagy a 
gyülekezetek arányosítására. A többség azonban a tervek  közül m eg
valósult. Nagy körültekintésre, sok erőre és m unkára volt szükség a h 
hoz, hogy a tervek  valóra váljanak.

III.

M int jelentésem  elején ígértem, je lzéseket szeretnék adni azokról a 
m unkákról, am elyek az Országos Egyház m unkaterü le tén  folynak, kö 
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zelebbről az egyes osztályokon. Az osztályok vezetői részletes jelentése
ket fognak adni, de én fontosnak tartom , hogy a püspöki jelentésbe is 
beszéljünk erről. Sajtónkon keresztül így kerü lhe t el a gyülekezetekig.

A z Országos Egyházi Irodát Dr. K arner Ágoston fő titkár — m ind
annyiunk m egelégedésére — vezeti. A fő titkárnak  eredetileg az volt a 
szolgálata, hogy a  koordinálás m unká ját végezze az egyes osztályok és 
m unkaágak között. Ma m ár ezen tú lnő tt a szolgálata, hiszen végzi a Gyü
lekezeti Segély irányító  m unkáját, jelentősen részt vesz a Diakóniai Osz
tály m unkájában, különösen is annak  beruházásaiban, ő  irány ítja  az 
üdülők m unkáját, a Nyugdíjosztály vezetése is kezében van és kive
szi részét a fóti K ántorképző Intézet m unkájából. M agától értetődően a 
különböző osztályok részéről a fő titkár jelentős segítséget kap.

Teológiai A kadém iánk  új épületében 50 hallgatóval fo lyta tja  m un
káját. Maga az új épület egészen m ás légkört terem tett, m in t korábban 
volt az Üllői ú ti öreg épületben. Szép tan term ek, megfelelő tanári szo
bák és a Teológus O tthonban kényelmes, világos, szép dolgozószobák 
állnak rendelkezésre. A professzorok egyre tudatosabban érvényesítik 
előadásaikban a diakóniai teológiát. Ebben az esztendőben négy tan 
széken készült el a jegyzet, am elyet a hallgatók felkészülésüknél az ed
diginél sokkal jobban tudnak  használni. Ez év szeptem berében három  
gyülekezeti lelkész óraadói m egbízást kapott a Teológiai Akadém ián. Ez
zel fiatal lelkészek kap tak  lehetőséget az oktatásra. M egfrissült a m o
dern  nyelvek tan ítása is, m ert két szakem bert kértünk  fel erre  a szol
gálatra. Elevenek voltak a Fórum  keretében m egtarto tt alkalm ak. Az 
önképzőkör is jó m unkát végzett.

A  Teológus O tthonban  40 hallgató van. I tt  is nagy javulás érezhető 
a teológiai hallgatók m agatartásában. Nagyobb a fegyelmezettség és a 
szorgalom is. 1975-ben 200 gyülekezetben végeztek a hallgatók szuppliká- 
ciót, mely 426 800 F t-o t eredm ényezett. Az 1976. esztendőben is 200 kö
rü l lesz a m eglátogatott gyülekezetek száma, de a jelek  szerint 100 000 
F t-ta l több lesz az eredm ény. I tt  most ne csak annak  örüljünk, hogy a 
szupplikációknak ilyen anyagi eredm énye van, hanem  annak  is, hogy 
a teológiai hallgatók így szorosabb kapcsolatba kerü lnek  a gyülekeze
tekkel és a  gyülekezetek is jobban m egism erhetik azt a m unkát, ami a 
Teológiai A kadém ián folyik.

A  Diakóniai Osztályon  nem  könnyű m unka folyt, m ert 18 szeretet- 
intézm ény m unká já t és életét kellett összefogni, a diakóniai tanfolya
mot elindítani és szervezni, a nyíregyházi ÉLIM építkezésére is á llan 
dóan figyelni. A két egyházkerületben levő szeretetintézm ényekről a ke
rü leti presbiteri üléseken részletes jelentéseket hallgattunk  meg, am e
lyektől itt  most eltekintünk. Á lta lában  a szeretetintézm ények élete, el
látása rendben folyik, néhány helyen személyi és anyagi gondjaink 
vannak.

Sajtóosztályunk  a m ögöttünk levő évben igen nagy m unkát végzett. 
Biztosította az Evangélikus Elet és a Lelkipásztor  zavarta lan  m egjelené
sét. Az Evangélikus Elet rovatvezetői igen jó  m unkát végeztek. A lap 
n ívója szinte évről évre jobb. A lap  teológiai, egyházpolitikai és poli
tikai m ondanivalója egyértelm ű. Sokkal népszerűbb az Evangélikus Élet 
a gyülekezetekben, m in t korábban volt. M egtalálta a gyülekezetek szí
vét és a gyülekezeti tagok értelm ét is. A Lelkipásztor jól átgondoltan se
gítette a lelkészi szolgálatot. Nagyon sokat javu ltak  az igehirdetéseket 
segítő meditációk, különösen is az utolsó félévben. A lap jól közelíti 
meg a társadalm i és politikai kérdéseket is. Ez azért lehet, m ert nagyon 
tisztán áll a diakóniai teológia bázisán. Legfeljebb a rra  lehetne gondol
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ni hogy a lapnak  ezt a  jó szolgálatát ki kellene terjeszteni a lelkésze
ken kívül, a gyülekezet laikus vezetőire is több esetben a gyülekezetek 
értelmiségi rétegeire. A könyvkiadás a terveknek  megfelelően folyt 
1976-ban is. Külön is szeretném  kiem elni Dr. O ttlyk Ernő püspök köny
vét: A z evangélikus egyház ú tja  a szocializmusban. De nyereséget je lent 
Dr. Cserháti Sándor könyve: A  Filippi levél magyarázata. A hittanköny
vek, az énekeskönyvek, a szokott ütem ben jelennek meg. B ibliánk is 
van elegendő. Még egy ideig a K ároli-féle fordítás is kapható.

A N yugdíjosztály  1975-ben és 1976-ban is te ljesíte tte  feladatát. Éven
te átlagban 10—11 lelkész kéri nyugdíjazását. A nyugdíjakat fennaka
dás nélkül folyósítottuk, sőt arró l is gondoskodtunk, hogy lehetőleg nyo
mon k ísérjük  az állam i nyugdíj-rendezéseket. Jelenleg 160 nyugdíjas
ról és lelkészözvegyről kell gondoskodnunk. Ebben az évben több, m int 
2 millió Forintot fizettünk ki a nyugdíjakra. Mivel a nyugdíjak összege 
folyam atosan em elkedik, a N yugdíjosztály bevételét viszont évről évre 
nem tud juk  emelni, 2—3 éven belül szükségessé válik  a bevételek n a
gyobb m éretű  növelése.

A G yülekezeti Segély  nagyon tervszerűen, a m últhoz képest sokkal 
átfogottabban és egyre nagyobb összegekkel segíti elsősorban a szórvány
gyülekezeteket, de egyáltalában a rászoruló egyházközségeket. A diakó- 
niai teológia egyre erőteljesebb érvényesülését lá tju k  abban — az á l
talános életszínvonal em elkedésén túlm enően —, hogy a Gyülekezeti Se
gélyre évről évre nagyobb összegeket kapunk  a gyülekezetektől. 1975- 
ben 622 021 F t folyt be erre  a  célra, 1976-ban pedig m ár 708 423 Ft. Az 
adakozásban elő ljár a Nógrádi és a Tolna-B aranyai egyházmegye. A 
Gyülekezeti Segély közvetítette a  Gusztáv Adolf W erk jelentős adom á
nyait is tem plom ok és parókiák felújítására.

A  K özponti A lap  48 gyülekezetei részesített segélyben 1975-ben, 
1976-ban ugyancsalt 48 gyülekezetei. Ezzel összefüggésben olyan gyüle
kezeteket részesítünk segélyben, am elyek kicsiségük m iatt nem  tud ják  
biztosítani lelkészüknek az átlagos lelkész! fizetést. E rre a célra  éven
ként m integy 200 000 F t-o t fizetünk ki a gyülekezeteknek.

A z Evangélikus G yű jtem ények  m ind a három  ágazatában, a  könyv
tári-, a levéltári- és múzeum i ágazatokban, nagyon átgondolt, jó m un
ka folyt. A  könyvtári ágazatban  különösen nagy gondot fo rdíto ttak  
1976-ban az adatszolgáltatások befejezésére, nevezetesen a gyülekezeti 
muzeális könyv-értékek ny ilván tartásának  kiegészítésére és a régi m a
gyar nyom tatványok 1801-ig m egjelent darab ja ira  vonatkozó adatok te l
jessé tételére. A kiem elkedő értékű  könyveket, gyülekezeti vonatkozás
ban is a K ulturális M inisztérium  védetté nyilváníto tta és errő l az ille
tékes gyülekezetek m egkapták az értesítést. Az Országos Egyházunk 
nagyikönyvtára jelenleg két helyen van elhelyezve, az Üllői úton és a 
Teológiai Akadém ián. A Teológiai A kadém ián az 1950. u tán  m egjelent 
könyvek vannak. Term észetesen folyik a könyvtárban a gyarapítás és 
az olvasó-szolgálat is. Igen nagy problém át je len t az Üllői úti épület á l
lapota, am ely m ia tt a könyvek egy részét kénytelenek vo ltunk  m ásutt 
elhelyezni, megőrzés végett.

A Levéltárban  ugyancsak gondos m unka folyik. Nagy súlyt helyez
tünk  a kutató-szolgálat ellátására, hiszen olyan értékeink  vannak, am e
lyeket nem csak egyházi, de világi tudósok is keresnek. A levéltári ad a t
szolgáltatás felülvizsgálata folyt az elm últ 2 esztendőben. 1975-ben 55, 
1976-ban 47 gyülekezet je lentését vizsgálta felül a levéltári vezető. S aj
nos, ezt a m unkát tovább kell foly tatn ia 1977-ben is a levéltári ad a t
szolgáltatások pontatlansága m iatt. A M ETRO-építkezések m ia tt m eg
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rongálódott Üllői úti épület a L evéltárnak is sok gondot okoz. A négy 
gyülekezeti szaklevéltárban Békéscsabán, Nyíregyházán, Sopronban és 
Szarvason jó m unka folyt.

A  m úzeum i-ágazatban  ugyancsak a gyülekezeti adatszolgáltatások 
teljesebbé té te léért fáradoztak. A gyülekezeti m űtárgyakra vonatkozó 
jelentések két gyülekezet kivételével beérkeztek. A m űtárgy-állom ány 
katalogizálása, személyi és tárgyi kartonok  form ájában m egtörtént. H át
ra  van olyan kartonrendszer felállítása, am ely a m űtárgyak fényképeit 
is tartalm azza. Jelenleg nagyon rossz a rak tá ri elhelyezés és lényegében 
ugyanez áll az irodára is. ön á lló  evangélikus m úzeum  felá llítását szeret
nénk elérni. P illanatnyilag  nem  áll rendelkezésre megfelelő helyiség, de 
az Országos Egyház Elnöksége fáradozik egy megfelelő hely biztosítá
sáért az Evangélikus Országos M úzeum számára.

A  Kántorképző In tézet m unkáját 1975-ben átszerveztük. Ennek alap
ján  Foton a kántorképző szolgálat jó alapon, átgondoltan folyt. Téli és 
nyári tanfolyam okon igyekszünk olyan kán torokat kiképzeni, akik a 
gyülekezetekben szolgálhatnak. Az egyik nyári kéthetes tanfolyam ot h á
rom hetessé szerveztük át. 1975-ben a téli négyhónapos tanfolyam  u tán  
27 bizonyítványt ad tunk  ki, m elyből 4 oklevél volt, 1976-ban pedig 28 
bizonyítványt, m elyből 7 vo lt az oklevél. Az oklevélét elnyertek  igen m a
gas szintre ju to ttak  el. Kár, hogy több gyülekezet nem  fordít gondot a r 
ra, hogy megfelelő tudású  kán to rt képeztessen ki.

A z Egyházi É pítkezéseket Jóváhagyó Bizottság  1975-ben 56 kérést, 
1976-ban 74 kérést b írá lt el. Nagyobb részük tem plom ok és parókiák  
renoválására és csak a kisebb részük új épületek  létesítésére vonatkozott. 
Sajnos, az új épületek  nagyságát illetően a gyülekezetek a lelkészekkel 
együtt nem  tudnak  m értéket tartan i. A jövőben szigorúan érvényesíteni 
fogjuk az Országos P resb itérium nak az épületek nagyságára vonatkozó 
döntéseit és aki azokat nem  ak a rja  betartan i sem m iképpen nem  kaphat 
építési engedélyt.

*

Ezekben k ívántam  az egyes osztályokra vonatkozó jelentésem et elő
terjeszteni.

1977-ben azokat a feladatokat akarjuk  elvégezni, am elyeket 1976- 
ban nem  végezhettünk el. Különösen is a gyülekezetek arányosítása, ve
le együtt a lelkészi fizetések arányosítása, a gyülekezetek tá rsítása je len
ti azokat a feladatokat, am elyeket meg kell oldanunk, de az előzőkből 
kitűnik, hogy hozzá kell kezdenünk a piliscsabai nővérotthon, a bony
hádi öregotthon építéséhez, valószínűleg az Üllői ú ti székház felú jításá
hoz is. De m egvannak a feladatok a Sajtóosztályon, a gyűjtem ényi m un
katerületen , a Lelkészi M unkaközösségekben és bizonyára jelentős m un
k át kell végeznünk egyházunk külügyi szolgálatában. Ehhez kérünk  
Istentől erőt, m unkatársaink tó l segítséget.

H álás szívvel köszönöm meg az Á llam i Egyházügyi H ivatalnak, el
sősorban M iklós Im re  elnök ú rn ak  igen sokszor m egtapasztalt segít
ségét, jó tanácsát. Köszönöm Dr. Fekete Zoltán  országos felügyelő ú rnak  
a közös m unkában való aktív  részvételét, Dr. O ttlyk Ernő püspök ú rnak  
m inden segítségét, Dr. Karner Ágoston  fő titkárnak  m inden terü leten  
végzett jó m unkáját. Köszönöm Dr. Fabiny Tibor teológiai dékánnak, 
Dr. Selm eczi János Teológus O tthon igazgatójának, Szem erei Zoltán  
országos egyházi pénztárosnak, Papp Ivánné  könyvtárvezetőnek, Vető  
Béla levéltárvezetőnek, H arkányi László  tördelőszerkesztőnek, Blázy

140



Lajos diakóniai ügyvezetőnek, Dr. Nagy István  és M ezősi György szer
kesztőknek, Reuss András  külügyi titkárnak , Kiss János fóti K ántorkép
ző Intézet gondnokának, Trajtler Gábor zenei igazgatónak, valam int 
m inden M unkatársunknak, akik  a különböző irodákban jó segítőtársaink, 
m inden m unkájukat.

Isten  szeretete m aradjon velünk!

K érem  ielentésem  elfogadását.

Püspöki jelentés
az Északi Egyházkerület presbitériumának 1916. november 25-i 

presbiteri ülése elé

1. K ét egyházkerületi presbiteri ülés közti szakasz nem  más, m in t 
esztendőnyi darab  egyházkerületünk életében. Természetes, hogy a rész 
beletartozik az egészbe. Az a szem pont és alapállás, am elyből ezt az 
esztendőnyi szolgálatot értékeljük : diakóniai teológiánk. Jézus K risztus 
a m érték, aki követésre hív m inket a h it és a cselekedetek összefüggése 
alapján. Tőle tanu ltuk  a világot átfogó szem m értéket.

Jézus K risztus egyháza m élyen érdekelt az em beriség sorsának a la
kulásában. Az egyházat Isten  nem  vette  ki a világból, a keresztyének 
benne élnek az em beriség sorsközösségében. Szám ukra ugyanúgy nem  
mindegy, hogy az em beriség m ilyen irányban  halad, m in t az em beriség 
más tag ja inak  sem.

Ezért Istenért, szüntelen cselekvő terem tői ak ara ta  m egértéséért fo r
dul a keresztyén em ber érdeklődése a széles világ dolgaihoz, azokhoz 
is, am elyek az em beriség sorskérdései, az em beri jövendő problém ái. A 
békének, a leszerelésnek, az atom háború lehetetlenné tevésének, a bé
kés egymás m ellett elésnek a problém ái a  keresztyén em ber szám ára is 
a felelősség kérdései, az Istenben való h it kérdései is.

2. összefogás a nem zetközi légkör enyhüléséért. A nemzetközi lég
kör észrevehetően változott, enyhébb lett, a  népek nyugodtabban élnek. 
Mindez azonban nem  jelenti azt, hogy m egszűnt az ellentét a két tá r
sadalm i rendszer, a szocializmus és a kapitalizm us között. A két rend 
szer nemzetközi versengése folytatódik. Szükséges azonban, hogy ez a 
folyam at ne faju ljon  az országok közötti fegyveres összeütközéssé és h á 
borúvá. Ne fa ju ljon  odáig, hogy az állam ok közötti kapcsolatban erősza
kot alkalm aznak, vagy erőszakkal fenyegetőznek, ne akadályozza a kü 
lönböző társadalm i rendszerű állam ok kölcsönösen előnyös együttm ű
ködésének fejlődését. Az azonos vagy különböző társadalm i rendszerű 
állam ok között nemzetközi kérdések m egoldhatók és meg is kell őket 
oldani békés úton.

A hidegháborús m aradványok ere je  kezd végérvényesen kim erülni. 
Mégis vannak, akik  nem  teljes szívvel lelkesednek, am ikor azt tapasz
talják, hogy a béke eredm ényei győzelemre ju tnak. A kultu rá lis és az 
inform ációs érintkezések terü letén  ta lálhatók  meg leginkább a hideghá
ború m aradványai. Egyes állam okban befolyásos körök továbbra is a 
feszültségre, a katonai költségvetések növelésére és a fegyverkezési h a j
sza fo ly ta tására törekszenek. U gyanakkor a  kapcsolatok kiszélesedését
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m egpróbálják a nyugati eszmék fokozott terjesztésére felhasználni. Az 
egyházi világszervezetekben és egyes nyugati egyházakban is hideghá
borúra em lékeztető tám adások jelennek meg a szocialista országokban le
vő egyházi helyzettel szemben.

A békeeredm ények korszaka nagy rem énységgel tölti el m indazokat, 
akik szívükön viselik a béke ügyét. Ezek sorában ott vagyunk mi, evan
gélikusok is, akik  a m agunk szerény m ódján szintén alkotórészei vol
tunk, vagyunk és leszünk a békéért küzdők világot átölelő táborának.

3. összefogás a fejlődő országokért. Az egyház előtt magasztos pers
pektíva tá ru l ki az em beriségnek ebben a korszakában. Az egyház Ura 
irán ti hűségben kell felem elnünk szavunkat a még mindig félgyarm ati 
sorban sínylődő, szenvedő em berek megsegítése érdekében egyfelől, és 
az egész em beriség jövendőjét biztosító békés fejlődés előm ozdítása é r
dekében másfelől. A rendkívül alacsony életszínvonal m iatt az egykori 
gyarm atokon és jelenlegi félgyarm atokon a világon a legalacsonyabb 
az átlag életkor. Némelyik ilyen országban az em berek átlagosan csupán 
35 évet élnek. Ez fele annyi, m in t a volt gyarm attartó  országok lakossá
gának átlagos életkora.

Ezek a tények nem  közömbösek Jézus K risztus egyházára nézve 
sem. A volt gyarm ati és félgyarm ati terü leteken  élő keresztyének szám 
talanszor kifejezést ad tak  erkölcsi felháborodásuknak. A keresztyén e r
kölcs nem csak individuális vonatkozásaiban tan ít a bűnről, hanem  meg
lá tja  a nagyobb erkölcsi táv latokat is a népek egymáshoz való viszonyá
nak  és az egész em beriséget érin tő  kérdéseknek az összefüggésében is. 
Hol lennének például a  m ai fe jle tt tőkés országok D él-Am erika aranya, 
A frika vasérce, az arab  országok olaja nélkül? S hol ta rth a tn án ak  a mai 
fejlődő országok, ha m indezek az ásványi kincsek az elm últ m ásfél-két
száz évben a sa já t népük fejlődését szolgálták volna?

4. A  K eresztyén Békekonferencia antirasszizm us bizottsági ülésén  
vettem  részt 1976. febr. 2—6. között az NSZK-beli A rnoldshain-ben, m int 
annak  rendes tagja. Felszólalásaim m al igyekeztem  segíteni a konferen
cia progresszív hangját, am ely elsősorban az egyenlítőtől délre eső Af
rika  problém áira vonatkozott. A bizottság követelte, hogy az NSZK szün
tesse be atom -beruházásait D él-A frikában. Az erkölcsi igazság győzel
m ét várják , m ert a gazdasági elm aradottság oka: a gyarm atosítás, am ely 
évszázadokon á t volt a kizsákm ányolás, az erőszakon alapuló k isa já títás 
v ilágm éretű m egnyilvánulása. A frikában, Ázsiában és Latin-A m eriká- 
ban  a  gyarm atosító hatalm ak kizsákm ányolták m agát a földet: k isa
já títo tták  ásványi kincseit. S kizsákm ányolták a népességet: ültetvénye
ken dolgoztatva vagy rabszolgaként hurcolva el. O lyannyira kiuzsoráz- 
ták  a  gyarm atokat — erőltetve a sa já t iparuk  szám ára szükséges m e
zőgazdasági nyersanyagok és ipari növények term eltetését —, hogy azok
nak az em iatt eltorzult mezőgazdasága m a a helyi népesség szám ára 
szükséges élelm iszert sem term eli meg.

5. A  N ém et D em okratikus Köztársaság lipcsei, jénai, berlini teoló
giai fakultásain  1976. áprilisában ta rto ttam  előadásokat „A magyaror
szági evangélikus egyház ú tja  a szocializmusban” cím ű könyvem  rövi
d íte tt ném et változata alapján. Braecklein thüringiai és Schönherr Ber- 
lin -brandenburg i püspököknél is lá togatást tettem , valam int Seigewasser 
egyházügyi á llam titkárná l is. Egyházunk diakóniai teológiája és annak 
fejlődése nagy érdeklődést válto tt ki az N DK-ban is, am i az előadás-so
rozatot követő hozzászólásokban, a professzorokkal és a püspökökkel 
való beszélgetés során is kiderült. Különösen a rra  figyeltek, hogy a M a
gyarországi Evangélikus Egyház m iként ta lá lta  meg ú tjá t a szocialista
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társadalom ban, és hogyan jö tt lé tre  a lu theránus teológia alap ján  kor
rek t együttm űködés egyházunk és szocialista társadalm unk  között.

6. A  Lutheránus Világszövetség Európai Egyházak Konferenciáján  
1976. szept. 18—27. között vettem  részt a m agyar delegáció vezetőjeként. 
A konferenciát a S trassburg  m elletti L iebfrauenbergben tarto tták . A kon
ferencia jelentőségét az ad ta  meg, hogy i t t  felkészülés folyt a VI. nagy
gyűlésre. Az LVSZ világrészenként rendez előkészítő konferenciát, Euró
pára nézve ez vo lt a felkészülés alkalm a. A m agyar delegáció tagjai: 
Balikó Zoltán pécsi, Lehel Ferenc szom bathelyi lelkészek és Reuss A nd
rás külügyi titkár, értékes felszólalásaikkal képviselték egyházunk dia- 
kóniai teológiáját, én  pedig alkalm at kap tam  arra, hogy a le lkésztovább
képzés tárgysorozati pontja  a la tt a svéd N isser stockholm i prépost elő
adása u tán  korreferá tum ot ta rto ttam  a m agyar evangélikus lelkészto
vábbképzésről. kiemelve, hogy teológiailag átgondoltan a szocializmust 
építő népünk m ellett vagyunk, ennek nyom án dolgozzuk fel diakóniai 
teológiánk alap ján  az aktuális nemzetközi és hazai teológiai problém ákat. 
Előadásom szövege a berlini S tandpunkt című folyóiratban jelenik  meg.

7. Szolgálatunk  a népi-nem zeti egységben. A H azafias N épfront vá
rosi és községi gyűlései u tán  lezajlo ttak  a megyei szintű gyűlések, m ajd 
szeptem ber közepén kerü lt sor a  Hazafias N épfront VI. kongresszusára. 
A Hazafias N épfront nagybudapesti gyűlésén szólaltam  fel nem csak egy
házunk — hanem  felkérésre a reform átusok, szabadegyháziak, izraeliták 
— nevében is. Sok lelkészünket, felügyelőnket, presbiterünket, egyházta
gunkat választották be a különböző népfrontbizottságokba. Nyilvános 
v itára bocsátották a Hazafias N épfront állásfoglalás-tervezetét. A gazda
gabb és szebb em beri élet táv lata, a népi-nem zeti egység jegyében, ösz- 
szefogásra és odaadó részvételre h ív ta fel a haza m inden fiát. Egyhá
zunk m inden tag jára  is érvényes, hogy keresztyén h ite  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 diakóniai teológia, a m ásokért fá ra
dó szeretet. A bban van ennek a teológiai lá tásnak  nagy áldása, hogy 
m egajándékozott a m ásokért, a közösségért m unkálkodó hittel. Nagy do
log, hogy együtt fáradhatunk , dolgozhatunk a „kis és nagy” ügyek, prob
lém 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 agyar- 
országi Evangélikus Egyház lelkészei, a közösen kidolgozott és elfogadott 
diakóniai teológiának alapján . Ezen a bázison állva tudjuk, hogy van fel
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.

Ö rülünk annak, hogy olyan társadalom ban élünk, am ely lehetetlenné 
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 valósulhatott meg oly 
módon, hogy hazánk a szocializmus építésének ú tjá ra  lépett. A bban a 
tuda tban  élünk  mi, egyházi em berek, hogy ebben a vonatkozásban mi 
is jelentős segítséget tudunk  adni gyülekezeteink tag jain  keresztül egész 
társadalm unknak.

8. A  lelkésztovábbképzés ügye  nem csak hivatali kötelességem, h a 
nem szívből, szerétéiből és lelkesedéssel végzett szolgálatom  is. Szere
tem .lelkésztestvéreim et és jól érzem  m agam  közöttük. Örülök, ha be
szélhetek velük és körükben lehetek. Term észetesen ennek elvi-teológiai
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bázisa van. A lelkészi összejövetelek nem  öncélúak. U tunk teológiáját ta 
n ítjuk , tanuljuk , m űveljük, szolgáljuk, fejlesztjük. E rre a célra összpon
tosítja  egyházunk m inden szellemi erejét. Ennek a célkitűzésnek a je
gyében megy végbe az országos lelkészkonferenciák szolgálata is és a 
lelkészi m unkaközösségek feladata is.

A z országos lelkészkonferenciákon  előbbre ju to ttunk  szolgálatunk 
jobb m egértésében. A diakóniai teológia bibliai bázisának rendszeres 
felépítése D. K áldy Zoltán püspök érdeme. Az előadásokhoz fűződő fel
szólalások során jó volt hallani, hogy m ennyire általános teológiai u tunk  
elfogadása és szolgálata. Többen személyes vallom ásként is elm ondták, 
hogy m ennyivel ju to ttak  előbbre a diakóniai teológia m egértésében és 
vállalásában. Világosan lehete tt látni, hogy szélesedett a bázis az egy
házi vezetés körül, k ia lakult a lelkészi kar túlnyom ó többségének egy
sége a teológiai, egyházpolitikai és politikai döntések követésében és a l
kalm azásában. Negatív vonásként a passzívakra, tartózkodókra lehet u ta l
ni. Ezek csak elenyésző százalékban vannak  a nagy többséghez képest. 
De vannak. M indenképpen te rhe t jelentenek az úton céltudatosan hala
dó egyház szám ára. ,

A  lelkészi m unkaközösségek  1975. évi dolgozatainak és hozzászólási 
anyagának értékelését elvégeztem az országos lelkészkonferenciákon. Ez 
80 dolgozat és hozzájuk fűződő felszólalás, pozitív és negatív vonásainak 
összegezését jelentette. A L elkipásztorban fog megjelenni- E rre m ost itt 
nem  té rek  ki, hanem  az 1976. évi LMK m unka jellegzetességeit értéke
lem. A kitűzött tém ák sorrendjében haladva észrevételeim  a  következők.

„Diakóniai felelősségünk H elsinki u tán” című tém ával kapcso la t
ban a dolgozatok helyesen értékelték  az enyhülés po litikájának  lé tre jö t
tét, am ely a bizalom légkörét h ivato tt terjeszteni. Ez a lépés világszerte 
örömöt válto tt ki. így volt ez lelkészi karunk  esetében is. A problém a ott 
jelentkezik, hogy többen nem  értették , m iként jelentkezik a feszültség 
enyhülése, és az állam ok közötti sokoldalú együttm űködés fejlesztése 
m ellett a kapitalizm us és a szocializmus közötti eszmei küzdelem. Holott 
korszakunkban világos, hogy a békés egymás m ellett élésben sem oldód
nak fel az ellentétes rendszerek, nem  változik meg alapvető term észetük, 
csak szabályozzák harcuk területét, hogy az ne fenyegethesse m agát az 
em beriséget. Együttm űködés és harc — ez korunk dialektikája. Ebben a 
korszakban sem lehet lem ondani a harm adik  világ elnyom ottjainak fel- 
szabadítási küzdelméről. Ez nem ellentétes a helsinki záróokm ánnyal, 
am ely nem  zárja  ki a népek jogát, hogy sa já t társadalm i helyzetüket 
megváltoztassák.

„Nairobi tanulságai” címmel D. K áldy Zoltán püspök a legtöbb LMK- 
ban m aga ta rto tta  meg a szem tanú hitelességével az errő l szóló össze
gezést. Az ő írásai alap ján  végezték el m ások Nairobi tanulságainak fel
mérését.

„Jézus K risztusban új közösség” cím m el az LVSZ VI. nagygyűlése 
elé dolgoztak lelkészeink. A Pesti Egyházmegyében kiem elték, hogy 
„egyházunk vezetőségének jó tem póérzéke volt, am ikor előre hozta ezt 
a tém át”. így nyílt alkalom  arra, hogy lelkészi karunk  m ind a 16 egy
házmegyében átgondolja ezt a tém át, s m egadja a vele kapcsolatos észre
vételeit. K ifejtették  a dolgozatok, hogy az új közösség, am ely Jézus K risz
tusban válik  ajándékká, azt jelenti, hogy a m ások életéből átvállalunk 
valam it, sorsközösséget, szolidaritást érzünk velük. (Borsod). Az egyház 
nem öncélúan él, hanem  a világnak szolgál. A Jézus K risztusban való 
közösségünk összekapcsol a világgal való közösséggel is. Helyes volt az a 
figyelmeztetés, hogy az evangélium  nem csak összeköt, hanem  szétválaszt,
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tudniillik  azoktól, akik  nem  az em bernek, hanem  önző érdekeinek a szol
gálatá t óhajtják  (Budia). „Jézus K risztus nagy hatalom  arra , hogy form ál
ja a közösséget” (Hajdu-Szabolcs). így lehet kivédeni a lu theránusok  el
len gyakran hangoztato tt két vádat: az individualizm usnak és a kon
zervativizm usnak a kísértését. Ezt kell a m agunk részéről is tanúsítan i 
(Bács-Kiskun).

„M ire nem  je lelt még diakóniai teológiánk?” A legtöbb LM K-ban 
annyira ö rültek  a diakóniai teológia eredm ényeinek, hogy h iányt szinte 
nem is lá ttak , s a felvetett provokatív  kérdésre csak báto rta lan  választ 
adtak. Ahol mégis az eredeti célnak megfelelően feleltek  a kérdésre, ott 
arra  m u ta ttak  rá, hogy a diakóniai teológia etikai következm ényeit kel
lene feltárni. A lelkipásztori gondozás szám ára kellene ú tm utatást adni. 
Sok helyen vívódnak házassági, családi problém ákkal. De vitatém a az 
anyagiakhoz való viszony kérdése is. A szociáletikai és individuáletikai 
következmények levonását hangoztatták. M ásutt a diakóniai teológia és 
az eschatológia összefüggéseire kértek  választ. Elm életinek ha t és ezért 
m ár az LM K-n is b írálato t kapott az a nézet, hogy korunk jellegzetes 
teológiai irányaival kellene konfrontáln ia a  diakóniai teológiának a m a
ga nézeteit. Ilyen a nyugati teológia jelenlegi zűrzavara, vagy ilyen a 
harm adik világ „fekete teológiája”, vagy m áshol „felszabadítási teoló
giája”.

„Mit je len t m a a »két fillé r« egyházunkban?” Egyházunk vezetősé
gének anyagi kérdésekre vonatkozó koncepcióját helyesen fogták fel le l
készeink. K iem elték, hogy őszintén fel kell tá rn i a a gyülekezet előtt a 
szükségleteket, tudatosítani kell, hogy m ire m iért van szükség az áldozat- 
vállalásban. Az évi 200 forintos fejenkénti befizetési átlagot általában  
m inim um nak ta rto tták . Ennyit feltétlenül e lvárhat az egyház a hívek
től. H angoztatták, hogy a gyülekezeteknek m agukat és a közegyházat 
is el kell tartaniok. A lelki és az anyagi dolgok szoros öszetartozását 
K elet-Békés hangsúlyozta. Vasban u ta ltak  egy gondnok m ondására: 
„Annyi fizetést fog kapni a pap, am ennyit m egérdem el.” Ebben kifeje
zésre ju t a  szolgálatban való hűség összefüggése az adakozókészséggel.

„Fokozott felelősségünk öregjeinkért.” Ez a tém a népszerű volt az 
LM K-kban, szívesen foglalkoztak vele. Látták , hogy nem csak az in téz
ményes diakónia feladata ez, hanem  m inden egyes gyülekezeté is. Sok 
jó ötlet hangzott el, hogyan lehet a  m unkába bevonni az „aktív” öre
geket, a továbbdolgozókat, nagym am ákat stb. Egy dolgozat felvetette 
az öreg lelkészekről való gondoskodást is a fia ta l lelkészek részéről.

„Szektás gondolatok jelentkezése gyü lekezeteinkben.” A legfőbb szek
tás jelenségnek az elszigetelődést tek in te tték  a dolgozatok. „Szektás m a
gatartás az, am ik o r sr lelkész félrevonul, sa já t tu la jdonának  tekinti a 
gyülekezetét, egyéniesen végzi a m unkáját, és nem  vállalja  az egész egy
ház döntéseit és rendjét.” (Vas) Békéscsaba arró l az eredm ényről számol 
be, hogy az ágostonistákat bevonták a gyülekezeti m unkába, most be
illeszkedtek abba, együtt vannak  a gyülekezettel. D unántúlon több egy
házmegyéből panaszolták, hogy e lárasztják  őket m agyar nyelvű em ig
ráns irodalom m al, am elyek javarészt szektás beállítottságúak, elzárkó
zásra, elkülönülésre biztatnak. Egy esetben egyházunk tan ításátó l e lté
rő módon foglalt á llást a keresztség kérdésében az egyik lelkész. Az es
peressel az élen az egész LMK elu tasíto tta korreferátum át, jelenleg el
já rás  a la tt áll ez a lelkész. Jó volt ennek a tém ának a felvetése, m ert 
előhozta a szektás gondolatokkal szem ben való fellépésnek a m agata rtá
sá t is, ahol pedig lappangott ilyen veszély, az nyilvánvalóvá lett.

„Lelkészi m unkaerő-gazdálkodás egyházunkban"  című tém ával is 
nagy kedvvel foglalkoztak a lelkészek. M inden egyházm egyében folyik
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tervezés, tanácskozás arról, hogyan lehet m inél célszerűbben végezni az 
összevonásokat és a lelkészi szolgálat beosztását. M indenütt vannak  pél
dái a társításnak, am elyek jó hatást gyakorolnak a további tervezésre. 
A két v ilágháború közötti időben erő ltették  a gyülekezetek önállósulá
sát, s ez részben m a is fennálló elaprózódásra vezetett. Borsod javasol
ja, hogy „egyes gyülekezetek épületeit tulajdonjogilag vegye á t az orszá
gos egyház”. E rre ott lá tnak  szükséget, ahol a közegyházi gondolkodás 
nem  eléggé ére tt ahhoz, hogy az egyházi vagyont célszerűen használják  
fel. Igazságtalan volt egy Pest megyei megjegyzés a szórványpapok 
m egbecsülésének elm aradására, m ert az egyházi vezetésnek állandóan 
gondja a nehéz szolgálatban állók m unkájának  tám ogatása.

9. A  diakónia  m unkaterü le te  fellendülésben van. Egym ást követik  a 
nagy beruházások. E lsősorban K áldy püspök kiváló nemzetközi és hazai 
kapcsolatai révén kerü lt sor a nyíregyházi Élim  egészségügyi gyerm ekott
hon felú jítására, közel 3 m illió forintos költséggel. Az Egészségügyi Mi
nisztérium  szubvenciója, külföldi segély és sa já t egyházi hozzájárulás je 
len tették  ennek a fedezetét. Hasonlóan megy végbe az előkészítés a bu 
dai szeretetotthonokhoz tartozó piliscsabai egységünkben is. G yőrben a 
központi fűtés bevezetése jelenti a nagy beruházást. Az országos pres
bitérium ban elhangzott annak a bejelentése, hogy Bonyhádon 50 ágyas, 
új otthon létesítéséről folyik tárgyalás. M indez intézm ényes diakóniánk 
kétségtelen gyarapodását jelenti. A június 8—9. között Gyenesdiáson ta r
to tt országos diakóniai konferencián á ttek in te ttük  intézm ényeink hely
zetét. A sok örvendetes jelenség m elle tt gondunk a m unkaerőhiány.

A  diakóniai m unkásképző tanfolyam ot éppen a diakóniai szolgálat 
fiatal erőkkel való felfrissítése érdekében határozta el az országos pres
bitérium , s ennek értelm ében szerveztük meg a tanfolyam ot azok szá
m ára, ak ik  élethivatásszerűen vá lla lják  egyházunkban a diakóniai szol
gálatot. Okt. 4-én ind íto ttuk  el ünnepélyesen a tanfolyam ot, am ely most 
nov. végén fejeződik be. A m ásodik ilyen intenzív tanfolyam  április kö
zepétől június közepéig fog tartan i, összesen 4 ilyen egyházi tanfolyam  
lesz, közben diakóniai gyakorlatokon vesznek részt hallgatóink az egyes 
diakóniai otthonokban. Á llami egészségügyi tanfolyam on ápolónői képe
sítést szereznek azok, akiknek ez még nincsen meg. összesen 3 éves egy
házi és egészségügyi kiképzés u tán  fogjuk őket ünnepélyesen kibocsáta
ni a diakóniai szolgálatba, hogy ők képezzék a törzsgárdájá t egyházunk 
diakóniai m unkaágának.

10. A z egyházm egyék  életében két kiem elkedő esemény volt. A Győr- 
Sopron-i egyházm egyében a gyülekezetek és egyházunk vezetőségének 
bizalm a ism ét W eltler Rezső  soproni lelkész felé fordult, aki m ár több, 
m int húsz esztendeje pásztorolja az egyházmegye gyülekezeteit és lel
készeit. Gazdag tapasztalatai, az egyház ú tjá t, a világ gazdasági és tá r
sadalm i összefüggéseit jól á ttek in tő  em ber bölcsessége jellem ezte eddigi 
egyházi és közéleti tevékenységét. Töretlenül képviselte az t az irány
vonalat, am elyet egyházunk kim unkált ebben a társadalm i rendben. 
M indezek nagyra* értékelése és W eltler Rezső szem élyének megbecsülése 
ju to tt kifejezésre az újabb h a t esztendőre szóló esperesi megbízatásban.

A . m osonm agyaróvári gyülekezetben ta rto tt istentiszteleten ik ta ttam  
be tisztségébe nem csak az ú jonnan m egválasztott Győr-Sopron-i esperest, 
hanem  Pocza Zoltán  egyházmegyei felügyelőt is.

A m ásik kiem elkedő esem ény az ú jravá laszto tt Fejér-K om árom -i egy
házmegye elnökségének beiktatása volt. Az egyházmegyei közgyűlésen 
Dr. Nagy István  esperes „Az élet okos istentisztelete” címszó alá foglal
ta össze székfoglalója m ondanivalóját. Érdekes form át választott tém á
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ja kibontására. A vasárnapi istentisztelet rendjének  megfelelően „Az 
Atya, Fiú, Szentlélek nevében” megnyitó m ondattól elindulva a befeje
ző hárm as Ámenig fe jte tte  ki, m it je len t a Szenthárom ság Isten m unká
ja a gyülekezetben és m iként valósul meg a gyülekezet okos istentiszte
lete a m indennapi életben. Az élet okos istentisztelete nálunk a szocia
lizmust építő társadalm unkban  folyik.

Azokat a gondolatokat, am elyeknek m agvát doktori székfoglalójá
ban is m egtalálhattuk , még tovább v itte  a teológiai mélységek felé és 
még tudatosabban alkalm azza m ind az egyházm egyét korm ányzó m un
kájában, m ind a Lelkipásztor szakfolyóiratunk szerkesztésében is.

Dr. Szelényi G usztáv  egyházmegyei felügyelővel együtt a kom áro
mi gyülekezetben ta rto tt egyházmegyei közgyűlésen ik ta ttam  be h iva ta
lába az ú jabb  hat évre m egválasztott egyházmegyei elnökséget.

11. A  gyülekezetek látogatása és az ezzel kapcsolatos igehirdetői 
szolgálat: szívügyem. Ez a legszeretettebb szolgálatom. Felejthetetlenek 
számom ra azok az alkalm ak, am ikor az o ltártó l és a szószékről tek in t
hetem á t a gyülekezetek népét. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy 
szolgálhatok az ige hirdetésével. Amíg hangzik igéje, Szentleikével új 
életet terem t, kézbe vesz m indnyájunkat és alak ít Jézus akarata  szerinti 
emberré.

Rendszerint tem plom renoválás alkalm a, vagy új parochia építéséért 
érzett hálaadás voltak az indítóokai kiszállásaim nak. Egy m ásik  ilyen 
terü let a személyi kérdésekkel kapcsolatos, am ikor beiktatás, lelkész
avatás te tte  ak tuálissá a szolgálatot. Az Evangélikus életben csaknem 
valam ennyi gyülekezeti szolgálatom ról m egjelent ripo rt vagy élm ény
beszámoló, ezért itt most a részletekre nem  térek  ki, csupán azt em lí
tem  meg, hogy az elm últ évben ötvenkét anyagyülekezetnek vagy leány
gyülekezetnek a tem plom ában szolgáltam  igehirdetéssel és rendszerin t 
előadással is. Ezek az elm últ p resb iteri ülés óta a következő gyülekezetek 
vo ltak :

Bük, Sopron, Szentendre, Veszprém, Kelenföld, Csepel, Budahegy- 
vidék, M osonm agyaróvár, Öbuda, Balassagyarm at, Ipolyvece, Kővágó
őrs, Révfülöp, Komárom, Pusztavám , Rábcakapi, Bezi, T árnokréti, Sop
ron, Takácsi, Gecse, Bakonyszentlászló, Bakonytam ási, Sikátor, Veszp-: 
rém varsány, M arcalgergelyi, Keszthely, Sümeg, Csékut, Bakonycsernye, 
Debrecen, Nyíregyháza, Tét, Győrszemere, V árpalota, Bököd, Kelenföld, 
Somlóvecse, Somlószőlős, Kétbodony, Kapolcs, Taliándörögd, öcs, Nagy- 
börzsöny, Pusztavám , Beled, Sárvár, Ózd, PutnokJ Nyíregyháza, Győr, 
Ösagárd.

Term észetesen ide szám ítandó budavári lelkészi szolgálatom, ahol 
havonta egy vasárnap a reggeli és délelőtti istentiszteleten szolgálok.

E helyről is köszönöm a gyülekezeti elnökségeknek, presbitérium ok
nak, egyháztagoknak a fogadtatásban is m egm utatkozó egyházszeretetét 
és hűségét.

12. Szem élyi változások. Isten  irán ti hálával köszöntjük azokat a lel
készeket, akik  az elm últ év során gyülekezeti lelkészi állásba nyertek  be
iktatást. Ezek az időrendi sorrendet követve a következők voltak:

Szalay Tam ást, nyíregyházi, K rám er Györgyöt soproni, Solym ár G á
bort sárvári, Sághy A ndrást Dabrony-nagyalásonyi, T arján i G yulát sá
toraljaújhely i, Görög Zoltánt kétbodonyi, Veczán P ált diósgyőri és P in 
té r K árolyné Nagy Erzsébetet putnoki lelkészi állásába ik ta tták  be.

Az Északi Egyházkerület lelkészképesítő bizottsága előtt 1976. októ
ber 28-án lelkészi vizsgát te tt B álin t László m alomsoki segédlelkész és 
Böröcz Enikő K iskabot-m érgesi lelkészi m unkatárs.
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Lelkésszé ava ttam  július 3-án Bokodon Szabó Vilmost, lelkészi m un
katársi szolgálatra kibocsátottam  június 27-én V árpalotán Varsányi Vil
m át és július 3-án Bokodon P iri Zsuzsannát. Az országos egyházi el
nökség engedélye a lap ján  lelkésszé ava ttam  a m ásodik lelkésznőt, Pin
té r  K árolyné Nagy Erzsébet személyében Putnokon, október 24-én. Lel
késszé avattam  Balicza Iván t Nyíregyházán október 31-én.

Isten  áld ja  meg az új szolgálati mezőn m unkába á llt testvéreinket!
Az elm últ évben a következő testvéreink vonultak  nyugalom ba: Nagy 

Gyula, Nagyalásony, Szabó Vilmos, Nyíregyháza, Bárdossy Jenő, Dabrony, 
G erhát Sándor, Galgaguta, M artos Ödön, Sárvár, Csabi József, Dörgicse. 
Isten  adjon nékik jó egészéget és hosszú életet a m egérdem elt nyugalom 
éveiben!

13. A  köszönet szava. Az Á llami Egyházügyi H ivatalt 25 éves fenn
állása alkalm ából e helyről is tisztelettel és szeretettel köszöntjük. Meg
becsüléssel gondolunk m indazokra, akiknek m unkája az állam  és egy
ház im m ár hagyom ányos jó viszonyát segíti és gyarapítja. A hosszú 
együttm űködés során baráti érzelm ekkel tek in tek  m indazokra, akikkel a 
népi-nem zeti egység jegyében tudtunk, tudunk  és fogunk együtt halad 
ni jó együttm űködésben, közös szocialista hazánk irán ti hűségben. Külön 
is tisztelettel és szeretettel köszöntőm  M iklós Im re  á llam titkár u rat, az 
Á llami Egyházügyi H ivatal elnökét, abból az alkalom ból, hogy az Elnö
ki Tanács a M unkáérdem rend arany  fokozatával tü n te tte  ki.

Köszönettel fordulok egyházunk vezetőségének m inden tagjához, a 
testvéri egységért és jó együttm űködésért. Különösen is kiem elem  D. K ál- 
dy Zoltán püspök-elnök felbecsülhetetlen értékű  szolgálatát egyházunk 
irányításában, am it teológiai útm utatásával, igehirdetői szolgálatával, h a 
zai és külföldi szolgálataival végez.

Az Északi Egyházkerületben köszönöm elnöktársam nak, Dr. Mihály 
Dezső egyházkerületi felügyelőnek sok-sok hűséges segítségét. Köszönöm 
az esperesek jó m unkatársi szolgálatait. Köszönöm a püspöki h ivatal 
dolgozóinak, Kőszeghy Tam ás püspöki titk á rn ak  és Giczi Ferencné tiszt
viselőnőnek lelkiism eretes, megbízható, hűséges m unkájukat.

„Aki pedig m indent m egtehet sokkal bőségesebben, m int ahogy mi 
k érjük  vagy gondoljuk, a bennünk m unkálkodó erő szerint: azé a di
csőség az egyházban K risztus Jézus á ltal nem zedékről nem zedékre, örök- 
kön-örökké. Á m en”

Budapest, 1976. nov. 25.
D. Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története 
a reformációtól napjainkig

(Részletek a Helsinki Egyetem Teológiai Fakultásán elhangzott elő
adásból)

A lu theri reform áció más és m ás időpontban, más és más körülm é
nyek között érkezett el Európa különböző állam aiba. H azánkban, M a
gyarországon, m ár néhány hónappal a 95 té tel kiszögezése u tán  bizo
nyos városi-polgári és kereskedő rétegekben ism ertté le ttek  L uther új 
tanai; az 1521-es worm si birodalm i gyűlésen — a középnemesi p á rt ve
zetőjével, W erbőczy nádorral az élén — m agyar főpapi, nem esi kü ldö tt
ség vett részt s tárgyalt m agával L utherral, in tve őt arra , hogy — úgy
mond — té rjen  vissza a helyes ú tra ; 1523-ban országgyűlési törvényt fo
gadtak el, am ely kim ondta a „lutheránusok fej- és jószágvesztését” és 
ezt a törvényt egy m ásik — a megégetéssel való fenyegetéssel — még 
meg is erősítette. Mindez a lu theri reform áció magyarországi gyors te r
jedését bizonyítja s olyan térhódítását, am elyet még elre tten tőnek  szánt 
halálos ítéletekkel sem lehete tt meggátolni.

Mi m agyar lu theránus teológusok — term észetesen és elsősorban — 
m indezt az egyházat m indig m egújítani akaró  Szentlélek m unkájának  
tekintjük , de m indig hozzátéve azt, hogy a mi hazánkban is meg voltak 
a reform áció gyors elterjedésének lelki-szellem i és társadalm i-gazdasági 
feltételei. Mivel az utóbbi feltételek kevésbé látszanak ism erteknek lenni, 
most előbb ezekről szeretnék néhány jellem ző tényt elmondani.

1.

A XVI. századi M agyarországra, annak  társadalm i helyzetére, a feu
dális anarchia, a lassanként feltörekvő polgárság és a jobbágyság ta r t 
hata tlan  helyzete volt a jellemző.

Ez az anarch ia és ez a tá rsadalm at bomlasztó folyam at a középkori 
m agyar széthullását eredményezte, az ország három  részre szakadását 
vonta maga u tán  — m eghatározva hosszú évszázadokig népünk sorsát, 
m egsem m isítve nem zeti önállóságunkat.

A főnemesi és a hatalom ból részt kívánó középnemesi réteg gátlás
ta lan  elnyom ása 1514-ben jobbágyfelkelést robbanto tt ki, am elyet ez a 
két — különben egym ással éles ellentétben álló — csoportosulás közös 
erővel levert és kegyetlenül torolt meg. A m egtorlás egyik eszköze a job
bágyok szabad költözködési jogának m egvonása volt, tehát egy olyan in 
tézkedés, am ely m ár eleve m eggátolta az alsóbb társadalm i rétegek — 
Európa m ás tá ja in  m ár régebben bekövetkezett — felem elkedését: pol- 
gárosulását. — A m ásik eszköz még em bertelenebb és haladásellenesebb 
volt, m ert áz előbbi m egkötés m ellett a szokásjog alap ján  állam i a lap 
törvénnyé le tt un T ripartitum  — am elynek összeállítója nem volt más,
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m int a m ár em líte tt és hazajövet L uther ellen egy ócsárló könyvet kiadó 
W erbőczy nádor — azt is kim ondotta, hogy „Az egész föld birtoka egye
dül a földesuraké.” (Csak zárójelben: ez utóbbi alap jában  véve egészen 
1945 m árciusáig, az akkor bekövetkezett földosztásig, érvényben m aradt:)

2 .

A feudális anarch ia szám lájára írható  az 1526 augusztusában — a 
mi szóhasználatunkban mohácsi vésznek m ondott — lezajlo tt ütközet 
is, am ikor a török haderő ellenállás nélkül betörve M agyarországra, szét
verte  a m agára m arad t és az am úgy is tényleges hatalom  nélküli király  
hadseregét. Mivel a csatában a k irály  (II. Lajos) is életét vesztette, a kö
vetkező évek a Habsburg, a m agyar szárm azású k irá ly t kívánó és vá
lasztó főnemesi s középnemesi rétegek elleni — igazi reneszánsz stílusú — 
acsarkodásai, harcai közepette te ltek  el. 1541-ben hazánkban ú jra  m eg
je len t a török haderő és kihasználva a zűrzavaros helyzetet, elfoglalta 
az ország fővárosát, Budát. Ezzel M agyarország sorsa m egpecsételődött: 
a törököt — m ely lassan, céltudatosan terjesztette ki hatalm i te rü leté t — 
csak 1686-ban sikerü lt hazánkból kiűzni. Az ország nyugati és északi ré 
sze a H absburg-királyok uralm a alá került, s csak a keleti részben m a
rad t meg — ideig-óráig — az a  m agyar állam alakulat, am it erdélyi fe
jedelem ségnek szoktunk m ondani. S ebben a nagyon nehéz helyzetben 
m utatkozott meg nálunk  is a lu theri reform áció erőssége és egyúttal 
gyöngesége is.

3.

A m ikor a m agyar lu theránus reform áció jellemzőit, az egyház és a 
népünk életében végzett szolgálatának pozitívum ait szeretném  felvázol
ni, akkor óhatatlanul és szükségszerűen kellene olyan neveket, adatokat, 
tényeket felsorolnom, am elyeknek felsorolása szükséges lenne ugyan, de 
am elyek a mi kis népünk határa in  tú l többnyire érdektelenek lehetnek. 
Ezért mellőzve Dévai Bíró M átyás (a „m agyar L u ther”) és m ások é le t
m űvének ism ertetését, de még mellőzve M agyarország és L uther kapcso
la tainak  bem utatását is, legyen szabad egyetlen szem élyre koncentrálnom . 
A rra, aki az én szűkebb pátriám nak, Békés megyének (Délkelet-M agyar- 
ország) volt a reform átora.

Ozorai Im re  1530-ban a krakkói, 1531 tavaszán a w ittenbergi egye
tem re iratkozott be. W ittenbergből hazajövet Tiszántúlon, főleg pedig 
Békés megye terü letén  m űködött. Itt, ebben az időben még elég erősen 
ta rto tta  m agát a régi egyház, s ezért valószínű, hogy m űködése az ú ttö 
rőnek a szolgálata volt, s m in t az első nem zedék más tag jainak  is, neki 
is a régi egyházzal való állandó küzdelem ben kelett szóval és írással 
bizonyítani a reform áció igazát.

1535-ben K rakkóban — je len t meg „De Christo et eius Ecclesia item  
de A ntichristo  eiusque Ecclesia” című könyve, am ely nem csak a m a
gyarországi reform áció irodalm ának, hanem  egyúttal az egész m agyaror
szági irodalom nak első m agyar nyelvű, önálló ta rta lm ú  term éke. (Életé
nek további sorsáról sem m it sem tudunk, csak sejtjük, hogy ő is áldoza
tu l esett a török 1541-es előnyomulásának.)

Könyvében az igaz egyházat: a reform áció egyházát és a ham is egy
házat, az A ntikrisztus egyházát m u ta tja  be — ízes, fordulatos m agyar 
nyelven. Bár az olvasóra bízza a következtetések levonását, hogy m elyik
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egyház lenne az A ntikrisztus egyháza, de fogalm azásában fé lreé rthe te t
lenül a róm ai egyházat érti a latta. „A ntikrisztusok azok — írja  —, akik 
azt hirdetik, hogy Isten  bűneinket a törvény m egtartásáért, az alam izs- 
nálkodásért, a böjtölésért és a jó cselekedeteinkért megbocsátja. Azon- 
képpen azok, akik  azt m ondják, hogy a mise hallgatásáért és a mise m on
dásáért, Szűz M ária és m inden szentek érdem éért bocsát meg nekünk 
az Isten .”

A régi egyház más tan ításairó l szólva, az áldozásról, a  la tin  nyelv 
használatáról k im utatja, hogy azok a k lérusnak  a parasztsággal szem be
ni k iváltságainak em elésére szolgálnak „Vannak, akik  azt m ondják, 
hogy K risztus csak a papoknak hagyta, hogy két szín a la tt vegyék m a
gukhoz az ő testét, vérét, de ez sem igaz, m ert meg nem m ondhatják  
sehol, hogy hol szerezte volna K risztus azt, hogy a paraszt em bernek csak 
egy szín a la tt kellene adni.”

Luther nyom án Ozorai különösen is erősen tám ad ja a k lérus anya
gi visszaéléseit, azt hogy üzletet csinálnak a szent dolgokból: az antikrisz- 
tusi vonások sorában a külsőséges pom pában, cerem óniákban való gyö
nyörködést, a világi gazdagságot, a hatalom ra törést, a papnőtlenséget 
sorolja fel. Ezek azok, am elyek u tá latosak  az igaz egyház számára.

Teológiájában teljesen w ittenbergi m estereinek, L uthernak  és Me- 
lanchthonnak a tanítványa. Az ő alapgondolataiktól való függése pon
tosan k im utatható, bár am it tő lük tan u lt nem  szolgai módon, hanem  sa
já t meggyőződésével, a m agyar észjárásnak és a m agyar viszonyoknak 
megfelelően ad ja vissza. L uther és M elanchthon egyetlen lényeges ta 
n ításától sem tér el: például az anyaszentegyházról a w ittenbergi refo r
mációval egyezően ta n ítja  azt, hogy a „hívek szent gyülekezete az, am e
lyet K risztus megszentelt, az ő szent halálával és vérével m egváltott”. 
Ez a tanítóm esterek  irán ti tisztelet, de ugyanakkor a „sajá t lábon való 
állás” különben m inden m agyar reform átor elsődleges tu lajdonsága és 
a m agyar reform áció egyik fő jellem vonása. S m indez együttvéve — te 
hát a hűség és az önállóság — volt a m agyar reform áció egyik erőssége.

4.

A m agyar lu theri reform áció m ásik erőssége a nép, a társadalom  
irán ti felelősség vállalása és ennek a felelősségnek a bátor hirdetése. 
Ozorai például azzal tám ad ja a feudális osztály telhetetlenségét, hogy a 
szegényeknek még az egészségét is elvennék, h a  ez őket hizlalná. De 
még nála is élesebben szólal meg kortársa, a m agyar reform áció legna
gyobb prédikátor-költője, Szkárosi H orváth A ndrás, aki a XVI. századi 
M agyarország legnagyobb ba já t a nagybirtokos főurak  önzésében és kap
zsiságában lá tja :

„Nagy szégyenségben fejedelm ek vagytok,
Ország pusztítóknak, csalárdnak m ondattok,
De elhallgatjátok, hogy m ár neip tudjátok.

Panaszolkodik az hatalm as Isten,
Az próféta írja  M ikheás könyvében 
Hogy u rak  nem  vagytok igaz ítéletbfen,
Hogy semmi jó nincsen nektek  kedvetekben.
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Szerettek — úgymond — m inden gonoszságot,
És az em bereket ugyan megnyúzzátok,
A bőrt tetem éről m ind el-levonszátok, 
s az tetem et is ugyan m egrontjátok.

Urak, ti bíztok az peniszes pénzben,
Erős váratokban, gyűjtö tt kénesetekben,
Kolcsos városotokban, aranyban, ezüstben,
De nagy hitetlenség, ki bízik ezekben.”

M indezt pedig hitből, a h it a lap ján  cselekedték eleink, abból a meg
győződésből, hogy Jézus K risztus testének, az egyháznak a szolgálata egy
ú tta l az egész em ber szolgálatára kötelez: le tt légyen az társadalm i, kul
tu rális avagy m űvészeti tevékenység. Ezt je len tette  a szám ukra, m ert az. 
volt a vélem ényük, hogy az igaz h it felszabaditja a keresztyén em bert 
erre  a legszélesebb dim enziójú szolgálatra. S ezért tudok m agam  is egyet
érteni a m agyar, m arx ista  történészprofesszorral — dr. Székely György- 
gyel —, aki a reform áció 450. évfordulója alkalm ával az NDK-ban m eg
je len t tanulm ánykötetben közölt írásá t a következő m ondatokkal zárja : 

„Durch die skizzenhafte D arstellung des W irkens einiger Persön- 
lichkeiten sollte beleuchtet w erden, von w elcher Bedeutung die lu the- 
rische Richtung bzw. Phase dér Reform ation fü r die gesellschaftlichen 
K am pfe und die kultu re lle  Entw icklung in U ngarn und Siebenbürgen 
war. W enn schliesslich noch berücksichtig w ird, dass die L utheraner 
den anderen R ichtungen den Weg ebneten, den G rundstein  fü r das pro- 
testantische Schulwesen in  U ngarn sowie fürd  das S túdium  im Ausland 
legten und zu einem  Teil auch die rela tíve F re ihait dér protestantischen 
G laubenausübung erkám pften, so kann  festgestellt w erden, dass dér 
W iderhall dér lutherischen Reform ation, die im europáischen Mafistab 
zu grössten Ereignissen zahlt, fü r U ngarn eine dér bedeutesten Bewegun- 
gen von bleibender A usw irkung angesehen w erden kann.”

5.

S a harm adik erősség? Ez — ha szabad ezt m ondanom  — a m agyar 
lu theránus teológus szívéhez legközelebb áll: a bátorító  vigasztalás. Az a 
m agatartás, am ely megnevezvén az országot elnyom orító bűnöket, m eg
nevezvén a bűnt elkövetőket is, nem  esik letargiába. A török megszállást, 
a H absburgok u ralm át ugyan Isten  büntetésének ta rtja , de k iu ta t is lá t 
ebből. K u ta t ugyanúgy, ugyanolyan módon, m in t ahogyan az egyes em 
bernek h irdeti: K risztus megváltói halálában, megszabadító kegyelm é
ben. így tö rténhet meg az, hogy a m agyar protestáns reform átort iro
dalom ban sohasem  találkozunk a „végzet bekövetkező k ikerülhetetlen- 
ségének” hirdetésével, hanem  a vigasztalás hirdetésével. „Vigasztaljátok, 
vigasztaljátok az én népem et” — m ondja a próféta és ezt te tték  refo r
m átor eleink akkor, am ikor a m agyar nép valóban a sír szélén tán to r
gott. A főurakat olyan kem ényen bíráló, az uralkodóosztály m agata rtá
sát olyan kegyetlenül ostorozó Szkárosi szava szinte m eglágyul akkor, 
am ikor a népről, az egyszerű em berekről van szó s művészileg is fe le jt
hetetlenül m ondja ki:

„K irályi nem zet vagy,
Noha csak kicsiny vagy,
A tyádnak kegyelme 
Irán tad  igen nagy.
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Ö szent Fia által 
Te is fia lettél 
És dicsőségében 
M ár te  is részt vettél.”

De nem csak korának, hanem  a m ai m agyar lu theránus nem zedék
nek is kedves ez az ének s különösen is an n ak  utolsó verse. Kedves, 
m ert többet kérni, m in t eleink kértek, mi sem tudunk  és nem  is aka
runk:

„Siess most is hozzánk,
K risztus segélj m inket,
A te szent igéddel 
Neveljed hitünket.
A te Szentlelkeddel 
Áldd meg te  népedet,
Hogy m inden dolgunkban 
D icsérjünk tégedet.”

6 .
Amilyen nagy szerepet já tszott a lu theránus reform áció a magyar 

egyházi, társadalm i, ku ltu rá lis élet m egújításában — sajnos — ugyan
ilyen vagy még nagyobb tehertéte lt volt kénytelen m agára venni a kora
beli egészségtelen gazdasági helyzet m iatt. Ennek a tehertételnek  be
m utatásaként legyen szabad egy részletet idéznem  abból a doktori disz- 
szertációból, am elyet a szerző 1974 végén nyú jto tt be faku ltásunk  egy
házszociológiai tanszékéhez, s am elynek révén teológiai doktori fokoza
tot nyert el.

Az alább idézendő részlet' elő tt a dolgozat író ja megjegyzi, hogy 
a XV. század végén M agyarország lakossága 4 m illió volt (annyi, m int 
az angol királyságé) és ez a szám — a megismétlődő paraszt és bányász 
felkelése m egtorlása, a törökök pusztítása m ia tt — a XVI. század végére 
2 m illióra csökkent. Ezek u tán  így fo ly ta tja :

„Ebben a mozgásban, eseményeiben, de lélekszám ban is gyorsan vál
tozó társadalom ban je len t meg a reform áció tanítása. M ielőtt azonban 
ezt vizsgálnánk, vessünk egy pillan tást a gazdasági helyzetre éspedig a 
birtokelosztás öszefüggésében. Az alábbi táb lázat a XVI. századi b irtok
elosztást m utatja . Az összeírt adóköteles

54 041 jobbágy telekből

3751 királyi (7 százalék)
6 140 egyházi (12 százalék)
1 043 városi (2 százalék)

40 119 nemesi porta (79 százalék)
2 986 pedig ism eretlen tu la jdonban  volt.

Még érdekesebb képet kapunk, ha a XV. és a XVI. századot hason
lítjuk  össze ebből a szempontból.
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K irályi egyházi városi nagy- kis- közép

birtok

százalékos m egosztásban:

XV. sz: 15,3 12,1 — 33,3 39,3
XVI. sz: 7,0 12,0 2,0 60,0 19,0

A számok m ögött húzódó eltérések jól illusztrá lják  azt a társadalm i 
mozgást, am ely ezekben az évtizedekben hazánkban végbement, m eg
változtatva a b irtok tu lajdon  s tru k tú rá já t is. Míg a k irály i tu la jdonban  
levő birtok  több, m int a  felére csökken (az ország szétszakadt!), addig a 
nagybirtokosok aránya — a fö ld területet illetően —, a kétszeresére em el
kedett. V égeredm ényben az ország pusztulásán az oligarchák nyertek! 
Ekkor a laku lt ki hazánkban a nagybirtokrendszer, am ely végeredm ény
ben 1945-ig meg is m aradt. A XVI. században ny ilván tarto tt nemesi 
portából 18 058 a tizenhat (!) nagybirtokos kezén voít, vagyis a nem es
ség tu la jdonában  levő porták  45 százaléka. A fennm aradó 55 százalékon 
pedig 1232 család osztozott.

A kárm ilyen furcsán is hangzik, de azt kell m ondanunk, hogy a re 
formáció terjedésének ez a nagybirtokosi rendszer kedvezett. Hiszen ezek 
a nagybirtokosok voltak azok, akik a p rédikátoroknak otthont, sőt több 
esetben m enedéket nyú jtha ttak .” (K arner Ágoston: A M agyarországi 
Evangélikus Egyház népességváltozásának vizsgálata — 1523—1973. — 
Budapest, 1974, kézirat gyanánt.)

Igen, valóban kedvezett ez a helyzet a m agyarországi reform áció té r
hódításának, de egyúttal azt is m agával hozta, hogy a XVI. században az 
öszlakosságot tek in tve 62 százalékot kitevő lu theranizm us a XVIII. szá
zad végére — egyházunk állam jogilag is érvényes szervezeti m egalaku
lásának időpontjára — 8,7 százalékra esett vissza — noha éppen ennek 
a századnak középső évtizedeiben ném et anyanyelvű csoportok betelepü
lésével szám szerűleg gyarapodott is. Hogy m iért tö rténhete tt mindez, a r
ra tanúkén t K laniczay Tibor irodalom történész-professzor nagyon ke
serű, de ugyanakkor nagyon reális m egállapításait szeretném  m egem lí
teni:

„Ezek a parvenű-főurak  a szélsőségek között ingadoznak, te tteik , 
politikai állásfoglalásuk, m agatartásuk  tele van ellentm ondással. T et
teiket a pénz, a hatalom vágy, a vagyon halm ozása vagy — ahogyan a 
reform áció írói lá tták  — a fösvénység irányította. Egyszer harcoltak, 
másszor pak tá ltak  hol a törökkel, hol a ném ettel; összefogtak katolikus 
főpapokkal, de elrabolták  a kolostorok birtokait, tám ogatták  a reform á
ció hirdetőit, de felégették az új vallás tem plom ait. E lkeseredetten h a r
coltak egymás ellen, de m induntalan  kénytelen volt összefogni egy-egy 
részük vagy a török, vagy a paraszt ellen, és hol az egyik, hol a m ásik 
fejedelem  m ellett tű n t fel egy-egy új csoportjuk, várva az alkalm at, hogy 
jó feltételek  ellenében a m ásik táborba szökjön át. Az anarch ia fejetlen  
kavargásában m inden főúr csak a sa já t hasznát nézte, s önző érdekeinek 
logikája vagy logikátlansága ha jto tta  egyik pártbó l a  m ásikba, fo rm ált 
barátból ellenséget, rablóból rokont vagy gyilkosból, hőst. A Szigetvárt 
utolsó csepp.-véréig hősiesen védő Zrínyi Miklós például orgyilkosként 
kezdte, de m in t a haza irán ti önfeláldozás példaképe fejezte be életét, 
Dobó István viszont Eger nagyszerű védelm e u tán  a mezővárosok elle
ni terrorakciókkal te tte  em lékezetessé nevét. A főurak a hazát veszni
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hagyták, kaput ny ito ttak  töröknek, ném etnek, s velük versengve pusztí
to tták  a népet, de ha életük sodrása egyiküket-m ásikukat olyan helyre 
állította, ahol érdekük volt k itartan i, ahonnan további pályafutásuk, v a 
gyonuk vagy családjuk rom lása nélkül nem  fu tam odhattak  meg, akkor 
makacsul k itarto ttak , a haza m inden rögéért készek voltak vért ontani 
és habozás nélkül vállalták  a hősi halál áldozatát. A század harm incas, 
negyvenes, ötvenes évtizedének nagyurai hallatlan  energiával vetették 
bele m agukat a m indenki harcába, nem  bízták sorsukat az isteni gond
viselésre, hanem  m aguk irány íto tták  azt. Nagy testi erő, katonai virtus, 
iszonyú akara t jellem ezte őket; m erőben különböztek utódaiktól, a ké
sőbbi századok tűlfinom ult, elkorcsosult, degenerált arisztokratáitól.

Ennek az osztálynak a tagjai új módon akartak  élni és gazdagodni. 
A vagyonszerzés új meg új form áit vezették be; fáradhatatlanok  voltak a 
jobbágyokat sújtó új meg új adónem ek kiagyalásában, de ugyanakkor — 
sokan közülük — a gazdagodás fejlettebb m ódszereinek bevezetésében 
is. Felism erték a kereskedelem , a bányák jelentőségét, s nem csak a ke
reskedők kifosztására törekedtek, hanem  ők m aguk is kereskedelm i vá l
lalkozásokba kezdtek. M indez a rra  m utat, hogy — legalábbis egy ré 
szük — nem helyezkedett szembe a gazdasági fejlődéssel, hanem  igye
kezett azt a maga javára  fordítani.

Az új helyzetben való alkalm azkodás készsége nyilvánul meg abban, 
hogy a főurak többsége — ingadozások u tán  — szakított a katolikus egy
házzal, s elfogadta a reform áció kevésbé radikális szárnyát, annak  el
veit, sőt m egpróbálta az egész reform ációs mozgalm at befogni a sa já t 
szekere elé. Ezzel m agyarázható, hogy iskolákat alapíto ttak , külföldi 
egyetem ekre induló ifjaka t pénzzel segítettek, egyes préd ikátorokat pe
dig könyveik kiadásában tám ogattak, ta lán  nem  is tudva, hogy e köny
vek egy része éppen ő ellenük irányul. A reform ációhoz való, akár csak 
form ális csatlakozás, alakító hatással volt m űveltségükre is. Az új főúri 
osztály tagjai azonban m agatartásuk, a mohó szerzésre és a féktelen él
vezetekre beállíto tt szem léletük révén a reneszánszban ta lá lták  meg a 
nekik legjobban megfelelő életstílust és ku ltúrát. Ezek kibontakozása 
term észetesen csak fokozatosan m ehetett végbe, helyzete konszolidáló
dásának eredm ényeként. H um anista egyetemi végzettség, nyelvtudás, ol
vasottság m ár ezeknek az évtizedeknek számos főurát is jellemzi, a re 
neszánsz főnemesi ku ltú ra  és irodalom  mégis csak a század végén, a 
következő periódusban fejlődhetett odáig, hogy magas színvonalú és m a
radandó eredm ényeket, s m űveket tudjon felm utatni.

Az 1530 és 1570 közötti évtizedek irodalm ában még az új arisz tokrá
cia legfőbb ellenfelének és gazdasági versenytársának^ a mezővárosi pol
gárságnak ju to tt a jelentősebb szerep. M iként a nemességből az új fő
úri réteg, úgy a polgárságból a m agyar mezővárosok váltak  a reneszánsz 
ku ltú ra  legfontosabb bázisaivá. A civitas kiváltságait élvező fe jle tt vá
rosok gazdasági hanyatlása egy-két kivétellel tovább ta rto tt, sőt fokozó
dott, egy részük, köztük m a főváros, Buda a török m artalékaH ett. A m eg
m aradt városok egy része ugyan eléggé gazdag és m űvelt volt ahhoz, 
hogy a reneszánsz irodalom  és m űveltség hordozásában részt válla l
jon, de mivel többsége ném et (részben szlovák) nemzetiségű, a reneszánsz 
irodalom nak — tehát a reform áció irodalm ának is — abban a fázisá
ban. am ikor a la tin ró l az anyanyelvre tevődött á t a hangsúly, a  m agyar 
irodalom szem pontjából szerepe m ár inkább csak másodlagos, közvetítő 
jellegű lehetett. A m agyar mezővárosi polgárság m in t ezeknek az év ti
zedeknek új arisztokráciája m elle tt m ásik legmozgékonyabb és a kor
szerű gazdálkodásra legérzékenyebb eleme, az új ideológiai, ku ltu rá lis
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jelenségekre osztályellenségéhez hasonlóan szintén igen fogékony volt. 
A reneszánsz ideológiai forrongásából és művelődési m egújulásából te r
mészetesen az osztályérdekeinek leginkább megfelelőt, s m agatartásához, 
ku ltu rá lis szintjéhez legközelebb álló irányzatot te tte  m agáévá: a refor
mációt. Sőt a mezővárosi polgárság, illetve értelm isége (prédikátorok, is
kolam esterek, nótáriusok, bírák) nem csak átvette azt, hanem  gyorsan 
magához is asszim ilálta, s az így kibontakozó mezővárosi reform áció 
jegyében jelentős irodalm at terem tett.

A reform áció évtizedeinek irodalm a a mezővárosok és az új arisz
tokrácia között dúló osztályharc, valam in t a kettős királyválasztás és a 
török hódítás következtében előálló politikai esem ények között fejlődött. 
A kor irodalm ára a reform áció keretében jelentkező haladó polgári ten 
denciák, illetve a török ellen v ívott meg nem  szűnő fegyveres küzdel
m ek nyom ták rá  bélyegüket. Ezeknek az évtizedeknek politikusai és 
írói még az egységes M agyarország koncepciójában gondolkodtak: a tö
rök hódítást, s a m aradék ország politikai kettészakíto ttságát még nem 
érezték tartósnak, véglegesnek. Az ország egysége, a haza és ezáltal a 
keresztyénség védelme, s a lassú társadalm i haladásnak legalább egy 
szabályozott, .törvényes’ és a feudális rend  á lta l való biztosítása: ezek 
azok a törekvések, am elyek a kor legjobbjait, s a nem zeti és társadalm i 
felelősségtudattal rendelkező írókat áthato tták .” (A M agyar Irodalom  
története — A kadém iai Kiadó, 1964. I. k. 268 kk. lapok.)

A m agyar lutheranizm us lélekszám únak növekedését, m ajd csökke
nését — m elynek két fő okát az előbbi idézet m agában foglalja — ezek 
u tán  könnyű m egértenünk, m ert ez egyrészt azért következett be, hogy 
a lu theránus reform ációt oly gyorsan elfogadó, tám ogató földbirtokos
főúri réteg a XVII. század elején — újabb  érdekeinek megfelelően — 
rekatolizált, m ásrészt pedig azért, m ert a mezővárosi polgárság a refo r
máció kálvini szárnyához csatlakozott. A főurak rekatolizálása a m agyar 
népesség legnagyobb rétegét, a jobbágy-parasztságot „vitte vissza” a 
„cuius régió, eius religio” elv a lap ján  a katolikus egyházba, az erdélyi 
és a török hódoltságbeli mezővárosi polgárságnak pedig — éppen sa já t
ságos helyzete m ia tt — jobban felelt meg a kálvinizm us radikálisabb 
nézet-rendszere, m in t az a m agyar lutheranizm us, am elyet éppen a pat- 
rónusai tagadtak  meg, s sem m isítettek meg m ajdnem  egészen.

Ami ezután következett, azt m indezek ellenére még sem lehet a 
kényszerű veszteségek feletti elkeseredéssel nyugtázni. Nem lehet, m ert 
a m agyarországi lu theranizm us lélekszám a ugyan kicsivé zsugorodott, 
azért a lélekszám útól függetlenül m indent m egtett a m aga m egm aradá
sának és a nem zeti függetlenség teljes visszaszerzése érdekében. Ezért 
ta lá ljuk  m indig ott a m agyarországi lu theránusokat azokban a harcok
ban, am elyek akár a XVII. század egész ideje, akár a XVIII. század első 
évtizede alatt, akár az 1848—49-es években a m agyar nép szabadságáért 
és egyúttal a protestantizm us vallásszabadságáért fo ly ta ttak  elődeink. 
Ez a harc m entes volt a vallási gyűlölettől — ezt nem  m ondhatjuk  el a 
m ásik oldalról: a H absburg-katolikus elnyomókról —, m entes volt a n a 
cionalizmustól, m ert a h it és a szabadság szép egységében folyt, m eg
m egújuló erővel és m érhetetlen  áldozattal. Éppen ezért szám unkra, m a
gyarországi lu theránusok szám ára m agától értődőnek tűn ik  az, hogy az 
igaz hazaszeretetei m agyar nyelven elsőnek a lu theránus énekköltő, Ri- 
may János (1573—1931) fogalm azta meg művészi módon, eképpen fejez
ve be gondolatainak sorát:
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„Ó kedves nemzetem, hazám, édes felem!
Kivel szerelm etes m ind tavaszom  s telem,
Keseregj, sírj, k iálts Istenedhez velem,
Nálad, hogy szeretlek, legyen ez vers jelem .”

(„Kiben kesereg a m agyar nem zetnek rom lásán, fogyásán”)
Öt azután olyanok követték, m in t Berzsenyi Dániel, s a legnagyobb 

m indenek között: Petőfi Sándor (1823—1849). M indahányan lu the ránu 
sok voltak, m in t ahogyan azok voltak azok, akiket — éppen 300 esztendő
vel ezelőtt, reform átus prédikátor, tanító  társa ikkal együtt — „hűtlen
ségükért” (értsd: a hazájuk, az egyházuk irán ti hűségükért) a H absburg- 
rendszer törvénytelenül bíróság elé állított, s közülök kit fogságra, k it 
számkivetésre, k it pedig gályarabságra ítélt. És a sok millió „névtelenek” 
közül nőtt ki Thököly Im re fejedelem  (1657—1705) s az 1848—49-es sza
badságharc vezetője: Kossuth Lajos. Lutheránusok voltak, m agyar lu the
ránusok.

7.

Amiről még szólnom kell — m ielőtt m ajd  je lenünkre á ttérnék  — az 
m ár nem olyan egyértelm ű, m in t az előbbiek voltak. A felvilágosult ab 
szolutisztikus uralkodó, II. József, 1781-ben kiadott türelm i rendelete 
ugyan a lu theránus gyülekezetek százait élesztette fel s 1791-ben egyhá
zunk m eg tartha tta  első, szervezetét m eghatározó alkotm ányozó zsinatát, 
de mindez részben m ár abba az irányba hatott, am ely az 1867-es k i
egyezés u tán i időszakban le tt általánossá és egyben kim ondottan káros
sá. A zsinaton ugyanis a „patrónusok”, azaz a főnem es-földesurak vet
ték kezükbe a lu theránus egyház szervezeti irány ításá t és csak a dog
m atikai kérdések tárgyalásánál engedték át a szuperintendenseknek 
(püspököknek nem  lehete tt őket szólítani, m ert ez „sértette a  róm ai ka
tolikus egyház előjogait”) az elnöklés jogát. Mindez még súlyosabb te 
hertétellé le tt akkor, am ikor a H absburg politika — külső és belső vesz
teségei m iatt — kénytelen volt elism erni az addig gyarm atként korm ány
zott m agyarországi te rü le tek  önállóságát. Ez volt az a m ár m egem lített 
kiegyezés, am ely végeredm ényben nem  volt más, m in t az osztrák és a 
m agyar vezető osztályok olyan kompromisszumos megegyezése, amely 
nem  vette figyelembe a két ország alsóbb néprétegeinek legelem ibb ér
dekeit sem. Az 1848-ban jogilag felszabadított parasztok most sem kap
tak  földet, a nem zetiségeket egymás ellen játszo tták  ki, s az egyházak 
teljes egyenlőségének kim ondására is csak az 1890-es évek közepén ke
rü lt sor.

A kiegyezés u tán  a m agyar lutheranizm us vezetése, teológiája el
vesztette identitását, s tovább csökkent az egyház híveinek az összla
kosságban elfoglalt arányszám a is. Csökkent úgy annyira, hogy a máso
dik világháború végére ez a szám m ár nem  érte  el az 5 százalékot és 
ezt is úgy, hogy híveinek húsz százaléka szórványgyülekezetekben élt. 
S m indez főleg annak  tu lajdonítható , hogy az egykor a hit tisztaságáért, 
a társadalm i haladásért küzdő egyház vezetői, vezetőrétegei az önm a
guk érdekeit képviselték, s nem  az egyház ügyét.

Az első világháború u tán  olyan volt a k iábrándultság, hogy szinte 
teljesen üressé le ttek  a tem plom aink. A lelkészeink sem a háborúban, 
sem a forradalom ban nem  állták  meg a helyüket, de erre képtelenek is 
voltak. K éptelenek, m ert vezetőik obskurussága m ellett tehetetlenségre 
kárhoztatta  őket a sa já t osztályhelyzetük: kispolgári létük.
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Ugyanez a tehetetlenség volt jellem ző a harm incas évekre is: a m a
gyar lu theránus teológia alig tan u lt valam it a sa já t m últjából és nem tu 
dott m itt kezdeni például a Ném et H itvalló Egyház teológiai eszmélke- 
désével sem- (A „bárm eni h itva llást” le sem fordították, a lelkészek meg 
sem ism erték.) S h iába in te tte  B arth  K ároly a m agyar protestantizm ust, 
hogy lépjen ki politikai-társadalm i m aradiságából: alig akadt egy-két em
ber, aki egyáltalában m egértette azt, hogy m ire gondol. így azután az 
egyház dzsentri szárm azású világi vezetői, püspökei — a róm ai katolikus 
egyház m ódjára, de sokkal kisebb hatáskörrel — politikai állásfoglalá
saikban és m agatartásukban  is azonosultak az akkori M agyarország kö
zépkori társadalm i berendezettségével, a vezetés nacionalista, sovinisz
ta, antiszem ita politikájával. Ez az azonosulás egyesek és egyes csopor
tok részéről odáig terjed, hogy teológiailag is alátám asztották, igazol
ták  azt az ideológiát, am ely végül is gazdaságilag, poltikailag és erköl
csileg egyaránt a megsemmisülés szélére ju tta tta  hazánkat.

Az egyház, a m agyarországi lu theránus egyház azonban mégsem sem 
m isült meg: U ra őrizte meg m inden kísértések között s a tagjai á ltal e l
követett bűnök ellenére. A tanulság azonban m egm aradt: nincs az az 
egyház, am ely valam it is tehetne Isten  ak ara ta  és az em berek java el
lenében. A m ienk ilyen volt, s ezért kellett m egítéltetnie.

Dr Vámos József

DR. EDUARD LOHSE:

A bibliakritika és igehirdetésünk
(Előadás lelkészértekezleten Celldömölkön, 1976. október 12-én)

Igen tisztelt Uraim, kedves Testvéreim !

M indnyájuknak szívélyes üdvözletét hozok az én hazai, hannoveri 
egyházamból, és őszintén örülök, hogy m a vendégként Önök között le
hetek. Püspöki szolgálatom ban legfontosabb feladatom nak tartom , hogy 
egyházunk lelkészeivel együtt azokról a feladatokról gondolkodjam, m e
lyek m a egyházunk előtt állnak. Szám om ra ebben különösképpen is 
fontos, hogy a tudom ányos teológia eredm ényét korunk igehirdetése szá
m ára gyümölcsözővé tegyem. Ezért olyan kérdésről szeretnék m a Önök
nek beszélni, mely engem az Űjszövetség exegétájaként és igehirdetőként 
m ár régóta foglalkoztat. A rról a kérdésről van szó, hogyan tud juk  a ka
pott bibliai szöveget tudom ányos megbízhatósággal (Redlichkeit) és a 
meggyőződés erejével közelvinni a gyülekezethez. I tt abból a kérdésből 
kell kiindulni, mely előtt m inden igehirdető áll. Egyrészt tanulm ányai 
során m egism erte a tudom ányos b ib liakritikát, m ásrészt a keresztyén 
igehirdetés szavahihetőségét kell ma gyülekezete előtt képviselnie. Ho
gyan tud  az igehirdető m indkét követelm énynek m egfelelni? Hogyan 
lehet in te llektuálisan  m egbízhatónak (redlich) m aradnia és ugyanakkor 
az evangélium  igazságához való hűségét, m elyre elkötelezték, megőrizni?

Ezekhez a kérdésekhez szeretnék hozzájárulást előterjeszteni, am i
kor a következőkben 5 té telt fogalmazok meg és ezeket azután  ki is fej
tem.

1. tétel: A tö rténet-k ritika i bibliatudom ány szükségessége és jogo
sultsága ma az evangélikus teológiában lényegében csaknem v itán  felül
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áll. A reform átori írás-e lv  következetes alkalm azásaként, hogy Jézus 
K risztus egyházában egyedül az írásnak  a szavak értelm én nyugvó üze
nete számít, a tö rténet-k ritika i bibliatudom ány m egtanít a bibliai iratok 
sokféleségében tanúsíto tt egy evangélium ra hallgatni.

Rövid teológiatörténeti visszapillantással kell kezdenünk. A bibliai 
szövegek tudom ányos vizsgálata különös módon legelőször nem  az evan
gélikus, hanem  a katolikus teológiában je len t meg. A reform ációt köve
tő időben az evangélikus egyházakban az orthodox inspiráció-tan  u ra l
kodott. Ez bonyolult gondolatrendszert a lak íto tt ki, mely szerint a b ib
liai szövegeket a Szentlélek szóról-szóra és m ondatró l-m ondatra csalat- 
kozhatatlanul d iktálta. Ilyen körülm ények között nem  volt lehetséges a 
bibliai iratok keletkezési körülm ényeit történeti alapon megvizsgálni. 
Csak akkor le tt a bibliai ira tok  tö rténeti szem lélete elfogadottá, am ikor 
egyrészt a felvilágosodás, m ásrészt pedig a  pietizm us új és elevenebb kap
csolatot te rem te tt a bibliai szövegekkel. Johiann A lbrecht Bengel pietista 
teológus az első jelentős tudósok egyike volt, aki szövegkritikát folyta
to tt és a görög Újszövetség tudom ányosan m egalapozott szövegének k i
dolgozását véghezvitte. A 18. század vége óta és a m últ század folya
m án azután a tö rténeti bibliatudom ány egyházunkban m indenütt érvény
re jutott. A történeti bibliatudom ány kritikusai és ellenzői is kénytele
nek voltak azokat a m ódszereket felhasználni, am elyeket a b ib liatudo
mány kidolgozott. T ehát: A bibliai iratok  keletkezési körülm ényeinek 
gondos analízise nélkül nem  lehete tt többé szakszerű teológiai v itá t foly
tatni a bibliai üzenet értelm éről és tartalm áról.

A tudom ányos b ib liakritika sem m iképpen sincs ellentétben az evan
gélium reform átori értelmezésével. Inkább  megfelel neki és olyan kezde
m ényezéseket visz tovább, m elyeket m ár m agában a reform ációban is 
m egtalálunk. I tt kell a rra  em lékeztetni, hogy az „egyedül az írá s” (sola 
scriptura) reform átori elvét azokkal a fogalm akkal kell összefüggésben 
látnunk, m elyek arró l szólnak, hogy egyedül Isten irgalm a alapozza meg 
a keresztyén gyülekezet hitét. Egyedül kegyelemből (sola gratia), egye
dül hitből (sola fide) és m indenekelőtt egyedül K risztus (solus Christus) 
— ezeket a teológiai vezérfogalm akat össze kell fogni a  sola scripturával. 
Egymást ugyanis kölcsönösen in terpretálják . Vagyis: Azt az alapelvet, 
hogy az evangélium  egyedül az írásból hallható  meg, csak akkor értik  
helyesen, ha az írá s t úgy olvassák és értik , m int Isten  m egszabadító ir
galm áról szóló bizonyságtételt. G erhard  Ebeling 1950-ben a „Zeitschrift 
fü r Theologie und K irche” hasáb ja in  program ot adó tanu lm ány t te tt köz
zé a tö rténet-k ritika i m ódszernek a protestáns teológia és egyház szá
m ára  való jelentőségéről. Ebben — m egítélésem  szerint jogosan — fe jte t
te  ki, hogy a bibliai szövegek következetesen alkalm azott történeti k riti
kája egyenesen megfelelője az egyedül h it á ltal való m egigazulás refo r
m átori felfogásának. A m ikor ugyanis lem ondunk m indez biztosítékról, 
mely külső tényekre vagy egyházi trad ícióra alapult, és egyedül a nem  a 
mi rendelkezésünkre álló kérügm ára hivatkozunk, akkor a reform átori 
igehirdetés éppenúgy, m in t a következetesen alkalm azott b ib liatudo
m ány azt tá rja  fel, hogy a keresztyén h it nem  máson, hanem  az Isten 
K risztusban hozzánk hajló  irgalm áról szóló üzenetén alapul. Ennyiben te 
hát el lehet m ondani, hogy a tö rténet-k ritika i bibliatudom ány szükséges
sége és jogosultsága az evangélikus teológiában érdem ileg indokolt. Ezen 
túlm enően m a a katoliküs egyházban is messzemenően elism erik a k ri
tikai bibliatudom ány jogosultságát. Mi következik azonban mindebből 
igehirdetésünkre nézve?

2. tétel: A tö rténet-k ritika i bibliatudom ány m egm utatja az igehir
detőnek, hogy a bibliai szövegeket az egyház h irdete tt igéjeként kell é r
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teni, mely a  korai keresztyén gyülekezetek eltérő szituációiban öröm hír
kén t hangzott el, és m elyet m a m in t viva vox evangelii-t kell belehirdet
ni egyházunk helyzetébe.

Ennek a té telnek  a k ifejtésénél az Újszövetségre koncentrálok, bár 
hasonló m egfontolások ószövetségi szövegekre éppúgy érvényesek.

M artin  Dibelius, aki egykor H eidelbergben taníto tt, az evangélium  fo r
m atörténetéről szóló híres értekezésében (Die Form geschichte des Evan- 
geliums, Tübingen 19332) egy alapvető m ondatot fogalm azott meg: .Kez
detben volt az igehirdetés.” Ebben a könnyen m egjegyezhető m ondat
ban Dibelius helyesen hangsúlyozta, hogy a keresztyén egyház kezdetén 
a m egfeszített és feltám adott K risztusról szóló öröm hír van. Az első idők
ben a keresztyén gyülekezeteknek nem  volt Újszövetségük, de rendelkez
tek  az Ószövetség irataival. Az igehirdetés tu lajdonképpen az Ószövetsé
get m agyarázta és ezeket az ira tokat a  gyülekezet jelenére vonatkoztatta, 
am ely gyülekezet K risztust élő U rának  vallotta. A kárm it is m ondtak 
és h irdettek  K risztusról, ez elsősorban nem  m últbeli történésekre való 
emlékezés volt. Hanem  inkább jelenlevő Ú rként hirdették, akinek a sza
va itt és most érvényes.

Szemléltesse ezt a felism erést egy példa. M árk evangélium a 2. feje
zetének 23—28. verseiben egy tö rténete t olvasunk, mely egy konfliktus
ról szól, és am ely Jézus tan ítványainak  szombati m agatartására  vonatko
zik. Jézus tan ítványaival szombaton gabonaföldön m ent keresztül. A ta 
nítványok kalászokat tépnek. Ezzel vétenek a szigorú szom bati m unkati
lalom  parancsa ellen. A m ikor a farizeusok Jézust kérdőre vonták ta n ít
ványai ilyen m agatartása m iatt, ő igazolta cselekedetüket és ezt m ondta: 
„A szombat le tt az em berért, nem  az em ber a szom batért; teh á t az Em 
berfia u ra  a szom batnak is.” Ezzel világossá válik, hogy a keresztyén 
gyülekezet ebből a történetből m ilyen üzenetet szólaltat meg. M artin 
Dibelius az olyan záróm ondásokat, m in t' am ilyen ennek a perikópának a 
végén is van, P red ig tspruchnak  nevezte. Ezzel ak a rta  érzékeltetni, hogy 
a keresztyén gyülekezet a  Jézus m űködéséről szóló történetekből a sa ját 
helyzetére vonatkoztatott közvetlen tanulságot és alkalm azást m erített. 
A keresztyén gyülekezet Jézust, akinek tö rténetéről és m űködéséről szól, 
jelenlevő Ú rnak ta rtja . Ú tm utatása szerint kell élnie és ú tm utatásának  
megfelelően kell viselkednie.

T ehát: A bibliatudom ány, elvégezve egy bibliai szöveg pontos elem 
zését, m egtanít ezt a szöveget abból a szituációból m egérteni, m elyben 
az első keresztyén gyülekezetek voltak. Am it ennek a szom bat-történet
nek a példáján  m egm utattunk, hasonló módon szem léltethető lenne más 
újszövetségi iratokon, m indenekelőtt az apostoli leveleken. A keresztyén 
üzenetet m indig egy m eghatározott helyzetre nézve hirdetik. A m últat, 
m elyre a keresztyén igehirdetés Jézus tö rténetére vagy Izráel népének 
ú tjá ra  tek in te tte l utal, közvetlenül belevonják a keresztyén igehirdetés 
aktualizálásába.

A történeti tudom ány tehá t m egtanít, hogy a keresztyén egyház kez
deteit a jelenlevő Úrról szóló igehirdetés határozza meg. Ez az igehirde
tés az újszövetségi iratok  m egfogalm azásának közvetlen indítéka, am int 
azokat a kánonban összeállították és összegyűjtötték. Miközben tehát a 
bibliatudom ány egyrészt m egérteti azt a közel kétezer éves történeti tá 
volságot, mely bennünket az egyház kezdeteitől elválaszt, m ásrészt olyan 
feladatkén t á llítja  elénk a keresztyén igehirdetésnek a kezdetektől a je 
lenig ta rtó  kontinuitását, am ely a mi feladatunk  és am elyet nekünk kell 
m egoldanunk. Ennek a feladatnak  annál jobban lehet eleget tenni, m inél 
világosabban szembe nézünk a bibliai iratok  keletkezésének körülm é

160



nyeivel. Nem az a kérdés a  döntő, hogy vajon m ind a négy evangélium ot 
Jézus Máté, M árk, Lukács és János nevű tan ítványai írták-e, vagy hogy 
mind a 13 páli levél valóban az apostolra vagy részben tan ítványaira  is 
visszavezetendő-e. Sokkal inkáb az a fontos, hogy a m indenkori b ib
liai szövet sajátosságait igazán m egragadjuk és a keresztyén igehirdetés
sel és tan ítással való kapcsolatát m egértsük.

Ha a keresztyén igehirdetés eredeti szándékát világosan m eglátjuk, 
m egértjük egyúttal azt is, hová kell tenni a hangsúlyt a mi igehirdeté
sünkben. Erről a kérdésről a következő té telben  szólunk; a  tö rténeti 
bibliatudom ány az igehirdetőnek ugyanis nem  csak könnyítést jelent. 
Nehézségeket is hoz m agával, m elyekkel az igehirdetőnek meg kell b ir
kóznia.

3. tétel: A tö rténet-k ritika i bibliatudom ány az igehirdetőnek fe ltá rja  a 
korai keresztyénségben érvényesülő különböző, sőt ellentétes hangok za- 
varbaejtő  sokféleségét és így m egnehezíti szám ára, hogy az öröm hír 
egyetlen igéjét m egtalálja és igehirdetésében továbbadja.

M ár szóltunk arról, a teológus tudja, m ilyen tö rténeti körülm ények 
között keletkeztek a bibliai iratok. Eközben v itába kell szállnia a ha
gyományai, m elyben részint nem  kielégítő elképzelések alakultak  ki a 
bibliai iratok szerzőségére vonatkozóan. De nem csak a későbbi egyházi 
hagyom ánnyal való v ita  je len t nehézségeket a teológusnak és az igehir
detőnek. A problém ák gyökere lényegesen m élyebbre nyúlik.

Rudolf Bultm ann, aki a közelm últban csaknem  92 éves korában 
hunyt el M arburgban, az újszövetségi tudom ány egyik vezető képviselő
jeként az Üjszövetség m itológiátlanításáról szóló híres előadásában le 
írta, hogy az újszövetségi szövegek olyan világképet feltételeznek, mely 
nem a miénk, hanem  az an tik  világé. Ügy képzelték, hogy a m enny a föld 
fölé boltozódik és a föld a la tt a  halo ttak  b irodalm a te rü l el. Az em berek 
betegségeit és szenvedéseit dém onok és gonosz szellemek befolyására ve
zették vissza. Azok az elképzelések, m elyekkel a terem tésről és az egész 
világ form ájáról beszélnek, az akkori idők szem léletének felelnek meg és 
a m odern tudom ány felism eréseivel számos ponton szöges ellentétben á l
lanak. Innen adódik a kérdés: A keresztyén em bernek, aki a bibliai ira 
tokat olvassa és az evangélium ra hagyatkozik, el kell fogadnia azt a vi
lágképet is, m elyről a bibliai kifejezések szólnak? Vagy esetleg m egvaló
sítható egy m egkülönböztetés, mely elkülöníti egym ástól egyrészt a ke
resztyén üzenetet, m ásrészt pedig a régi világképet?

Hadd közelítsünk most ehhez a kérdéshez egy m ásik példa kapcsán, 
am ely közvetlenül a reform átori teológiára vonatkozik. M int ism eretes, 
Luther M árton 1522-es Üjszövetség ford ításának  a Jakab-levélhez íro tt 
előszavában h ív ta fel a figyelm et arra , hogy Jak ab  teológiája k ibékíthe
tetlen ellentétben van a páli teológiával. A Jakab-levél azt tan ítja , hogy 
Isten igazságát h it és cselekedetek á ltal nyerjük  el. P ál ezzel szemben azt 
m utatja  meg, hogy Isten  igazságát egyedül h it á lta l fogadjuk el. M elyik 
igaz? Az egym ással szövetségben összedolgozó h it és cselekdedet által, 
vagy pedig egyedül h it á ltal igazul meg az em ber? L uther M árton rám u
tato tt e rre  az ellentm ondásra és az evangélium  páli értelm ezése m ellett 
döntött. Ezzel szemben a Jakab-levele t szalm alevélnek nevezte, m ert 
olyan erősen kihangsúlyozza a  cselekedeteket és ezáltal elhom ályosul az 
Isten kegyelm ének és irgalm ának kizárólagos érvényéről szóló üzenet. 
Luther teh á t m agukon a bibliai iratokon belül gyakorolt tárgyi kritikát. 
Ezért nem csak a Jakab-levelet, hanem  hasonló indítékokból a Zsidókhoz 
ÍT̂  levelet, Judás levelét is, és m indenekelőtt a Jelenések könyvét az 
Újszövetség végére tette. Ezeknek az iratoknak  még azt a szám ot se adta
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meg, am elyekkel az újszövetségi iratokat számozta. Szám nélkül sorolta 
fel őket az újszövetségi iratok  végén, ezzel is jelezve, hogy nem  tu lajdo
n ít nekik ugyanolyan jelentőséget, m int az Űjszövetség többi könyvének. 
K ritikai m érték  szám ára, m elynek alap ján  a bibliai iratokat megítéli, az a 
kérdés, hogy mi hirdeti K risztust (was Christus treibt). Ez az evangélium 
döntő üzenete. A bibliai iratokkal foly tato tt ta rta lm i v itá t az evangélium - 
naík ehhez a központi értelm ezéséhez kell m érni.

A reform átori alapelvtől té rjünk  most vissza az Újszövetség úgyne
vezett m itológiátlanításának kérdéséhez. Ha az előző alapelvet alkalm az
zuk, akkor az Újszövetség világképével kapcsolatos k ijelentésekre való 
tek in te tte l is az az alapelv érvényes, hogy csak az köt és kötelez, ami 
K risztust hirdeti. H elytelen lenne tehá t a bibliai üzenet mai hallgató já
tól azt kívánni, hogy vegye át az akkori világkép gondolatait. Ezeket in 
kább kritikusan  kell értelm ezni. Ennek az értelm ezésnek a K risztusról 
szóló üzenet középponti kijelentéseiből kell kiindulnia. Azt a próbálko
zást, m ellyel B ultm ann az Újszövetség m itológiátlanításának végrehaj
tásán  fáradozott, az ő szándékán túlm enően kell keresztülvinni. Bult- 
m annak  az volt a véleménye, a döntő dolog, hogy m inden ira tban  m eg
ta láljuk , hogyan értelm ezi az em ber lé tét a világban. Ezt a szempontot 
úgy kell helyreigazítani, hogy m inden bibliai ira tban  arró l van szó, ho
gyan áll az em ber Isten előtt és világban való életét Istentől kapott fel
adatnak  és a jándéknak  tudja. M indig arró l van szó, hogy Isten  igéje 
szólítja meg az em bert. A tárgynak  megfelelő írás-k ritik a  (sachgerechte 
Schriftkritik) reform átori k iindulásával ezért az igehirdető jó segítséget 
kap, hogyan boldoguljon a kritikus bibliatudom ány felism eréseivel és 
hogy azt olyan kih ívásnak lássa, am ely m indig ú jra  az Űjszövetség kö
zepére m uta t rá. E rről a feladatró l kell most részletesebben szólnunk.

4. tétel: A tö rténet-k ritika i b ibliatudom ány által okozott elbizony
talanodás azt eredm ényezte, hogy e felism eréseket nem csak a hivatalos 
egyház használja vonakodva, hanem  sok igehirdető is m ás tanácsadók 
u tán  néz, m elyeket a kor elemzésében, gyülekezete valóságos képében 
vagy közvetlenül a jelennel foglalkozó tudom ányokban vél m egtalálni.

Teljesen érthető, hogy a tudom ányos b ib liakritika és a m ai igehir
detés együttes elvégzésének feladata nem csak néhány igehirdető szá
m ára tű n t tehernek, hanem  a hivatalos egyházak is sokszor tartózkodóan 
á lltak  vele szemben. Különösen az elm últ háború végét közvetlenül kö
vető időkben, am ikor az egyházi szolgálatot nagy nehézségek közepette 
ú jra  megszervezték, az egyházvezetőségek a b ib liatudom ánnyal szemben 
olykor csupán csekély m egértést tanúsíto ttak . Rudolf B ultm ann teológiá
ja  sok k ritikus ellenkezésbe és bizonyos értetlenségbe ütközött. Ameny- 
nyire érthető  lehet bizonyos tekintetben az ilyen reakció, éppoly szük
séges mégis, hogy k ikerülhetetlenül álljon elő ttünk a feladat: a kritikai 
b ib liatudom ányt igehirdetésünk szolgálatára gyümölcsöztetni.

M ivel azonban ez a feladat sok igehirdető szám ára tú l nehéznek 
tűn t, itt is, o tt is m ás m egoldások u tán  kezdtek nézni és m ás szövegek 
után  kezdtek nyúlni, am elyek olykor a bibliai szövegek helyére léphetné
nek. így az elm últ tíz év során sokszor beszéltek nálunk  arról, hogy az 
igehirdetésnek elsősorban nem  egy m últból való bibliai szöveg vissza
adásának  kell lennie, hanem  inkább közvetlen inform ációt kell nyújtan ia 
a gyülekezetnek a hallgatók jelenlegi helyzetére való tekintettel. Az ige
hirdető tehát új tex tust kap. íróaszta lán  szétnyitva ott van az újság. A 
vele együtt élő em berek jelenlegi helyzetét kell k ritikusan  elemeznie és 
igehirdetésében ezzel kapcsolatban kell szót szólnia. Ehhez sokszorosan 
felhasználták az úgynevezett hum ántudom ányok —  pedagógia, pszicholó-
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gia társadalom tudom ányok és m ás alkalm azott tudom ányok — felism e
réséit is, hogy a jelenlegi helyzetet a lehető legvilágosabban elemezzék. 
Amilyen sokat lehet ezekből a hum ántudom ányokból tanu ln i és am ilyen 
jogos az az utalás, hogy az igehirdetőnek a jelenlegi helyzetet kell fi
gyelembe vennie, éppoly kevéssé lehet lem ondani a bibliai textusból adó
dó kiindulópontról. Egy kis tö rténette l szeretném  ezt megvilágosítani. 
Amikor több m int 10 évvel ezelőtt különböző előadások ta rtása  céljából 
am erikai teológiai szem inárium okban voltam, az egyik szombat este egy 
hallgató jö tt hozzám. M ásnap reggel igehirdetést kellett ta rtan ia  egy gyü
lekezetben, és elm ondta, hogy a prédikáció m ár készen van, d e  még nem 
talált bibliai tex tust ehhez a prédikációhoz. Nem szabad így történnie, 
hogy prédikációnk kizárólag a jelen  körülm ények szemrevételezéséből 
áll. s közben a  bibliai üzenetbeli kiindulópontra m ár nincs tekintettel. 
Inkább még most is lehet tanulni abból a régi hom iletikai szabályból, 
hogy az igehirdető a hét elején vegye kézbe a következő vasárnap ige
hirdetési alapigéjét és gondosan tanulm ányozza. Egész héten á t forgassa 
aztán ezt a tex tust gondolataiban és p róbálja vonatkoztatni azokra a 
kérdésekre, m elyek jelenleg gyülekezetében élnek. Ne tú l későn, hanem  
lehetőleg pénteken vagy legkésőbb szombaton délelőtt aztán ír ja  le ige
hirdetését, am elyet vasárnap kell elm ondani gyülekezete előtt. Az ige
hirdetés konkrét alak ításának ehhez a kérdéséhez hadd m ondjon még 
valam it az utolsó tétel.

5. tétel: Azáltal, hogy az igehirdető a b ib liak ritikát teológiai gondol
kodásának és m egítélésének szerves alkotórészévé teszi, tek in te te  éleseb
bé válik a K risztusról szóló bizonyságtétel m ai m egszólaltatásának fel
adata iránt. A hum ántudom ányok segítségével az igehallgatók helyzetét 
abban a kérdésben fogja látni, hogy mi az, am i m inket feltétlenül érin t 
(was uns unbedingt angeht), és az evangélium ot pedig Istennek K risz
tusban való szeretetéről szóló örvendeztető és szabadító üzenetként fogja 
meghirdetni, am ely a helyes válasz erre  a kérdésre.

Az evangélikus teológiának józanul kell gondolkodnia és íté letet a l
kotnia és a tárgyilagosság igényére korlátlanul tek in te tte l lennie. Nem 
minden igehirdétő tudom ányos exegéta. De m inden igehirdetőnek teoló
giailag annyira képzettnek kellene lennie, hogy tudjon bánni a tudom á
nyos teológia közleményeivel és tudjon sa já t k ritikai vélem ényt alkotni. 
A rendelkezésére álló segédeszközöket igénybe kell vennie, nem  félve 
a bibliai szövegek tudom ányos elem zésének kritikus kérdéseitől. Ha ezt 
a m unkát a lehető leggondosabban elvégezte, akkor oróbát tehet, hogy a 
rábízott tex tust igazán m egértette-e. H allgatóim  szám ára korábban, am i
kor G öttingenben professzorként tevékenykedtem , ezt a feladatot mindig 
így próbáltam  érzékeltetn i: Egy bibliai tex tust a tudom ányos felkészült
ség segítségével csak akkor érte ttü n k  meg helyesen, ha ezt a tex tust sa já t 
szavainkkal tud juk  elbeszélni. Ilyen elsajátítással, mely a bibliai textus 
elbeszélésével ad számot, bizonyítja az igehirdető, hogy m egértette-e 
valóban a textust. Csak akkor képes a tex tust a gyülekezetnek tovább
adni, ha ilyen módon fo ly tatja a dialógust a-textussal. Sőt, így tud  annak 
a feladatnak is eleget tenni, hogy egy bibliai tex tu st közelhozzon gyer
mekekhez és fiatalokhoz. Ennyiben tehá t m inden igehirdető teológusként 
állandó dialógusban van azzal a bibliai textussal, am ely elébe adatott. 
Nem egyszerűen csak azt kell részleteiben ism ételnie, am it Lukács, Pál 
vagy egy újszövetségi textus valam ely más szerzője egyszer elmondott. 
Hanem ezeknek az újszövetségi iratoknak  a segítségével K risztust je len 
levő Ű rként kell hirdetnie. M agáévá kell tennie a Biblia üzenetét és az
után el kell m ondania úgy, hogy az a jelen helyzetnek szól.
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A bibliai tex tusnak  ehhez az aktualizálásához a m odern hum ántudo
m ányok m indenképpen tudnak  segítséget nyújtani. Nem kell m inden 
igehirdetőnek szakem bernek lennie ezeknek a tudom ányoknak egyik 
vagy m ásik területén. M ert miközben világosan elemezzük a gyülekeze
tek  viszonyait, m elyek között élünk, foghatjuk  fel, hogy m inden em bert 
foglalkoztat az élet értelm ének kérdése. Az élet értelm ének ezt a  kérdé
sét Paul Tillich egyik fordulatával próbáltam  kifejezni, am ikor a té tel
ben azt m ondtam , az igehirdetés hallgató it foglalkoztatja a kérdés, hogy 
mi az, am i m inket feltétlenül érint. P au l Tillich ezzel ak a rja  érthetővé 
tenni, hogy olyan em bereket is, akik  Isten  igéjét m ár nem  veszik a jkuk 
ra  vagy m agukat ateistáknak  ta rtják , foglalkoztatja az élet értelm ének 
kérdése. Egyetlen em ber se tu d ja  ugyanis figyelmen kívül hagyni a  kér
dést, hogy mi az, am i életében feltétlenül érin ti és hogy végső soron mi 
a legfontosabb. Az az evangélium , am elyet tovább kell adnunk, erre  a 
kérdésre akar feleletet adni, és ad is feleletet, m elyet továbbadhatunk. 
L uther M árton egy alkalom m al helyesen m ondta: Az evangélium  végső 
soron nem  az, am it könyvekben le írtak  és m egfogalm aztak, hanem  ele
ven igehirdetés és nyilvános k iáltás Istennek K risztusban való irgal
máról. E rről kell szólnunk, és a bibliatudom ány ehhez hasznos segítséget 
tud  nyújtani. Egyik hannoveri lelkészünk ezt az alap té te lt úgy kísérelte 
meg kifejezni, hogy Jézus Mt 6,33-beli szavát így változtatta  meg: ,K e
ressétek először a teológiát, és ezek is m ind m egadatnak nektek.” Ez a 
megfogalmazás ta lán  nem  m inden tek in te tben  találó  exegézise Jézus sza
vának, m elyet a  Hegyibeszédben m ondott el. Ez a m ondat azonban mégis 
világossá teheti előttünk, hogy igehirdetési előkészületünkben éppen a 
bibliatudom ány felhasználásával azt ta r tju k  meg és azt tanu ljuk  ú jra  és 
újra, am elyre igehirdetőkként szükségünk van: a teológia öröm ét (Freude 
an dér Theologie). Fordította: Reuss András

Értelemzavaró sajtóhibák 
az 1916. decemberi számunk Németh Lászlóról 

szóló tanulmányában

732. oldal:

734. oldal:

735. oldal:

736. oTclal: 
738. oldal:

740. oldal: 
742. oldal:

743. oldal:

m ásodik bekezdés 7. sorban: helyzete
m ásodik bekezdés 12. sorban: először és időt álló
utolsó előtti 4. sorban: személyességből
m ásodik bekezdés 2. sorban: m unkák
m ásodik bekezdés 5. sorban: elidőzhetnénk
negyedik bekezdés 5. sorban : a mélyben
negyedik bekezdés 7—8. so rb an : term elődött
m ásodik bekezdés 4. sorban: hősei elszántan
negyedik bekezdés 4. sorban: korszakából
negyedik bekezdés 6. sorban: e sz m é ié r t...  m indent
negyedik bekezdés 7. so rb an : m agunkénak
ötödik bekezdés 1—2. sorban: a legszorosabban
utolsó előtti bekezdés 5. sorban: személyesség
első sor végén: tanúskodó Áruló, a
utolsó előtti bekezdés utolsó előtti sorban: körhálónak
negyedik bekezdés 7. so rb an : dém onával
negyedik bekezdés 2. so rban : elégtételül
negyedik bekezdés 2—3. sorban: ovasónak.
negyedik bekezdés 13. sorban: erre
a 3. jegyzetben: 1975.
a 9. jegyzet 4. sorban: m inden

164



Sa jtó szem le

E. Schick:

Der Christ, als Seelsorger
(lm Furche Verlag, Hamburg, 1975. 11. Auflage. 108. oldal)

Bár külső form átum ára és terjedelm ére nézve ez a kis könyv nem 
tartozik a  standard  m unkák  közé, tartalm ilag  mégis több figyelem re
méltó előnye van. 1. Egyik előnye az, hogy a  lelkigondozás alapvető 
szem pontjait nem  ism étli fölöslegesen. S ajá t személyes tapasztalataiból 
indul ki s azonnal a  legfontosabb, többnyire gyakorlati kérdéseket é rin 
ti. 2. Szerző m inden keresztyén em bert szem előtt ta rt, am ikor a lelk i
gondozás kérdéséről ír. Mégpedig kétféle értelem ben hangsúlyozza m in
den keresztyén em ber m egszólítottságát a lelkigondozást illetően. Egy 
részt olyan értelem ben, hogy m inden keresztyén em bernek szüksége van 
lelkigondozóra és lelkigondozásra. A 3. fejezetben külön is u ta l erre  Mt 
16.26-tal összefüggésben, hogy t. i. m ivel v á lth a tja  m eg az em ber sa já t
m agát? M ásrészt pedig m inden keresztény em bernek valam ilyen m inő
ségben és vonatkozásban állandóan lelkigondozást kellene végeznie. Sza
vaink és cselekedeteink am úgyis állandóan ha tnak  környezetünkre; 
lelkigondozás akkor lesz ebből a hatásból, ha szavaink és cselekedeteink 
másokon segítenek és így gyógyító tényezővé válnak. A könyvben m ind
végig egym ás m ellett halad  ez a kettős szem lélet, lelkigondozón érti a 
szerző a lelkipásztori hivatásból hagyom ányosan adódó személyt, akinek 
különösképpen is rendeltetése a lelkigondozás. M ásrészt rendszeresen ta 
lálunk u ta lásokat az  ún. laikus lelkigondozás elvi és gyakorlati jelentő
ségére, valam in t tényleges gyakorlására. Mindez tehát, am it most az 
ism ertetés során  k iem elünk a  könyv fejezeteiből, egyaránt érvényes a 
lelkészekre és gyülekezeti tagokra.

Egy a szükséges: Rendkívül fontos, hogy az, aki bárhol, bárm ilyen 
vonatkozásban lelkigondozást végez (a szónak term észetesen antropoló
giailag teljes vonatkoztatottságában, tehát m indig az egész em bert, an 
nak m inden őt m eghatározó tényezőjével együtt figyelem be véve), elen
gedhetetlen, hogy az ilyen szolgálatot végző em ber ne tud ja  m agát Jé 
zus Krisztus m egválto ttjánakü  Nemcsak tudnia kell a  m egváltásról, 
nemcsak esetleg vágyakoznia kell u tána, hanem  a személyes meggyő
ződés tuda tában  kell lennie. K ülönben nem  alkalm as lelkigondozásra, s 
m inden olyan irányú k ísérlete eleve rem énytelenség a la tt van.

A lelkigondozás karikatúrája. M elyek a  lelkigondozás torzképei a 
gyakorlatben? 1. H a összetévesztjük a  lelkigondozást a  jó indulatú  ba- 
rátkozással. 2. Ha egyszerűen csak a kíváncsiskodás és bizalm askodás 
m otivál bennünket. 3. Ha összekeverednek bennünk a tiszta és tisztá ta
lan, tudatos és tuda ta la tti indítékok. (22. o.)

A lelkigondozás etikai problémái. Az egyik alapvető etikai problé
m ának a  szerző az t ta rtja , hogy szabad-e egyáltalán em bernek a m ásik 
em beren lelkigondozást végeznie? Ch. Schrem pf nyom án figyelmeztet
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arra, hogy m inden 'közeledés em berek között tu lajdonképpen „túl-közel- 
hato lás”, ennek sokféle kísértésével és veszélyével!

A m it a valódi és helyes lelkigondozásról tudni kell. M ilyen adott
ságokkal kell az igazi lelkigondozónak rendelkeznie? 1. Legyen benső 
nyugalma, nem a közömbösség, hanem  a K risztus-békesség dialektikája 
értelm ében. 2. Érzékelje világosan a lelki-szellem i-anyagi segítségnyújtás 
áthatásait és összetüggéseit. Tanulságos pl. a  Helfen +  Heilen c. diakó- 
niai szakfolyóirat jelszava: „Suppe, Seife, Seele”. M ert enélkül Gold- 
scheid éles k ritiká ja  igazolódik: „A szocializmus konkrét fizikai gondo
zást, a kereszténység viszont csak absztrak t lelkigondozásl gyakorol” (30.
o.). Továbbá: A lelkigondozó legyen tisztában az egyszerű dolgok je len
tőségével és hatalm ával. „M ekkora életerő rejlik  egy egyszerű, hétköz
napi szóban, vagy tek in te tben ; ön tudatlanul is puszta jelenlétünkben! A 
keresztyén lelkigondozás: erőközlés!”

Pszichoanalízis és lelkigondozás. A m odern pszichiátria és pszicho
analízis az em beri szellem leghatalm asabb teljesítm ényei közé tartozik. 
De a lelkigondozáshoz tudni kell, hogy az evangélium i lelkigondozásnak 
nem szabad egyszerűen vallásos hangsúllyal m egtoldott pszichiátriai be
folyásnak lennie! A lelkigondozásnál nem  a  lélekre gyakorolt hatásról, 
hanem a  szellem ek fölötti győzelemről van szó. A keresztyén lelkigondo
zás elsőrenden nem  a lélek egészségével, hanem  a  lélek üdvösségével 
foglalkozik!

Szuggesztió és lelkigondozás. A  kettő  között van bizonyos form ális 
hasonlóság, de fennáll egy mély, lényegi különbség is. A minőségi kü
lönbség az, hogy az igazi lelkigondozó evangélium i erőt továbbít, áldást 
közvetít.

Igehirdetés és lelkigondozás. Bár e ké t te rü le t nem  azonosítható, 
köztük a legszorosabb kapcsolat áll fenn. Ha az igehirdetés Lélektől 
való, akkor a  legtöbb hallgatóban vágyat és igényt tám aszt lelkigon
dozásra, evangélium i gyónásra, lelki beszélgetésre. És ugyanakkor m in
den lelkigondozás igehirdetésbe torkollik.

Hatalom a szellem ek fölött. A  lelkigondozásban egészen határozottan 
démoni hatalm akkal v ívott küzdelem ről van szó. H arc a  hazugság, gyű
lölködés, kétségbeesés stb dém onai e llen !

Imádság és böjt. A z  Ú rnak  ezzel az erejével nem  rendelkezünk fo
lyam atosan, hanem  m indig hűségünkre van bízva. Mk 9.29. Ezekben a 
szavakban maga az Ú r tá rta  fel a szellemi harcnak  és győzelemnek köz
ponti titkát. (49. o.). Néhány példa a m indenkor esedékes és szüksé
ges böjtre:

Hallgatni tudás. A  katolikus hivő bizonyosan tudja, mi a helyzet a 
gyónási titok  körül. A protestáns egyházakban általában  nem  számol
nak lelkészek és gyülekezeti tagok kom olyan a  gyónási titok  m eg tartá
sával. Pedig ennek m egsértése helyrehozhatatlanul sok és súlyos törést 
okoz.

Komolyság. A  b izalm at keltő kom olyságra feltétlenül szükség van 
lelkigondozásnál. M indez kifejeződik és m egnyilvánul m ár abban az első 
lépésben, hogy kom olyan vesszük a  hozzánk forduló em bert. Nem k i
csinyeljük le nehézségeit és m egoldás gyanánt nem  adunk olcsó hum ori- 
zálgatást. Az élcelődéseket feltétlenül kerü ln i kell. M érhetetlenül sok ta 
szító vonás van bennük! (58. o.)

Lényegi megismerés. Nagyon fontos, hogy a lelkigondozó necsak em 
beri m értékek szerin t m érjen, hanem  benső, szellemi tartalm ú, központi 
ism eretre tudjon eljutni. Az im ádság és az írás  tanulm ányozása terén  
jelentkező m inden hűtlenség m egbosszulja m agát a lelkigondozásban is.
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Szenvedés. Aki az élet nehéz ú tja it m aga is végigjárja, az tud  m eg
értő lenni a  szenvedőkkel kapcsolatosan. M egértő lenni akkor is, am i
kor m indenben egyetértő nem  is tud lenni. Isten igéje a rra  ak a r  m in
denkit elsegíteni, hogy életének m egpróbáltatásait tudatosan vállalja, 
m ert csak ezáltal válhat a szenvedés jézusi értelem ben vett keresztté.

Szabadság. „Az igazság szabadokká tesz benneteket”. Ez az ige kü 
lönösen is vonatkozik a  lelkigondozásra. A bibliai értelem ben v e tt sza
badság szabaddá tesz sa já t énünktől, s a  m ásik em ber énjétől, s így ki
formálódik a szabadon való hatás esem énye: kérdezni tudunk  — anél
kül, hogy a m ásik em ber személyiségét, érzékenységét m egsértenénk; 
visszautasítást, m ellőzést tudunk  elhordozni — anélkül, hogy elkesered
nénk; hallgatni tudunk  a  m ásik em ber előtt, anélkül, hogy ez elzárkó
zás lenne; m egértjük  em bertársunkat —, az igazság m egtagadása nélkül; 
tudunk valak it kézenfogni, anélkül, hogy őt sa já t személyünkhöz köt
nénk; egy em bert elengedni tudunk, anélkül, hogy lem ondanánk róla; 
elveinkhez szilárdnak lenni, anélkül, hogy m inden m ás irányban  elzár
kóztunk volna; együtt érezni tudni —, az erotikum  felkeltése nélkül. Lel
kigondozás esetében ezeket je lenti a  szabadság, m elynek m egélése szin
tén a böjt terü letére tartozik.

Magányosság. Szerző külön kiem eli H. Bezzel egyik im ádságát: 
„Tégy engem magányossá, hogy idegen gondolatok elől szívem falai közé 
behúzódjam, hogy a tennivalók sokasága közepette is el ne veszítsem azt 
az egy szükségeset, a kereszten ado tt teljességet” (77. o.).

A szentély kapujában. Egy bizonyos határon  tú l lényegi felism eré
sek csak bibliai igék fölötti m editációban nyerhetők. Zsid. 13.17.

A  királyi papság. M inden lelkigondozónak m in t bibliai értelem ben 
vett .,pap”-nak  kell küldetését végeznie. Sokszor egyetlen lélek gondjai
val, ügyével a k á r  órákig is foglalkoznia kell. Ilyen alkalm akkor gondol
nia kell arra , hogy annak, aki szorongatott helyzetbe ju to tt, most ő az 
egyetlen felebarátja, aki könyörül ra jta! A papi karak ter a lelkigondo
zásnál jelentse azt is, hogy a lelkigondozó m inden em berre irgalm asan 
és szeretettel úgy tekint, m in t aki bűnei és nyom orúságai és m egpróbál
tatásai ellenére is ú ton  van  a  Szentély felé.

Adakozás. A z  elénk kerülő esetekben néha e rre  is szükség van. Ez
zel kapcsolatosan főleg Mt 6.3 üzenetét em eli ki a  szerző.

Fentieken kívül a könyvnek a jelentőségéhez kell beszám ítani azt 
a szolgálatot is, m elyet a  könyv m ár pusztán cím ének és tém ájának  v á
lasztásával ind ít el. Hozzásegíthet m inket ez a könyv is ahhoz, hogy szol
gálatunknak ez a nagyon fontos te rü le te  állandóan napirenden lévő 
kérdésünk legyen. Elsősorban nekünk, lelkészeknek. De nem csak nekünk, 
hanem valam i módon m inden keresztény emberek.

Győr Sándor
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A z igehirdető műhelye

Húsvét homiletikuma
Az egyház prédikációs gyakorlatának volt olyan szakasza, am elyben 

alig győztek nevet adni Húsvétnak. Mi m ár szinte feszengve olvassuk az 
egym ásra zsúfolt, válogatottnál válogatottabb titu lusokat: „Híres és szent 
nap, a napok elseje, u ra  és királya, az ünnepek ünnepe.” A sort bőven 
lehetne folytatni. Nem gondolom, hogy az egyház régi igehirdetői a jelző- 
á ra d a tta l a retorika szárnyas paripá ja  nyakába dobták volna a gyeplőt. 
Nem a fan táziá jukat eresztették szabadjára, hanem  az esem ény  súlyához, 
jelentőségéhez keresték  a megfelelőt és a szépet. Igyekezetük még így is 
szárnyaszegetten hu ll vissza: húsvétkor igazán nem  boldogulunk a re to 
rikával. Hiszen olyan történésről beszél, am elyhez soha nem  állt rendel
kezésre és soha nem  terem thető  elő az esem énnyel egyenértékű szó. Pál 
apostol és az evangélisták tanúskodása form ális szem pontból is példa
m utató : egyarán t a  visszafogottság, a tartózkodás jellem ző rájuk . Ez a rra  
figyelm eztet bennünket, hogy a húsvéti igehirdetésnél különösen is szük
ség van a protestáns igehirdetői önm egtartóztatás sajátos m ódjára: a szó- 
aszkézisre.

1. H úsvét azért az ünnep, m ert Jézus K risztus feltám adása az ese
mény. Nem a soron következő csupán, innen' nyer értelm et, ami m eg
előzte és innen tá ru l kapu a még m agára várató  felé.

Jézus K risztus feltám adásának eseménye egészen különleges vi
szonyban van az igehirdetéssel. Nem tárgyat, tém át, anyagot szolgáltat, 
hanem  az egész prédikációs tevékenységünk lehetőségét és értelm ét ad 
ja  meg. Feltám adása nélkül nem  lenne annyira érdekes és fontos Jézus, 
hogy értelm e lenne prédikálni róla. Üres lenne az igehirdetés, fedezetnél
küli. Ö m aga hiányoznék a róla szóló beszéd mögül. Form ai tek in te t
ben az első tanúk  tartózkodása, ta rta lm i tek in te tben  pedig Jézus élő vol
ta  szab m edert a  húsvéti igehirdetés csak az igazért áll helyt, fantaziálás- 
sal, sa já t ízlésre tervezettel nem  vállal közösséget. M agyárán az esemény 
az érdekes, nem  a reflexió!

2. Jézus K risztus feltám adásában sem m i nincsen, amire azt lehetne 
m ondani: ez csak természetes. Egyedül Isten  szám ára volt term észetes, 
hogy a m agát em berszolgálatra szánó és az em bert elm arasztaló íté le té
vel együtt vállaló, „ le írt” názáreti Jézust a m agáénak vallja. Egyedül 
Isten  szemében vo lt term észetes, hogy m entő ak a ra tá t Szolga je len ték te
lenségében végezze el. Egyedül Isten előtt volt term észetes az, hogy az 
igazolást, a Szolga igazolását csak a terem tés nagyságrendjéhez m érhető, 
hasonlítható esem ényben végezze el. Nem em legethetjük a „harm adna
pot” előre adott biztosíték gyanánt. Jézus szájában a „harm adnap” em le
getése éppen úgy a bizalom megvallása, m in t az egész szolgálati ú t v á l
lalása. Jézus az ú t végigjárásáért és a „harm adnap” rem énységéért is ke
servesen m egküzdött. Valahol elvétjük  a dolgot, ha a gyülekezet „a m a
gától értődés” öngyilkos nyugalm ával „üli” a Húsvétot.

3. Pál és az evangélisták döbbenetről beszélnek, sőt még hitetlenség
ről, bizonytalankodásról is. így éri őket a h ír és ilyen légkörben ta lá l
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koznak az Élővel. Szinte nyilvános gyónás szám ba megy az Ú t-ban  a J é 
zus feltám adásáról szóló híradás. Még a lá tszatá t is kerü ljük  annak  a fel- 
tételezésnek, m in tha magunkból, akár csak legszentebb óhajtásként te r
m elnénk ki a F eltám adottban való hitet. A bizonytalankodást és őszinte 
zavart pedig ne kezeljük le. Feddése pontosan kom olyanvételüket jelzi. 
Tamás esete a példa arra, hogy Jézus nem  ta rt ja  m agátólértetődőnek a 
Benne, az Élőben való hitet, hanem  segíti azt megszületni. Hogy aztán 
ez a folyam at m eddig ta rt, m ikor ju t célhoz, annak  egyedül Ö maga a 
tudója, látója.

4. A  húsvéti igehirdetésben a feltámadás történeti eseménye es a 
Feltámadottban való hit elválaszthatatlan egységéről kell szólni. A fe ltá
m adásról nem  semlegesek vagy ellenségek adnak  hírt. M inden ŰT-i h ír
adás olyan em berektől szárm azik, akik  h ittek  a  Feltám adottban. De nem 
előre! Nem az ő h itükben  tám ad t fel. H itüket a Feltám adottal való ta lá l
kozás szülte. A feltám adás eseménye és a F eltám adottban való h it el
választhatatlan, de felcserélhetetlen is. Isten  beleavatkozott a m egfeszí
tett Jézus sorsába. E rről a te ttrő l van szó, nem  egyszerűen a tanítványok 
nehezen érthető  és még nehezebben m agyarázható „hangulatváltozásá
ról’. Nemcsak ,Jézus ügye” m ent tovább. Jézus ügye azért és úgy m ent 
tovább, m ert a m egfeszített személyével tö rtén t valam i példátlan. Az 
„ügy” m ögött az Élő áll. Egyház sem azért van, m ert még vannak, akik  
hisznek, hanem  azért, m ert az élő K risztus dolgozik a ró la szóló h íradás
ban. Ö közelíti, Ő vonzza, ö  form álja az em bert.

5. A  Feltámadásban való h it nem  a „szélső h elyze tek”, vagy akár 
a legszélsőbb helyzet, a halál kesernyés ízű, nehezen lenyelhető orvos
sága, hanem  az Élővel való közösség, am elynek a hatósugara a „szélső 
helyzeteket” is eléri. Niem öller le írta, m it jelenített szám ára a k ihallga
tásra vivő úton, a koncentrációs táborban, a gereblyenyéllel kavicsba 
rajzolt „Vivit”. Biztosra veszem, hogy am ikor a világbéke ügyében 
járt-kelt, akkor sem je len te tt kevesebbet. Az Élővel való közösség sze
mélyes ügy, de a gyülekezetben van a helyén. A Feltám adott nem  m a
gányos extatikusokat terem tett, hanem  ú jra  egym ásra találó testvériséget 
hozott létre. T anítványai esetében is, Pál esetében is. Elgondolkodtató, 
hogy P álnak  a lenyűgöző találkozás u tán  egy bizonyára kisebb kvalitású 
em berhez és egy bizonyára átlag-gyülekezetbe kell m ennie. De keresz
tyének közösségébe! Nem azok m inősíte tt hite, hanem  Jézus K risztus 
ígérete fogja össze gyülekezetét: „Veletek vagyok m inden napon, a világ 
végezetéig.” Ez az ígéret aközben valósul, hogy az evangélium hirdetés
ben, a keresztség és úrvacsora gyakorlása közben „helytáll” értünk. Ezt 
az ígéretét még a személyes halál esem énye sem hazudto lhatja  meg.

6- Jézus Feltámadásának esem énye elszigetelhetetlen esemény. E l
választhatatlan  a kereszttől és k iik ta tha ta tlan  a  jövőből. Az Üt a F eltá
m adottban nem  visszalátogatót ünnepel. Benne, Vele új eseménysorozat 
indult be. „Olyan, m in t a szülés: ha a folyam at m egindult, fe ltartózta t
hatatlan. Isten egész terem tettséget m egújító m unkája fe lta rtóz ta tha ta t
lan. Célhoz ér, olyan biztosan, m in t ahogy a  dörgés sem m aradhat el, ha 
egyszer m ár villám lott.” (H. Zahrmt) . .  Fák, füvek, virágok, Ú julnak 
öröm ben” — ez nem  húsvéti tavasz-líra, hanem  a feltám adással kezdődött 
Új távlata.

7- A  keresztyén a Jézus feltám adásával beindult ú jnak a részese. 
Nemcsak úgy, hogy vár tőle valam it. Ügy is, hogy tesz benne valamit. 
A Zsidó-levél párhuzam ot m er vonni Isten Jézust halálból kihozó m un
kája, valam int a gyülekezet életéből, szolgálatából „kihozott”, m inden jó
ra készséges tevékenysége között. Isten  a Feltám adott K risztus közöségé
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ben, a közösség kiteljesedése rem énységében „m inden jó ra  készséges” 
gyülekezetei formál. Ez a „risus paschalis” m ai fo rm ája: a teljesen új 
öröm ével és rem énységében a „m inden jó” szolgálata.

8. A Feltám adott Jézusban való h it rem énység is. Ebben b írjuk  ki 
h itünknek  azt a rizikóját, hogy feltám adása és feltám asztó, megújító 
m unkájának  ígérete messze m eghaladja értelm i-lelki felfogóképességünk 
határát. Nemcsak a tapasztalható  jó ra  teszi képessé, hanem  akkor is m a
gáénak  vallja  népét, am ikor annak  m ás reménysége nem m arad, m in t
hogy az Élő em lékezetére bízza magát.

Fehér Károly

NAGYCSÜTÖRTÖK

Mt 26,20—26

„Csak nem ér vagyok, Uram?”

H árom  dologra ügyeljünk nagyon, am ikor ennek a tex tusnak  az alap
ján  készülünk nagycsütörtöki igehirdetésünkre:

1. Bárm ilyen csábító lehetőség feleletet keresni az evangélium ok á l
tal nyitvahagyott kérdésre: m iért á ru lta  el Judás Jézust? — ne bocsát
kozzunk bele a problém ába. Az evangélium ok a puszta tény t közlik. Le
írásukat nem  Judás m otívum ai izgatták, inkább az foglalkoztatta vala
m ennyit, hogy mi m otiválta Istent. Isten terve valósult meg ugyanis, 
am ikor egy tan ítvány  áru lása következtében ju t Jézus ellenségei kezébe, 
hogy így legyen m indenkié, valóban m indenkié. — A tanítványokat m eg
rendíti Jézus szava: „Közületek  egy el fog áru ln i engem.” N incsenek rá 
felkészülve. Jézus nyugodt, Tudja, hogy ennek a gyalázatnak is be kell 
következnie. Ism eri Isten  tervét. Ez term észetesen nem  m enti Judás te t
tét. Maga Jézus m ondja az árulóról: „Jobb volna annak az em bernek, ha 
meg sem született volna.” A szégyenletes eset inkább azt bizonyítja: Is
ten terveit még a tanítványi körben tö rtén t áru lás sem keresztezheti.

2. Judás történetünkben  fontos szerepet játszik. Némi túlzással szól
va — világtörténeti szerepet. Egy pillanatra  úgy tűn ik : kezében fu t össze 
m inden szál, m arkában  ta r t ja  Jézus sorsát, Az utolsó vacsorán az áruló 
tan ítvány  egy p illana tra  az első képsíkba kerül. M ajd még egyszer a Ge- 
csem áné kertben, am ikor csókkal á ru lja  el m esterét. De tényleg: csak 
egy p illanatra! A főszereplő azonban változatlanul Jézus. Amikor lelep
lezi Judást sokkal többről van szó, m in t egyszerű leleplezésről. K inyilat
koztatásról van szó. Jézus Isten tervét tá r ja  fel tanítványai előtt. Ök p er
sze nem értik. Jézus azonban érti, sőt tudja, hogy eljön az idő, am ikor 
ők is m egértik és örülni fognak. Ezért olyan nyugodt Jézus. A szálak 
nem Judás kezében fu tnak  össze. Az ő nem sokára átszegzett kezébe tette 
azokat az Atya. Ezért nem  ta r t ja  vissza Judást, sőt sietteti. Ezért veszi 
olyan nyugodt fenséggel kezébe a kenyeret, m ajd  a kelyhet és szerzi az ú r 
vacsorát. János evangélista leírása szerin t ugyan „igen m egrendült bense- 
jében” (to pneüm atij — Jn  13, 21). M egrendülése azonban nem  pszichikus 
jelenség, m in t pl. L ázár sírjánál, am ikor „felindult lelkében és hábor
gott” (Jn 11, 33), hanem  — am int Schniewind h ív ja fel rá  figyelm ünket 
— „Isten Lelke ind ítja  meg és vezérli”. Lázár sírjánál ugyanis Jézus 
pszühéjéről, Judás árulásával kapcsolatban pedig Isten P neum ájáról szól 
a görög szöveg.
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3. Ű rvacsorára felkészítő igehirdetést kell tartanunk . Mi ma jobb  
helyzetben vagyunk, m in t Jézus tanítványai voltak az utolsó vacsorán. 
Ök még nem  tud ták  mifelé mennek. Mi m ár tudhatjuk , m ert tudjuk, 
hogy honnan jövünk: Nagypéntek és Húsvét felől. Jézus m eghalt bűnein
kért és feltám adt m egigazulásunkra. — A tanítványok közül akkor b ár
melyik árulóvá válhato tt volna. Legalább is közel voltak az áruláshoz, 
noha szörnyűségnek tarto tták . „Csak nem én vagyok, U ram ?'’ — kérdezik 
egymás után. („Én vagyok-e az U ram ?” — az új fordítás szerint.) Nem 
akadályozzák meg Judást te ttének  végrehajtásában. ‘Nem köpik szem
közt. Nem közösítik ki. Teljesen tehetetlenek vele szemben. — Nekünk 
nem kell m a Judásokká válnunk. Az eláru lt Jézus győzött az áruláson. 
Az úrvacsora éppen ebben erősít meg. „Nincs ereje m ár, reá íté le t vár!" 
K ilátástalan, szükségtelen, céltalan. De attó l is m entesülünk, hogy m a
gunk szim atoljunk árulók után. Senkit se bélyegezzünk Judássá! M eny
nyi gyalázat szárm azott a középkorban abból, hogy a zsidóságot azono
sították Judással. (Érdemes elolvasni ebből a szempontból is Száraz 
György könyvét: „Egy előítélet nyom ában”. M egjelent a „Gyorsuló idő” 
sorozatban, 1976.) — Hogy ki ,az áruló, egyedül Jézus tudja. Az árulásról 
és az árulóról persze m a sincs m ás véleménye, m in t am it az utolsó v a 
csora alkalm ával elmondott. Ezért úgy kell p rédikálnunk Nagycsütörtö
kön, hogy igehirdetésünk forró vágyat ébresszen a gyülekezetben: „V aj
ha lennék hív keresztyén — szívem m élyén!”

„Dicséretet énekeltek . .

Most, am ikor jan u ár elején kéziratom at készítem, még nem  tudom 
hogyan prédikálok m ajd az úrvacsora szereztetésének ünnepén. Annyit 
megemlítek, hogy nagyon eszm éltetően hato tt rám  Bonhoeffer Jud ica v a
sárnapi igehirdetése Mt 26, 45/b—50. alapján. (Gesam melte Schriften IV. 
406) Továbbá Schniewind egzegézise (Das NT Deutsch 250). V alam int 
Lüthi igehirdetése Jn  13. alapján. És term észetesen K arner K ároly kom- 
m entára. Egyelőre így képzelem a vázlatot:

a) Régi szokás szerint úrvacsorához készülünk az úrvacsora szerez
tetésének ünnepén. A z úrvacsora örömvacsora. Ma is az. Jézus szánta 
annak. „Boldogok, akik a B árány menyegzőjének vacsorájára h ivatalo
sak!” A tanítványok az utolsó vacsorán még ezt nem érthették. De m eg
értették  később, Jézus feltám adása és a Szentlélek kitöltése után. 
„Nagy öröm m el és tiszta szívvel részesültek az eledelben.” (Csel 2, 46) A 
diadalm as Űr szolgál m ost nekünk. H itünket erősíti. D iadalm ában része
sít. „Veled én is győzhetek!” Megsebesít, m ert csak így gyógyíthat. Meg
öli önös énem, hogy gyümölcsöző, szolgáló életv itelre vezessen. Vele já rn i 
m inden körülm ények között öröm. A tanítványok dicséretet énekeltek és 
úgy indultak  a Gecsem áné k ert felé- Mi m it énekeljünk? „Vajha lennék  
hív keresztyén  — szívem  m élyén!”

b) Jézusnak nem csak szolgálata, hanem  egész személye nyugtalanító. 
Hogy tö rténhetett, hogy tanítványai között m egtűrt egy áru ló t? K i ez a 
Judás? „Egy közületek” — m ondja Jézus. „Egy a tizenkettő  közül” — ól
ra  ssuk később az evangélium ban (Mt 26, 47). É rthetetlen! „Ez nemcsak 
azt jelenti, hogy Jézus egyik követője, aki ezért vállalt is valam it, m in- 
aenét otthagyta, csakhogy Jézussal lehessen; Péternek, Jánosnak, sőt Jé 
zusnak testvére, bará tja , bizalm asa. Ennél m egfoghatatlanabb az, hogy 
Jézus h ív ta el, választotta ki Judást! Ez a tu lajdonképpeni titok, m ert J é 
zus kezdettől fogva tudta, hogy ki á ru lja  m ajd e l . . . A többihez h a 
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sonlóan őt is kiküldte az evangélium  hirdetésére, őt is felruházta h a ta 
lommal, hogy ördögöket űzzön és betegeket gyógyítson. Még csak nyo
m át se látjuk , hogy Jézus Judást gyűlölte volna. Sőt, am ikor a pénzügyek 
kezelését reábízta, még ki is tü n te t te . . .  K ettőjükön kívül senki se é rt
heti Jézus és Judás k ap cso la tá t. . .  És ugyanezzel a titokkal kerülünk 
szembe, ha Judás felől közeledünk hozzá. M iért te tte? Nyilván arró l van 
szó, hogy a gonosz az árta tlan tó l és tisztától nem  tud e lszak ad n i. . .  A go
nosz a Jó  legszenvedélyesebb tan ítványa — míg el nem  árulja. Jézus és 
Judás kezdettől fogva együvé tartoznak. Egyik se tud  a m ásiktól elsza
kadni . . .  A keresztyénség Judás alak jában  m indig az elvettetés, a kárho
zat sötét titk á t látta. R iadtan ism erte fel és vallo tta  meg, m ilyen komo
lyan sú jtja  Isten  ítélete az áruló t.” (Bonhoeffer) Az utolsó vacsorán azért 
tűn ik  fel e lő ttünk az áruló alakja, hogy így énekeljünk: „Nem szeret
nék Judás lenni!”

c) M egrendítő tö rténetünkben a tanítványok viselkedése. N em  ítél
keznek  Judás felett. Nem ta lálgatják , hogy m elyikük lehet az áruló. 
Ijedtükben, a szörnyű lehetőséget átérezve, Jézushoz fordulnak: „Csak 
nem én vagyok, U ram ?” Aki csak valam it is m egértett Jézus tan ításá
ból, csak valam it is m egsejtett életének pára tlan  titkából, ism eri a ta 
nítványok riad t kérdését: „Csak nem én vagyok, U ram ?” Kihez m ehet
nénk riad t kérdésünkkel ha nem hozzá? Hozzá, aki azért ju to tt egyik 
tanítványa árulása következtében csúfos kereszthalálra, hogy nekünk ne 
kelljen áruló tanítványokká válnunk. Az em ber lehet jó pedagógus, ügyes 
politikus, eredm ényes közgazdász, becsületes utcaseprő Jézus nélkül. De 
hűséges tanítvány soha! Azért, aki nem szeretne Judás lenni, annak  így 
is kell énekelnie: „Jézusé szeretnék lenni!”

Benczúr László

NAGYPÉNTEK

Jn 19,1—7 

Szembesítés

A nagypénteki igehirdetésre készülve m indig ú jra  megszívlelendő 
a reform átori figyelm eztetés: Jézus K risztus szenvedésére és halálá ra 
nem lehet m ásokra haragudva, dühösen emlékezni. Ez az intés az idén 
különösen is helyénvaló, hiszen a perikópa kavargásában Jézus kivételé
vel m indenki nagyon aktív. Tettük és szavaik vonzzák a figyelm et és in 
dulatokat váltanak ki. Tudjuk, hogy a középkorban gyakran a gettóban 
folytatódott a  passió-prédikáció. Bottal, késsel, tűzcsóvával és fosztoga
tással. Pogrommal. Mindez m ár csak egyháztörténeti, teológiatörténeti, 
kegyességtörténeti adalék. Csak? Nem kerü lhetünk  soha olyan messze e t
től az időtől sem korban, sem gondolkodásmódban, hogy szégyenpírja 
m egfakulhatna. Még akkor sem, ha időközben magas egyházi fórumok 
feloldozták az isténgyilkosság vád ja alól a zsidókat és ennek a vádnak 
a liturgikus szövegekben lecsapódott m aradványait használaton kívül 
helyezték. A reform átor messze megelőzte ezt a korrekciót, am ikor a J á 
nos evangélista em lítette „zsidók” a la tt nem nációt lá to tt egyszerűen a 
m egfeszítést követelőkben, hanem  a mi bűnünk szolgáit. M indazok rep 
rezentánsait, akik Neki tudatosan ellene szegültek és elutasították. így 
tehát a legolcsóbb nagypénteki hom iletikai megoldás sehova se vezető 
ú tja  el van zárva előlünk. Még akkor is, ha a  „zsidókat” más, nem- 
Krisztushívőkkel helyettesítenénk be.

172



A Pilátus-analízisbe sem bonyolódhatunk bele. Ügysem tudnánk felde
ríteni szándékát: élvezte-e, hogy gúnyt űzhetett, egy védtelen esetét k i 
használva, az egész népből, vagy igazán m enteni ak art-e?  Szívesen gon
dolkodna el ezen is az ember, hiszen olyan jó lenne ebben a m egvadult 
társaságban rokonszenvre érdem est találni. P ilátus ilyennek tűnik. K ü
lönösen akkor, ha m eggondoljuk: János evangélista a m egkorbácsolást az 
ítélethirdetés elő ttre teszi. Tehát a kegyetlen parancs nem pontot tesz a 
m egváltoztathatatlan  döntés után, hanem  színre kétségbeesett kísérlet a 
vádlók vérszom ja kielégítésére és ezzel egyúttal annak k io ltására is. K í
sérlet m aradék részvét és em berség felszínre hozására. Az is igaz, hogy 
ezt a kísérletezést az exisztenciális fenyegetés szele elsöpri. Biztosan nem 
szabad úgy tenni, m in tha P ilátus ott sem lenne, nem  is szólna, nem is 
tenne, de az is biztos, János evangélista nem  P ilátus lélektana felderíté
sére vállalkozott. N ekünk sem ez a dolgunk.

János evangélista arró l a Jézusról vallott, A kinek m ár tu lajdonkép
pen nincsen m ondanivalója. A m it akart, m ár elm ondta. Most az engedel
mességét és az Atyához való hűségét pecsételi azzal, hogy szolgálatát vé
gig és vérig elvégezze. íté le tvégrehajtó  osztag önkényes csúfolódása, P i
látus gúnyosan szánakozó, bem utató m ondata, a  főtanács képviselőinek 
teológiai vád ja m inden negatívum ukban is m eghökkentő vallom ás Róla, 
János az ő szavukkal m ondja el, te ttükkel érzékelteti, hogyan nem  ism er
ték fel, hogyan nem  fogadták el, sőt hogyan m inősítették egyenesen isten- 
telenségnek Isten em ber m ellé álló, példátlan  közeledését Jézusban. J é 
zus némasága, hallgatása nagyon beszédes. Túléli a gúnyolódást és őr
jöngést. A kereszt előtt és a kereszten is ezekért van. Semmit meg nem 
bánt, sem m it m ásként nem tenne. Semmi meg nem  akadályozhatja, hogy 
értük  legyen. Ami v árt rá, nem előre nem lá tható  tragédiaként szakadt 
a nyakába, hanem  szolgálati ú tjának  soron következő stáció jaként állt 
előtte Em ber lett. Isten nem pillanatnyi, csodás, elképesztő beavatkozá
sokkal segített ra jtunk , hanem  azzal, hogy Jézus em beri u ta t járt. Egy 
lett közülünk, azzal a különbséggel, hogy nem  m agáért á llt be a sorba. 
Amikor határozottan  elu tasíto tta  Keresztelő kivételezni akaró előzékeny
ségét, nem csak em berségünket, hanem  annak  a nyom orúságait is vállalta. 
Nem az Ö életét húzta le a m ienk, hanem  az övé em elte a m ellette való
két. Ott volt társ, ahol em berek m ellőle tágultak. O tt volt barátságosan 
emberséges, ahol kérlelhetetlen  biztossággal végérvényes íté letre vete
medtek. O tt oldozott, ahol gondosan fe lró ttak  és elrak tároztak  m inden 
elm arasztalót. O tt gondoskodott, ahol a gond és hiány az Atya irán ti bi
zalom ú tjá t eltorlaszolhatta. O tt is tá rsunk  lett, ahová Isten igazságos 
ítélete m indünket egyenként, helyettesíthetetlen  módon ér te tten : bű 
neinkben. O tt is tá rsunk  lett, ahol elkerülhetetlen  sorsot rettegve, a h a 
lálnak kiszolgáltatottságunk koccantja össze a fogunkat. É rtünk  van.

„Dicsőítünk U runk, mi a Te szolgáid,
akik  törékenyek vagyunk, bukdácsolunk és nincs
elég erőnk.
H atalm as adom ányoddal közeledsz felénk,
am it megfizetni, de mégcsak viszonozni sem tudunk
Beöltöztél em berségünkbe,
hogy m ajd  életünk lehessen istenséged által.
Te vagy fénye kutató  értelm ünknek.
Megbecsülöd köztünk azt is, aki törpe, 
fölemeled, aki elesett.
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Új életet kínálsz a haldoklónak, 
s bocsánatot annak, aki megbotlott.
H ajlandó vagy letörölni vétkeinket;
Te segítesz m inket győzelemre önm agunk felett 
szereteted által.” („M indennap együtt az O rra l” 156.)

A nagypénteki esemény vad kavargása, katonák, P ilátus, főpapok, 
semmi de semmi nem  akadályozhatja meg ezt a m ai szem besítést: ilyen 
úton é rt el bennünket Isten! Nem az érdeklődésünkre kíváncsi, nem  ar
ra, hogyan tudok kom m entálni és mi m inderről a  véleményünk. Véle
m ényünktől függetlenül ilyen úton é rt el bennünket Isten. Azt a semmi 
mással össze nem  hasonlítható döbbenetét várja, ami a hálás h it születé
sét kíséri, Jézus Krisztus, ez a Jézus K risztus az én Emberem! A mi Em
berünk!

Elgondolkodtató, hogy nem csak a keresztre menőről m ondták gú- 
nyos-sajnálkozón: „íme, az em ber!”, hanem  a keresztről is elhangzott va
lami hasonló. Igaz, Jézus ezt úgy m ondta, hogy an y já t és tan ítványát te t
te a m ásik „em berévé”. Nem engedett m ozdulatlan h itet, m egderm edt ra 
gaszkodást. A nekünk szolgáló Jézus a hit h á lá já t a m ásik felé mozduló 
készségben ta r t ja  igaznak. Ezt a m ozdulatot sokszor kihagytuk. És ilyen

kor nem  a szeretetünkkel, hanem  K risztushitünkkel volt baj. Mozdul-e 
gyülekezet óda, ahól nekünk kellene az Ő „em berének” lenni? Nem a r
ról van szó, m in tha mi m inősíthetnénk bárm iféle egyéni vagy közösségi 
nyomorúságot m ásodik kiadású K álváriának. Jézus ú tjá t nem  relativizál- 
hatjuk. N agypéntek csak egy volt. Ilyen Em ber is! Azokból a keresztyé
nekből legyen m inél több, akiket K risztushitük tá rs it azokkal, akiknek 
a sa já t nyomorúságuk, elesettségük, vagy m ások igazságtalansága, em 
bertelensége m ia tt van szüksége em berre.

Fehér Károly

NAGYSZOMBAT

Mt 12,38—40

Amit Urunk sírja prédikál

Az írástudók kérése jogosnak és indokoltnak tűnik. Nekik, mint. a 
nép vallási és társadalm i vezetőinek kötelességük volt „igazoltatni”, bi • 
zonyítékot kérni azoktól a „m essiásoktól”, akik gomba m ódra szaporod
tak  ez idő tá jt Izraelben. A szavaikból felhangzó kételkedés, az „advo- 
catus diaboli” hangja m indenkit jogosan faggatott —, egészen Jézusig. 
M ert á lta la  őket te tte  Isten „m egkérdezettekké”. A ham is m essiásokat 
egy-két „keresztkérdés” m indig leleplezte, s ham ar kiviláglott, hogy a 
nagy hang, a nagy ígéretek m ögött nincs o tt a felülről való „dünam isz”. 
Jézus m ellett a kérdezők hitetlensége lepleződött le, hogy a  megtérés, a 
vele való találkozás „alkalm át” elszalasztották. — URUNK válasza m ég
sem je len ti a  végső elutasításit. Ö tu d ja  ugyanis, hogy m ég a leghitet
lenebb „vizsgáztatás” m ögött is, még a  „leglekezelőbb” fölény pozíciójá
ból elhangzó kérdés m ögött is, o tt szorongnak egzisztenciánk kínzó 
kérdőjelei. — Ezért ta lán  jó nyomon járunk , ha Jézus válaszát nem csak 
ítéletnek tek in tjük  „a gonosz és parázna nem zedék” felett, hanem  valódi 
„válasznak”. M ert a „Jónás jele” igazán evangélium , hiszen hozzátartozik
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a m egváltás”. esem ényéhez: „m eghalt és eltem ette te tt — alászállt a  
poklokra ...”

M indenképpen figyelembe kell vennünk az ünnep jellegét. Nagy
szombaton „gyászra-hangolódott” gyülekezet üli körül a szószéket, akik
hez nagyon „közel” van a temető. M ásrészt — úgy is m ondhatnám  —, 
bizonyos vákuum -helyzetben hangzik fel a nagyszombati bizonyságtevé
sünk, am itől az előtte levő nagypéntek és a nyom ába lépő húsvét „elszív
ta” a m ondanivalót. Meg kell k ísérelnünk a „sajátos” üzenet m egkeresé
sét. Amit ta lán  soha sem m ondhatunk el olyan hangsúllyal, olyan meg
győző erővel, m int éppen az „Űr sírbaszállásának nap ján”. M ielőtt kö
rül néznénk azon a lelki-terepen, ahová igehirdetésünknek célba kell é r
nie, m élyedjünk el kissé igénk üzenetének közelebbi kutatásában.

A „jel” — szémeion  —, am ivel m aga Isten legitim izálja Egyszülött 
Fia messiási ere jé t (dünamisz), és te ljha ta lm át (exuszia), szokványos é r
telemben „elm arad”. Helyette olyan je let ad Isten, am ely a m inden h a
talomtól való teljes „kiüresedésben” (kenózisz), — az „eltem ettetett”, é r 
tünk való „m egsem m isülésében” bizonyítja elő ttünk Isten szeretetét. Csak 
karácsonnyal lehet párhuzam ba állítan i nagyszombat üzenetét. M ert a 
„szolgai fo rm a”, a „bölcső és koporsó” két végső pólusában jelenti ki ne
künk „leghum ánusabban” a nagy öröm hírt: em berré le tt az Isten! — K ü
lön figyelmet érdem el az „en té kardia tész gész” kifejezés, mely a H a
dész, a  „holtak b irodalm a” m egjelölésére szolgál. Az Em berfia — Mes
siás beszáll a K harón — ladikjába, hogy szabadulást vigyen a halál á l
tal megkötözötteknek. Együtt cipelve halála  te rhé t velünk —, hozzánk 
hasonlóvá le tt m indenben! —, de oda, a  legsötétebb poklos-m élységekbe 
is, a reménység evangélium át vitte. — A „három nap és három é jje l” 
megjelölés nem pontosan fedi a  húsvéti tö rténet „harm adnap”-ját. Jónás 
2, 1-nek, valószínű, a LXX-ból való szószerinti átvétele. Valószínű, hogy 
evangélista, m ikor ezt a „pontatlanságot” nem igyekezett elim inálni, 
hangsúlyozni akarta  Jézus igéjének sajátos, nem  kizárólag húsvétra kon
centrálódó jellegét. Bár kétség nélkü l a „végső bizonyság” — m ondjuk 
most így ”je l” —, am ivel Isten Ű rnak és K risztusnak bizonyította a Ná- 
zárethi Jézust —, az, hogy feltám asztotta, előhívta életre  a  halálból.

Mi, a XX. század végén élő em berek olyan életszínvonalon, olyan 
komfort-fokozaton, olyan hygiéniai és gyógyászati körülm ények között 
éljük az életünket, hogy am i igazán megrázó és elviselhetetlen —, m ond
juk egy em ber agóniájával —, csak nagy ritkán  találkozunk. Még a sa
já tunkkal is, csak a narkotikum  ködén át. Nem csoda, ha híveink jó ré 
sze nem já r  tem etésre, fél az öregedéstől, kerüli azokat a helyeket, ahol 
szenvedő em bereket lehet látni, (pl. kórház), és a sírást még hallgatni is 
irtózik. Ez a jelenség m ár önm agában is gyógyításra szorul, m ert olyan 
rejtett, vagy nyilvánvaló félelm ek (fóbiák) melegágya, ami súlyosabb k á
rosodások forrása lehet egy-egy hivünk idegrendszeréljen. M éginkább ag 
gasztó ez a jelenség, ha annak közösségi összefüggéseire is vetünk egy 
pillantást. A szenvedésektől, öregedéstől és haláltó l irtózó em ber szük
ségképpen visszahúzódóvá és éppen ezért önzővé válik. M iután a félel
mei elfo jtják  az egészséges részvétet és együttérzést — am i mozgósít, 
elindít az em bertársam  gondjának-bajának  felelős hordozására —, kép
telen szeretni, szolgálni, „részt venni” a  fe lebarát életében. Ezért nem  
lehet a „nagyszombati evangélium ot” periférikus üzenetként kezelni. 
Ezért nem kell „szégyelnünk”, hogy csak egy ilyen szim plának tűnő jó 
h írt szólaltatunk meg, m in t a gondolatban sírhalm ok m elle tt megállók, 
vagy a haláltól való félelem  m ia tt rettegők vigasztalása.
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Azt csak m ellékgondolatként em líteném  —, bár ném elyik gyüleke
zetünkben nem  kis gondot okoz —, hogy a „m odern” babonák és varázs
lások, jóslások és az elhaltakkal való spiritiszta kapcsolat-keresések, még 
inkább indokolttá teszik nagyszom bat v igasztalását: „ott vagyok, hol 
Uram  van. Ez az én nyugodalm am .”

Az igehirdetés rövid vázla tát az alábbiakban foglalnám  össze:

Kereszt a sírokon

1. Jeltelen sírok  —, „jeltelen” életek. Van abban valam i elszomorító, 
am ikor a  tem etők preg parcelláiban besüppedt, je lte len  sírokkal ta lálko
zunk. Nem tud juk  ki volt, m elyik családhoz tartozott, aki len t porlad. 
Nem csoda hát, ha m indnyájan  vágyódunk valam i „ jel” után, am i bizo
nyítaná, hogy életben-halálban kihez tartozunk. A kérdés — „M ester, jelt 
akarunk  látn i tőled” —, nem csak a  farizeusoké, hanem  a m iénk is. F ia 
talokat és „nyugdíjas”-korúakat egyaránt gyötörhet a kérdés: ki az, aki 
elkísér engem et egészen a  „végig” ? B ár kétségtelen, hogy a betegágyon 
tö ltö tt hónapok tépelődéseihez, meg az öreg kor aggasztó rém éhez a m a
gánossághoz, közelebb áll.

2. K evesebb fölényeskedés  —, több alázat. Azoknak is akik kérde
zünk, de azoknak is, akik a választ fogalm azzuk ezekre a kérdésekre. 
— Em bertelen lenne csúszni-mászni, m egalázkodva „m egadni m agunkat” 
a halál előtt. De azt hiszem a kérdést nem  megoldja, csak elodázza fölé
nyes kézlegyintés és okoskodás: ezekkel a kérdésekkel nem  érdem es fog
lalkozni. Meg aztán nem  is „igaz” ez a fölényünk, s m inél hangosabb 
annál inkább kételkedhetünk a m egalapozottságában. M ert a halállal 
szemben em berileg —, tényleg „védhetetlenek” vagyunk! — A válasz 
m egfogalm azásánál éreznie kell — lelkésznek és gyülekezetnek egyaránt 
—, nem  mi vigasztalunk, nem  a mi részvétünk és együttérzésünk ad bé
kességet. Bár m indezek elengedhetetlen kapcsolópontjai bizonyságtevé
sünknek. Isten üzenetét ad juk  át! Ez nem  egy „m utatós” szerep, de le
gyen nekünk ennyi m indig elég! S alázatosan — erőnkhöz m érten —, 
küzdjünk, hogy semmiféle jogosnak látszó igény, m inket ettől el ne tá n 
torítson.

3. Csak a „Jónás je le”! A z  „elgurult d rachm át” kereső asszony: az el
veszett „bárányát” kereső pásztor m inden szeretete ott szorong Jézus sza
vában: nincs m ás jel, csak a Jónás jele. Az „eltem ettetett” evangélium á
ban Jézusnak ez a pásztori szeretete szól a gyászolókhoz és a halállal 
szembe nézőkhöz: Jézus oda is u tánunk  —, értünk  jö n !

Kereszt a sírjainkon  — legyen ez nekünk nem csak a gyász, hanem  a 
megváltás, a rem énység jele!

Csizmazia Sándor

HÚSVÉT ÜNNEPE

Jel 1,17—18 

Az alapigéröl

Alapigénkben hatalm asan és meggyőzően hitelesíti K risztus U runk 
m aga János bizonyságtételét (1,5—6). Ö él elsőként a halo ttak  közül. Ő 
a megbízható, h iteles tanú. A földi hatalm aknak  is fejedelm e. Szeret, hi-
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szen vérével m egszabadított bűneinkből és országa népévé te tt. Övé a 
dicsőség és hatalom . — Ezzel a K risztussal ta lálkozhatott Patm osz szige-
té n  _ látom ása folyam án —, a K risztusért odakülönített János. Az Űr
napján, tehát a feltám adásával összefüggésben istentiszteleti nappá vált 
vasárnapon. Ahogyan az Ö p ró fé tá it szinte halálos rém ületbe e jte tte  az 
élő Istennel tö rtén t találkozásuk, Jánosnál sem lehete tt ez m ásként, am i
kor U rával isteni dicsőségében találkozott. Hiszen rá  kellett döbbennie 
em beri kicsiségére, bűnös voltára, lá tom ása érte lm ét m eghaladó nagy
ságára. U gyanakkor a  h itét, rem ényét, a bizonyságtételét igazoló esemény 
lenyűgöző valóságára is.

A dicsőséges Űr „kézrátétele” nem  az ítélet, hanem  az irgalom, a fel-      
oldozás, vigasztalás, az ú ja t terem tés, a teljes szeretet m ozdulatának b i
zonyult.’ Szava evangélium ot h irdetett, békét szerzett, elűzte a  halálféle
lem rettenetes szorítását, Azt a félelm et, am elyik o tt feszeng m indenfajta 
félelemben. Ű az első és az utolsó. M inden terem tés, az idő és a  tö rténe
lem kezdete, folytatása, végső célja, értelm e és beteljesítője. Nemcsak él!
Ű az élet. Kezében van m inden élet. A jándékozója és célja. Ő a „Názáreti 
Jézus”, aki m eghalt a  halál ellen, de él örökké az életért. Egyetlen h a ta 
lom, tehát „kulcshatalom ” a halállal, kárhozatta l szemben. B ilincsét le
oldja és kaput nyit az örök életre. Azt sem hagyja felejteni, hogy az íté 
let u raként a kárhozatra  is Övé a hatalom .

Mivel a v ilágnak és az egyháznak élő, hatalm as és szerető ura van, 
kell, hogy az egyház egész élete istentisztelet legyen a világban és a v i
lágért.

Útban a húsvéti igehirdetéshez

Alapigénk a lap ján  biztos, hogy nem  a K risztus feltám adásáról kell 
prédikálnunk, hanem  az élet, a jelen, a  jövő élő U rát kell m eghirdetnünk, 
vagy inkább szóhoz ju tta tnunk . Teljes húsvéti bizonyossággal. V igaszta
lásul a vigasztalanoknak, nekünk m agunknak is. É letre a  velünk együtt 
halállal b irkózóknak  Bizonyos üdvösségre az enyészet várom ányosainak.

Ű r-voltának teljes komolyságával. Az életet ugyanis nem  „szórja” 
csak úgy, ha kell, h a  nem. De meleg szívvel, egész hatalom m al ad ja m in
denkinek, akinek kell, vagyis h itte l m egragadja ö t.  Ehhez bizony nem 
kevesebb szükséges, m inthogy előbb Ő ragadjon m eg m inket, em eljen 
és kössön magához. Így igaz m ár m ost: Ö a feltám adás és az élet és vé
gül is ö  lesz.

Lehetséges ez, m ivel alapigénk a húsvéti üzenet szíve-közepével in 
dul és folytatódik. Azzal, am ivel a húsvéti h íradások végződnek, ö  m aga 
szól és cselekszik. Ebben nem  póto lhatja  senki és semmi. Lehetetlen vál- 
l a k ozás volna, azért meg se próbáljuk. Inkább illő alázattal, szilárd m eg
győződéssel és örömmel legyünk eszközei arra , hogy i t t  és m ost valóban 
szólhasson és cselekedhessék. Becsapjuk ő t ,  a  gyülekezetét, a világot és 
önm agunkat, ha nem  erre vállalkozunk a h it bizodalm ával, rem ényével 
és elkötelezésével.

M esterkélt segédeszközökre és doppingszerekre nincs szükség. A 
m ár em lített szem pontot úgy sem pótolja más. Sem a  hosszú és kerülő 
utakon m egvillogtatott írásm agyarázati m orzsák (ezt éppen a m ár el
engedhetetlenül m egvívott egzegézis-harcunk teszi feleslegessé), sem a 
költészet óriási tárháza, sem pedig a lélektan  vagy bölcselet legtöbbször 
egyedekre és lelkekre szabott, de egész gyülekezetek szám ára — csillogva 
Js — bicegő igazsága.

177



Az azonban nélkülözhetetlen, hogy az életet kereső, a halállal szem- 
ben bizonyosságra vágyó gyülekezetei jól lássuk otthoni és munkahelyi, 
gyülekezeti, közegyházi és társadalm i hátterével és összefüggéseiben. El
h itetjük , hogy élő, prédikáló és cselekvő U runk is ezt lá tja , ta rtja  szem 
előtt és célozza meg életre, üdvösségre. A húsvéti hitért, a vígasztalás 
öröm éért és a küldetés m ozdulatáért.

A hiteles húsvéti prédikátor

Élő és hatalm as U runk most nem  a szem ünk szám ára van jelen, ha
nem  igéjében érkezik, szólal meg és cselekszik közöttünk. Ezért hiteles 
az evangélium , ezért van hatalm a életre-halálra , ezért lesz vigasztalása a 
vigasztalanoknak, rem énysége a halál jegyeseinek. Ezért lesz új szívvel 
és új úton indító  és já rha tó  hatalom  azoknak, akik Öt m agát hallják  
benne és Vele találkoznak. Nem kell a lába elé esnünk úgy, m int egy 
halott. De odáig elju thatunk , hogy a bizonyosság, az öröm, a hála oda- 
térdeltessen eléje a Tam ás ám ulatával és h itvallásával: Én Uram, és én 
Istenem ! Hiszen az élő és hatalm as Ű r a prédikátorunk.

1. A  prédikáló K risztus szava m inden fé lelm et elűző hatalom. Nem 
hiszem, hogy egyetlen egy is akadna köztünk-, akinél nem időszerű kérdés 
— életünknek akárcsak egyetlen n ap ján  is ,— a félelem. Különösen igaz 
ez azonnal, ha rádöbbenünk a rra  a valóságra, hogy m inden félelm ünk
ben a halál bú jkál vagy zörget. Sőt, ott lapul benne a lá thata tlanu l is 
valóságos gonosz, aki felidézi félelm einket — sokszor nem  is alaptalanul 
—, de meg is lovagolja a m aga szem pontjából. A rra  sürget, am i u tán  
k ár loholnunk. Olyan biztosítékokat ígér, am elyek nincsenek, vagy előbb 
van záróra, m int utolérnénk. — Félelm eink tagadása sem megoldás, m ert 
csak a képm utatás já ték á t kényszeríti ránk. Közben pedig kerü ljük  és 
fe le jtjük  a tennivalókat. Am elyikbe m égis szinte belebotlunk, a rra  meg 
bénultak, tehetetlenek, erőtlenek vagyunk. Vagy pedig még attól is fé
lünk: m egrövidülünk, lem aradunk  valam iről, ha megtesszük. Ráfizetünk, 
m ert v isszahatásában nem  bukkan  fel a kam at, a nyereség. Á rtatlan  dol
gok ezek? M agánügyek? U runk aligha annak  látjá. Tekintete úgy esik 
m a ránk, hogy az ilyen önigazoló hiedelm ek szertefoszlanák, m int a köd 
a nap tám aáatban . Egyúttal azt is napvilágra hozza, hogy sokféle bűnünk
nek éppen a félelem  a gyökere, akár vádoló tettekben, akár idegölő és 
lélekölő m ulasztásokban valóságok.

Hogy ne volna h á t szenzáció féltőn szerető húsvéti biztatása: Ne félj! 
B iztatása persze sokkal több, m in t az ebtől vagy sötéttől félő gyerm e
kek bátorítása. H alálával k ihúzta halálunk  m éregfogát és k itépte m in
den félelm ünk gyökerét. Ezt igazolta, erre ü tö tt letörölhetetlen pecsétet 
Isten húsvét hajnalán . M aga az élő Ü r győz meg m inket ennek érvényé
ről, B iztatása azért messze tú l a bátorításon, szabadítás, feloldozás a fé
lelm eink bilincséből. Nem a gonosz, nem a halál, az enyészet szava m ár 
a sorsunk, a jelenünk és holnapunk, hanem  az, aki él örökkon'-örökké. 
Senki ki nem ragadhat a kezéből és el nem  szakaszthat szeretetétől' Nincs 
fu llánk ja a halálnak. U runk kihúzta, eltörölte halálával. Hol a d iadala? 
Sehol. Az erősebb győzött. Teljes a diadal a halál fölött. Micsoda nekibá- 
torodást, m ilyen te ttek re  és áldozatokra kész elszánást je len thet ez ne
künk vigasztalan, rem énytelen, m egsebzett és m egrövidített em bertár- 
siank szám ára! O tt is, ahol eddig m egadta nekünk a felm entvényt a  kö
zöny, az önzés, a félelem.
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2. Pédikáló Urunknak azonban nemcsak félelem-űző szava van hoz
zánk hanem jobbját is fe lénk nyújtja.  Ne szalasszuk el. Hadd segítse, 
hadd m élyítse tovább ez a kép is élő K risztusunk húsvéti üzenetét. Itt 
és most a rra  tereli "szivünk bizodalm át, h itünk  tá r t  k a rja it és ü res tenye
rünket, ahol üzenete m ár nyilvánvaló a jándékká és cselekvéssé válik. 
Igéjében, szent vacsorájában a keze is je len  van, nem csak a szíve. Ez a 
kéz nem üt, nem  öl, hanem  elevenít. Felemel, ta lp ra  állít, ú j szívet, új 
örömet, új elszánást terem t. így tesz bennünket a húsvéti szenzáció bol
dog és ' alkalm as tanúivá. Cselekvésre, vállalásra kész és adni tudó sze
retettel, cselekvésre képes erős kézzel és az időszerű tennivalókat idejé
ben és helyesen látó szemekkel. Ez a húsvéti változás sem m agánügy te 
hát. Az ú ju lt h itű  és szívű em bereknek nem  a lelkizők, a feledékenyek és 
felelőtlenek, a státusuktól és annak  szim bólum aitól m egszállottak k é 
nyelmi páholyában van a helye, hanem  o tt és ú jra  ott, ahol a bűn, go
noszság, a félelem sebesültjei, sérültjei és áldozatai következnek. Ott, 
ahol nagyon lekésett a segítő szív és kéz, ahol halo tt a szeretet, a  vígasz
talás, de nagyon elevenek a szorító gondok. A családokban, az egyház
ban és intézm ényeiben, a társadalom ban és a földkerekségen. Húsvét 
bizonyosságával ez lesz a gondunk és nem a félelem.

A nekünk készséggel szolgáló, élő U runkat csak úgy tud juk  m a szol
gálni, ha ővele szolgálunk és osztozunk em ber-gondjában és világgond
jában. Ő zörget értünk  m inden kiáltó  és szorító em beri gondban, bajban, 
igazságtalanságban _gs szenvedésben. Viszont az élő K risztust viszi és ad 
ja mindenki, aki húsvéti h itte l és szeretettel fordul oda megoldást, bé
kességet és vigasztalást kereső em bertársaihoz. Íme, így bukkan elénk 
most az élő K risztus éltető szavával és ú ja t terem tő kezével. Ú tjával 
együtt, am elyet a mi u tunkká is tesz. Útja  az élet ú tja  és azt éppen a 
holnap bizonyosságával m egvigasztalt egyházán keresztül k íván ja foly
tatni világunkban. Mindazokhoz, akik a húsvét vigasza, ereje, hatalm a 
után k iá ltanak  bárm ilyen ínségükkel, szenvedésükkel, keservükkel vagy 
gyászukkal. Ilyen jövőt adó és mégis m indennapi, gyakorlati és diakóniai 
értelem ben űzi el szava m inden félelm ünket és terem ti ú jjá  jobb ja  éle
tünket. Valóságosan és m ások javára, öröm ére is. Jelentkezése és jelenlé
te — túl azon a boldog jeladáson, hogy él — húsvéti öröm szerzése, és 
diadalának folytatása. M ár igaz és végül is az lesz: „Teljes a diadal a 
halál fö lött” !

Szabó Gyula

HUSVÉT 2. NAPJA 

1 Kor 15,21—23 

Krisztus, a Zsenge mindenkié!

Aki m a tagad ja  a test feltám adását, e lu tasítja  Jézus feltám adását és 
azzal együtt a m agunk feltám adását is. A korintusi gyülekezetben más 
volt a helyzet. Ők h itték  és vallo tták  K risztus feltám adását csak annak 
az em berre vonatkozó következm ényével nem voltak tisztában. K étel
kedtek abban, hogy Jézus feltám adása m agába foglalja övéinek feltá-

179



m adását is. Meg kell értenünk  zavarukat ha m eggondoljuk, hogy a gyü
lekezet alig h a t évvel e levél m egírása elő tt a laku lt és m ás gyülekezet
tel együtt ők is m ár életükben v árták  Jézus vissza jövetelét. Ezen kívül, 
görögök voltak és gondolkodásuk szerin t a test a lélek börtöne, a  halál 
ezért nem  ellenség hanem  szabadító. M enti őket az is, hogy a keresztyén 
hitvallás ez időben még csak kialakulófélben volt.

P ál nem  tekinti lényegtelennek ezt a  bizonytalanságot és a 15. feje
zetben hatalm asan  tesz bizonyságot arról, hogy Jézus feltám adásától 
elválaszthata tlan  övéinek a  feltám adása és a gyülekezet h ite  és élete. 
T extusunk három  verse az apostol bizonyságtevésének két fontos üze
netét tartalm azza: Em ber á ltal (Ádám) van a halá l; Em ber á lta l (Krisz
tus) van a halo ttak  feltám adása.

A születő, m ajd  halálba hanyatló  em beriség hosszú láncába Isten 
beik tato tt egy láncszemet, K risztust, aki feltám adásával legyőzte a h a
lált. A zért győzött, hogy Zsenge (kezdet) legyen, ak it követnek a fe ltá
m adásban először az övéi, azután  m inden em ber. Mai igénk öröm hírét 
így sum m ázhatjuk: Krisztus, a Zsenge m indenkié!

*

Nem ok nélkül kerü ltek  a húsvéti litu rg ia örvendező énekébe a lel
kendező szavak: „Vigadjunk, vigadjunk, m iként a fák, fűvek, virágok 
úju lnak  öröm ben.” M ert húsvét tavaszi heteiben lehetetlen észre nem 
venni a zsengét. Az üdén zöldellő vetéseknek, fakadó rügyeknek, v irá 
goknak, a barom fiudvarok pelyhes csibéinek, a napra  k ite tt gyermek- 
kocsikban sütkérező gyerm ekpalántáknak m indenki örül. M ert a zsenge 
önm agáért beszél, nem  kell azt m agyarázni, csak r á  kell nézni és örü
lünk. Igénk Jézusról, a Zsengéről úgy beszél m inden em bert érdeklőén, 
m indenkit meglepően, m indenkit halálában-életében érintően. Húsvét 2. 
nap ján  prédikálunk, de m ondanivalónk nem  „m ásnapos”, szikkadt, hiszen 
a Zsengét, az egészen újat, a  kívánatos prim őrt, a Fel támadó,itat h irdetjük  
a gyülekezetnek!

1. A m i Á dám m al kezdődött, azt m indenki folyta tja!

A m ikor elhangzik az ijed t észrevétel: „m ár m egint Á dám m al kez
di . . . ” ez azért van, m ert félnek attól, hogy m ost egy hosszú és unal
mas sor következik. Nos, ez a sor nem  lesz se hosszú se unalm as, m ert 
Ádámhoz nem  kell visszam ennünk a régm últba. Á dám  ugyanis i t t  van 
bennünk, i t t  ül velünk a tem plom ban. M ert m indnyájan  Ádám  „típusú” 
em berek vagyunk. Á dám m al együtt elszakadtunk az élet forrásátó l; Is
tentől. E lvétettük  em berségünket, m ert nem  szolgálni, hanem  uralkodni 
akarunk, sőt olyanok akarunk  lenni, m in t Isten! Egyek vagyunk Á dám 
m al a büntetés kitöltésében is, am ikor arasznyi lé tünk  terhe fáj, am ikor 
veríték gyöngyöz arcunkon, am ikor eljön óránk, hogy ami porból véte
te tt v isszatérjen a porba. Az első em ber és m ajd  a föld utolsó em ber
nemzedéke között életform a tekintetében óriási a különbség, de éppen 
mai igénk egyik m ondata refrénként újból meg újból visszatér: „Adóm
ban m indnyájan  m eghalnak” ! Hogyne lennénk érdekelve m indnyájan 
a húsvéti h írben : egy em beren, K risztuson m egtört a  halál uralm a!

2. A  húsvéti jóh ír is m indenkié!

Lenyűgözően m erész P ál logikája am ikor éppen a  halál v ita tha ta tlan  
tényével igazolja a feltám adást: „A m int pedig A dóm ban m indnyájan
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meghalnak, úgy a K risztusban is m indnyájan  életre kelnek.” M ert lehe
tetlen hogy Isten világában a halálé legyen az utolsó szó, hiszen Isten 
az élet forrása. Lehetetlen, hogy Á dám é legyen az utolsó szó, hiszen Is
ten szava és igéje Krisztus!

E bizonyosságnak elsősorban a gyülekezetben kell visszhangoznia, 
hiszen a gyülekezet tudja, hogy Jézus a  fej, mi pedig testének tag jai v a 
gyunk. Ha K risztus a m i fejünk nem  m arad t a halálban, m ajd  feltám aszt
ja kim ozdítja és m aga u tán  vonja a teste t is m inden tag jával együtt! A 
gyülekezet m inden vasárnapi és hétköznapi öröme a húsvéti örömből 
merít.

K risztus azonban az egesz em beriség lancaba ik tatodott be. Ezért ke
reszthalála is, feltám adása is világesemény! A bűnök bocsátanának és fel
tám adásának jó h íre  minden, em beré! Ö m inden halo ttnak  zsengéje. Nyi
tott sírja is zsenge és hirdeti, hogy m inden sír ki kell, hogy ad ja a hol
takat! A H arm adnap öröme is zsenge, mely m ár most, az elválás és gyász 
fájdalm ában is jelen van. K risztus a Zsenge köztünk van! Ez nem  függ 
attól, hogy az em ber hogyan viszonyul a feltám adás jó  híréhez. Aki h ittel 
fogadja az örül, m in t aki célhoz érkezett. Aki elu tasítja , az fél m in t aki 
eltévedett és h a  a feltám adás tényét nem  tu d ja  öröm hírként fogadni, el 
kell fogadnia m in t Isten rendjét, m ert Isten  az élők Istene!

3. M indenki besorolhat K risztus m ögé!

A feltám adásnak rend je  van. Első zsengeként K risztus tám ad t fel, 
azután az Ö eljövetelekor azok tám adnak  fel akik á Krisztuséi, m ajd 
u to ljára m inden ember. Az első feltám adáskor az „kerül so rra” tehát aki 
m ár életében besorolt Jézus mögé, aki a Krisztusé. B izonyára ezért nevezi 
Pál Zsengének nem csak Jézust, hanem  a Szentleiket is. (Rm. 8,23) M ert 
a Szentlélek á ltal „tudjuk, hogy aki feltám asztotta az Ú r Jézust, az J é 
zussal együtt m inket is fel fog tám asztani és m aga elé á llít veletek 
együtt” (2 Kor. 4,14) Aki most követi Jézust, az követheti az U rat az Ö el
jövetelekor.

Sokan úgy vannak a Jézus sorával m in t a  járókelő, aki valam erre 
hosszú sort lá t és elkezdi m érlegelni: m it lehet itt kapni, m ennyit kell 
várni, érdem es-e beállni? Nem, így nem  lehet beállni Jézus sorába, így 
soha nem lesz „érdem es”. K risztus a Zsenge, és a zsenge m indig vonzó, 
ellenállhatatlan  és megragadó. A feltám adott Jézus elkezdője egy sornak, 
ahova tartozni jó m ert nem  Ádám  zsákutcájába visz, hanem  „tágas té r
re”, az örök életbe, a Krisztussal örvendezők közösségébe. Ezért verbu
válunk és szólítunk meg m indenkit: be lehet sorolni Jézus mögé!

Szól ez m indnyájunknak, akikben a halál m unkálkodik. Sok közöt
tünk a beteg, aggódva gondolunk azokra, akik betegségük, öregségük 
m iatt el se jöhettek. Sok szerettünk el is huny t m ár. A h irte len  halálese
tek is elszaporodtak. O lyan elkeseredettek is vannak, akiket kísért a gon
dolat, hogy véget vessenek életüknek. Így ahogy vagyunk á llhatunk  Jézus 
mögé, hogy ne nekünk kelljen szem benéznünk nagy kínzónkkal, a ha lá l
lal, hanem  köztünk és közötte ott legyen a mi győztes U runk!

Krisztus a Zsenge, feltám adásával új sort kezdett az emberiséggel. 
Azóta nem csak Á dám -típusú em berek vannak, hanem  Jézus-típusú em 
berekké lehetünk. Hozzá szabhatjuk  m agunkat: az Ö nyom óban válla l
hatunk több szolgálatot, hozhatunk több áldozatot. Vele együtt rájövünk  
arra, hogy m ásokat is éltetnünk  kell. Nem azt fogjuk figyelni, hogy ki, 
mennyire szeret m inket, hanem  azt, hogy ki szorul reá a mi szerete- 
tunkre.
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Jézus mögé sorolva rem énységünk nem  „csalfa, vak rem ény” Nem 
vak, mely csak a sírig tapogatózik, ebbe-abba fogózva és nem  csalfa, m ert 
K risztust követjük, aki szeret m inket.

Akik a Krisztuséi, azok Vele együtt szolgálják az életet is. Mert 
K risztus védte, gyógyította a körülötte levők életét, ezért ezt teszik az 
övéi is. Éppen Jézusnak a halál fe le tt ara to tt győzelme ak tiv izálja az 
övéit arra , hogy ahol és ahogy csak tehetik, gáto lják  a halál aratását. 
Tudjuk, hogy az em bernek meg kell halnia, de abba nem  nyugodhatunk 
bele, hogy olyan sokan „em bertelen” halállal és „idő elő tt” haljanak  meg. 
A m a még gyógyíthatatlan betegségekenk ívü l gondoljunk azokra a m il
liókra akiket k ib írha ta tlan  életkörülm ények m iatt, éhínségek m iatt, te r
rorcselekm ények és kínzások m iatt, közlekedési balesetek vagy öngyilkos
ságok m ia tt ragad el a halál. A halá lt egyedül a Feltám adott győzte le, de 
a halál iszonyatos nem eit és em bertelen m ódjait m agának az em ber
nek kell legyőznie.

Csak K risztus mögé sorakozva tud juk  szeretni és m egbecsülni a gyü
lekezetei. A gyülekezetei azok alkotják  akik a Krisztuséi, akik a Zsenge 
által m egkezdett sorba állnak, vele élnek, vele halnak  és vele tám ad
nak fel. Ám a gyülekezet nem  válogatott gyöngyszemek füzére. Ne bot- 
ránkozzunk meg egymás bűnén, kishitűségén, alkalm atlanságán. A nnak 
örüljünk, hogy olyan erős és k ipróbált a  bennünket összekötő szá l: K risz
tus m eghalt bűneinkért és feltám adott m egigazulásunkra! A gyülekezet
nek jövője van! Nem azért m ert ezt állítjuk , hanem  azért m ert a zsen
gének m indig van jövője. Ahol zsenge van, o tt ara tás és term és is lesz! 
Krisztus, a Zsenge új sort kezdett. Nem azért, hogy azt szélnek engedje, 
hanem  azért, hogy m egtartsa!

H úsvétkor mindig jó visszagondolnom az ortodox testvérekkel együtt 
tö ltö tt ünnepekre, ahol a templomon kívül se lehete tt „m ellébeszélni” és 
holmi „kellem es” ünneppé degradálni Jézus győzelmének napját. M ert a 
köszöntésük is bizonyságtevés: K risztus feltám adt! és a válasz is bizony
ságtevés: Valóban feltám adt! így ju to tt el húsvét jóhíre — és kell, hogy 
eljusson m a is — otthonokba, az utcára, m unkahelyekre, vendéglőkbe és 
vasúti kocsikba, m indenhova, m ert Krisztus, a Zsenge m indenkié!

Józsa Márton

HUSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP

2 Kor 4,10—14 

Halálból élet

M int mindig, úgy m ost is tanácsos az egész szakasz gondolatm eneté
re figyelnünk. P ál levelének első felében azon fáradozik, hogy megingott 
apostoli tekintélyét a korinthusi gyülekezetben helyreállítsa. A 4,1-től 
5,10-ig terjedő szakaszban hányato tt életére fo rd ítja  a szót. Nyilván életé
nek sok m egpróbáltatása is egyike azoknak az okoknak, am elyek alap ján  
a gyülekezet irán ta  táp lá lt korábbi bizalm a m egrendült. P ál felism eri, 
hogy a gyülekezetét a teológia glóriáé lidérces ú tja  kísérti. M ert ha Pál 
— gondolják — a kivételes Ú rnak kivételes szolgája, akkor sorsának is
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kivételesnek kell lennie. Egészségnek, szerencsének, sikernek kell koro
náznia életét. Ezzel az Isten  dolgaiban és m ódszereiben avatatlan , vaksi 
gondolkozásmóddal számol le P ál a 4,1—5,10-ig terjedő levélrészben: 
Igaz, hogy aki szolgálatban áll, törékeny cserépedény, mégis „a Jézus 
Krisztus dicsőséges evangélium át” hordozza (4,1—9). Igaz, hogy felőrlő
dünk a szolgálatban, de közben életet m unkálunk m ásokban (4,10—15). 
Igaz, hogy a „külső em berünk” napról napra romlik, de a„belső em be
rünk”, az Isten felé nyitott szívünk, napró l-napra m egújul (4,16—18). 
Igaz, hogy végül e „földi sátorházunk felbom ol”, de Isten  akkor sem 
hagy hajlék nélkül m inket. (5,1—10.) Nincs okunk tehát „elcsüggednünk” 
és szolgálatunkat feladni a dolgok ilyen állása m iatt.

A nnak ellenére, hogy tex tusunk  a felvázolt gondolatm enetbe szer
vesen beleágyazódik, mégis tartalm az egy olyan sajátos üzenetet, am ely 
indokolttá teszi kiem elését és önálló igehirdetési tém ává tételét. Az előbb 
már láttuk, hogy Pál 4,10—15-ben a rra  az igazságra ak a rja  rávezetni a 
gyülekezetei, hogy a keresztyén em ber szolgálata is, m in t m inden jól 
végzett m unka, elvesz valam it az életünkből, de ugyanakkor élet fakad 
nyomában m ások szám ára. A zért van ez így, m ert sorsközösségbe kerü 
lünk azzal a Jézussal, aki m eghalt és feltám adott, és aki belevon ben
nünket halálába és feltám adásába• pál nem  először beszél errő l az egész 
exisztenciánkat m eghatározó sorsközösségről (Rm 6,3—4; 8,17; lK o r 15,31; 
Gál 6,14; Fii 3,10), de itt szól a leghatározottabban K risztus halálának 
és feltám adásának a m i szolgálatunkkal való összefüggéseiről. Így kap
csolódik igénk a vasárnap  tém ájához: Az új élet Terem tője. Nyilván
való, hogy igénk ezen a vasárnapon ezt a tém át a szolgálat felől közelíti 
meg: Az az élet, am elyet K risztus terem t bennünk, szolgálatban folyó 
élet, és ő úgy terem ti bennünk ezt a szolgálatban folyó új életet, hogy 
belevon b e n n ü n k e t. halálába és feltám adásába. A továbbiakban m egkí
sérlem ebbe az irányba vezetni a m editáció fonalát:

a) H itünk és szolgálatunk összefügg egymással. P ál tudatosan fogal
mazza vallom ását sa já t szolgálatáról többes szám első személyben. M ert 
a szolgálat nem csak az ő vagy m unkatársai kizárólagos feladata, hanem  
tagjaiban és összességében az egész egyház létform ája, és ezért am it szol
gálatáról mond, azt m indannyiunk nevében mondja. Sőt, am ikor Isten 
az ő népét szolgálatra h ív ja el, akkor ebben az elhívásban Istennek m in
den em berre vonatkozó ak ara ta  ölt testet. Benne fogalm azódik meg m in
den em ber világrajöttének, rövidebb-hosszabb é letú tjának  értelm e és t a r 
talma.

Viszont meg nem érdem elt isteni ajándék  az igehallgató számára, 
hogy szolgálatát hite alap ján  végezheti. „H ittem  és azért szóltam ” — 
idézi Pál a 116. zsoltárt. Szolgálhatunk idealizm usból, hum ánus érzésből, 
kötelességtudatból vagy kényszerűségből. De ha csupán ennyiből állna 
szolgálatunk hajtóanyaga, még m indig a törvény igája a la tt vesztegel
nénk. Igénk megállít, és komoly önvizsgálatra kényszerít m inket: Nem 
lett-e közegyházi gondolkodásunkban és gyülekezeti életünk gyakorlatá
ban a diakóniai teológiánkban m egfogalm azott felszabadító üzenet a szol
galat puszta követelésévé? Nem kötöztünk-e elhordozhatatlan  terheket 
az em berek vállára, és ezzel nem  taszíto ttuk-e őket a törvény a la tti élet 
sivár és meddő nyomorúságába, mivel nem  tá rtu k  fel kellőképpen hitünk 
alapjait, a  készséges és örvendező szolgálat hajtóanyagát?

H itünk és szolgálatunk összefüggéseit m ost csupán két ponton szeret
ném m egvilágítani. A h it lényegét úgyis m egfogalm azhatjuk, hogy az 
nem más, m in t Isten em berm entő szolgálatának alázatos elfogadása. J é 
zus K risztusban nem a követeléseivel fölénk magasodó kérlelhetetlen
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O rral találkozhatunk, hanem  a tékozló gyerm ekét megelőző, irgalm as 
szeretettel szerető és hozzánk lehajló Atyával. Ha ezzel a felismeréssel 
nézünk körül az életünkben, akkor rá  fogunk jönni, hogy egész életünk, 
időnk és erőnk, a körü löttünk élő em berek, egyházunk és az egész világ 
meg nem  szolgálható ajándéka Istennek, és nem  fogunk m egbotránkozni 
azon, hogy Isten  jogos h a rag já t elnapolja, és hata lm át türelm es szeretete 
a lá  rejti. M ielőtt te h á t a legkisebb szolgálatot is kérné tőlünk, többet 
adott nekünk, m in t am it m egszolgálhatnánk neki. Azokat h ív ja m unka
társul, akiket gazdagon m egajándékozott. „Ha nem  m oslak meg, semmi 
közöd sincs hozzám  — m ondja Jézus P éternek  (Jn  13,8).

De ezt a h it szám ára feltáru ló  érthe tetlen  szeretetet csak úgy lehet el
viselni, ha az egész életünket em bertársaink szolgálatába állítjuk. És ez a 
m ásodik pont, am elyet a  h it és szolgálat összefüggéseiben még érin tenünk 
kell. A „hiszünk és azért szólunk” kijelentés párhuzam osát a  következő 
fejezetben ta lá lh a tju k  meg: „M ert a K risztus szeretete szorongat m in
ket . . ( 5 , 1 4 ) .  De m ilyen irányba szorít ez a szeretet? N yilván elsősor
ban Isten felé. De m it adhatnánk  neki, am it előzőleg nem  tőle kap tunk 
volna? Egyetlen egy irányba róhatjuk  le hálánkat: em bertársaink  felé. 
Ha Pál nem  ism er akadályt a szolgálatában, akkor ennek egyetlen oka 
van: M inden akadálynál erősebb sodrásban él. Cserépedényként kell vé
gezni a szolgálatot? Nem számít! Rossz ta lajba hull a m ag? Nem szá
m ít! „H ittem  és azért szóltam ”.

b) A z élet érdekében kell szolgálnunk. G ondoltunk-e m ár arra , hogy 
nem elég csupán a szolgálatról beszélni? Lehet ugyanis jó ügyet, és lehet 
rossz ügyet is szolgálni. Pál azt tekinti jó ügynek, ami az élete t szolgálja. 
Nyilvánvaló, hogy P ál elsősorban a K risztustól nyert új életre gondol, 
hiszen ő az evangélium  szolgálatára rendeltetett. De nem hiszem, hogy 
ezt az új életet a földi élettől elvonatkoztatva szem lélte volna. Az élet 
egy és oszthatatlan. Testi létünk és lelki lé tünk  kölcsönösen feltételezik 
egymást. Űj életet csak az nyerhet, aki él! Az élet szolgálatának gazdag 
változatossága tá ru l ki így előttünk. Az élete t szolgálja az édesanya, am i
kor világra hozza gyermekét, a szántó-vető, am ikor m egterm eli kenye
rünket, a m unkás, am ikor közszükségleti cikkekről gondoskodik, az or
vos, am ikor m egóvja vagy visszaadja az életünket, a rendőr, am ikor köz- 
biztonságunkat védi, m indenki, am ikor a haladást és a békét m ozdítja 
elő, és az egyház szolgája is, am ikor m indehhez felk ínálja  K risztusnak 
bűnt legyőző erejét. A z életnek erre a kom plex szolgálatára kaptunk el- 
kötelezést és reménységet, am ikor Isten feltám asztotta  a halálból a m i 
U runkat Jézust.

Az életet szolgálni kell, m ert az élet rendkívül sebezhető. Nem r in 
gathatjuk  m agunkat abban a tévhitben, hogy az élet, különösképpen az 
em berhez méltó élet, a m aga lendületénél fogva megy tovább. V alójá
ban olyan, m int a vízsugár te tején  táncoló ping-pong labda, am ely ab 
ban a p illana tban  leesik, am ikor a vízsugár alább hagy. A z életet azok 
tartják fenn, és viszik  előre, akik  nem csak élvezői, hanem  szolgálói is az 
életnek, akik nem csak profitálnak  belőle, hanem  hajlandók bele is fek
tetni. A feltám adott Ú r népének hol lenne a helye, ha nem ezek között, 
mégpedig az első sorokban?!

c) A z élet szolgálatának ára van. P ál tudja, hogy az életet kim oz
dítani a holtpontról nem  lehet ím m el-ám m al. Csak az m unkálhatja  m á
sokban az életet, aki nem  kím éli magát. „Szüntelen a halál révén állunk  
Jézusért” — m ondja Pál. Az ilyen típusú élet nem  fér bele napi nyolc 
órai m unkaidőbe. Egy, a m unkájukba m agukat szenvedélyesen belevető 
riportalanyokról szóló könyv előszavában o lvashatjuk: „H arangot tehá t
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akkor i s . . .  csak türelm es szenvedéllyel lehet önteni, h a  tu d ja  az em ber, 
hogy sohasem fogja m eghallani kondulását.” (Hogyan kell harangot ön
teni?) Ideje h á t elgondolkodnunk: T ám adhat-e élet sebtében összevillá- 
zott igehirdetésből, fél szívvel végzett gyülekezeti m unkából, félvállról 
vett közegyházi és társadalm i feladatokból? Jézus élete akkor válhat 
nyilvánvalóvá testünkben, ha ha lá lá t is m indenkor testünkben hordoz
zuk. Lehet, hogy belekopunk a szolgálatba, idegeink és egészségünk fel
őrlődik, a fontos az, hogy halálból élet tám ad. M egkapóan sokat mond 
egy francia kisregény végkifejlete. K ét egym ásnak való fiatal soha nem 
találkozhat, m ert tíz perc különbséggel érkezik a városba vonatjuk. Egy
szer azonban az, aki annyira szeretné összehozni őket, vára tlan  baleset 
áldozata lesz. A haláleset és az em iatt tám adt csődület végül is á th idalja  
azt a tíz perc különbséget, és a  két fiatal egym ásra talál. (H árm an P á
rizsban. (Összehozni Isten t az em berrel, em bert az em berrel, nem  köny- 
nyű feladat. V állalni kell ehhez a „nekrózist” (1. eredeti szöveg!) fokon
ként vagy akár egy lélegzetre.

Nincs szükség arra, hogy a  húsvéti h ír  elfogadója ezt valam i ké t
ségbeesett hősi életform ának tekintse. „M ert tudjuk, hogy aki feltám asz
totta az Úr  Jézust, az Jézussal együtt m inket is fel fog tám asztani.” Bő
vében vagyunk há t az életnek!

Így függ össze K risztus halála és feltám adása a szolgálatban folyó 
élettel. S ha történetesen erre  a napra  esik a konfirm áció is, keresve sem 
találhatnánk alkalm asabb igét arra , hogy m egm utassuk a keresztyén 
útra lépőknek: m ilyen ú tra  h ív  m indnyájunkat, kicsit és nagyot az egy
ház Ura.

Dr. Cserháti Sándor

HUSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

Ezékiel 34,1—16

(Ennek a perikopának első feldolgozását a Lelkipásztor 1955. évi 
áprilisi szám ának 239. kk. oldalain találjuk-)

A szövegről

A legtöbb kom m entár részletesen tárgyalja  a szöveg nehézkességé
ből adódó problém ákat. Hogy nem  egyszerű a szöveg, azt m agunk is 
m egállapíthatjuk részben a kezünkben levő két fordítás összehasonlításá
ból, részben azonban a tex tus figyelmes olvasásával is. Az új fordításban 
igyekeztünk közérthető szöveget adni, de nem  ak a rtu k  eltün te tn i a  szö
veg nehézkességét, am ely elsősorban szavak és kifejezések ism ételgetésé
ből adódik (UR, pásztor, nyáj). Ezért azonban nem  kell az exegéták több
ségének vélem ényét elfogadni, hogy ti. itt  „szövegromlás”-ról van szó. 
Ezékielnek éppen ez a sajátos stílusa. Inkább a r ra  kell következtetnünk, 
hegy így akar hangsúlyt tenni arra , am it fontosnak, tu lajdonképpeni 
>-üzenet:”-nek  ta rt. Éppen ezért sokat segít az előkészületben, h a  a tex tust 
többször figyelmesen elolvassuk.
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Az exegézis eredménye

Textusunkban Ezékiel nagyon régi képet alkalm az. A pásztor és a 
nyáj m in t az isteni uralkodónak és alattvaló inak  képe igen elterjed t volt 
az ókori Keleten. H am m urabi nevezetes törvénykönyvének elején ezt ol
vassuk: H am m urabi, a pásztor, Enlil elh ívo ttja vagyok é n . . .  A továb
biakban a  bőséges víz és legelő előterem tőjének nevezi m agát. Vannak 
ilyen egyiptomi feliratok is. A legrégebbi egyiptomi királyhim nusz is 
pásztorként szólítja meg az uralkodót.

A tex tus helyes m egértése szem pontjából fontos, hogy a „pásztorok” 
itt  Ju d a  vezetőit jelenti, ak ik  hű tlenül bán tak  a rá ju k  bízottakkal. Ezek 
között o tt voltak  m ind a politikusok, katonák, m ind pedig a  papok, te
hát m indazok, akikre az UR akkor népét bízta. Noha elég általánosan 
szól a pásztorok bűnéről, a  próféciából m ég m a is kiérezhető, hogy ak
kor m indenki tudta, hogy m ilyen konkrét bűnökre utal. Viszont az á lta 
lánosabb megfogalm azás azt m utatja , hogy a  prófécia más korok más 
pásztoraira is alkalm azható, ahogyan ezt m egtették a  későbbi zsidó gyü
lekezetben, és ahogyan m egtehetjük  mi is.

U gyanakkor a rra  is figyelnünk kell, hogy a perikopa „célja” a 11— 
16. versben van, az új pásztorra irán y ítja  a figyelm ünket. Az érdekes, 
hogy míg az előző szakaszban általánosabb, i t t  m ost m ár nem  tisztán  a 
pásztor és a nyáj képét használja, hanem  belekeveri a fogságban élő nép 
konkrét helyzetét is, és egy új exodust, a fogságból való hazatérést ígéri. 
Ezen a ponton egyrészt el kell fogadnunk Ezékielt, m ásrészt azonban 
tú l kell lépnünk azon, am it ő mond. Abban el kell fogadnunk, hogy a pe
rikopa hangsúlyos része ez a szakasz. De a hangsúlyt m ár a rra  tesszük, 
hogy ki ez a Pásztor, hogyan gondoskodik az Ű r „m aga” a nyájról.

Meditáció

K étségtelen, hogy a perikopa első szakaszánál (1—10. v.) m agunkra 
kell gondolnunk. Az 1955-ös feldolgozás készítői is így látták . A köny- 
nyebbik ú t az volna, ha ezt a részt félretenénk, m ondván, hogy igen, az 
Isten  m egítélte az egyház m últját, a  pásztorok bűnét, de most nem  m a
gunkról kell beszélnünk, hanem  a gyülekezetről. Több okunk is van a r
ra, hogy ne ezt az u ta t kövessük.

Először is m eg kell kérdeznünk m agunktól: vajon nem  tartozom -e 
azok közé a pásztorok közé, akik  legfeljebb annyira törődtek vagy tö
rődnek a nyájjal, hogy a m aguk m egélhetése vagy haszna meglegyen? 
Miközben beszélek a diakóniailag s tru k tu rá lt gyülekezetről, m agam  nem 
hagytam -e el a diakónia ú tjá t?  Pásztor vagyok-e igazán, vagy (a mai 
evangélium  kifejezésével élve) csak béres?

A zután a rra  is gondolnunk kell, hogy ezek a prófétai igék nem csak 
nekünk szólnak, hanem  a gyülekezet tag jainak  is. Anélkül, hogy a m a
gunk felelősségét egy p illana tra  is e lhárítanánk : Isten  egym ásra is ráb íz
ta  a gyülekezet tagjait. Azért is kell hallan ia a gyülekezetnek ezt az első 
szakaszt is, hogy ki-ki tudom ásul vegye a m aga felelősségét.

Így ez a tex tus alkalm at ad arra , hogy egyszer a gyülekezettel együtt 
átérezzük közös felelősségünket is. M indenütt jó e rre  rám utatn i, de kü 
lönösen is ott, ahol a lelkész nagyon egyedül végzi pásztori szolgálatát.

Még valam in érdem es elgondolkozni. „M ajd én m agam  keresem  meg 
juhaim at, én viselem gondjukat”. I tt most a rra  is kell gondolnunk, hogy 
ez az ószövetségi textus milyen „istenképet” rajzol elénk. A népével sze
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mélyesen törődő Isten képe az Ószövetség evangélium ába tartozik. N em 
csak a szolgálatukat rosszul, vagy sehogyan se végző pásztorok fölötti 
ítéletet kell m eghallanunk ebből az igéből, hanem  annak  az Istennek a 
szolgálatát”, akinek nem  mindegy, hogy elvész-e a népe, vagy m egm a

rad, akinek szám ára nem közömbös az em berek sorsa. Ez az az Úr, aki 
em berré le tt értünk. Jézusnak a jó  Pásztorról m ondott igéi és ez az 
ószövetségi prófécia a legszorosabb összefüggésben vannak  egymással. 
Jézus éppen ezt az ezékieli igét alkalm azza önm agára, am ikor azt m ond
ja : én vagyok a jó pásztor.

Miről szóljon a prédikáció?

A vasárnap tém ája az Agenda szerint: „Az élő K risztus élő gyüleke
zete. A pásztorolt gyülekezet”. Az első, am i legvilágosabban k itűnik  az 
alapigéből éppen az, hogy Isten  m aga törődik a  gyülekezettel. O lyan Is
tenünk van, aki m aga le tt a Jó  Pásztor. Ez az Isten öltött testet Jézus 
Krisztusban. Éppen ezért nem kell elhagyni a perikopa első szakaszát, 
hiszen abból kiderül, hogy Isten  ra jta  ta r t ja  a szemét a gyülekezet pász
torain, számon kéri tőlük a nyájat. A pásztorok nem  sa já t kényükre- 
kedvükre végzik vagy nem  végzik a szolgálatukat, hanem  felelnek azo
kért, akiket Isten  rá ju k  bízott. Jó, h a  valaki úgy tud  erről beszélni, hogy 
élete és szolgálata tanúsítja : ő m aga is érzi ennek a pásztori szolgálat
nak felelősségét.

Az egyházban ez a felelősség azonban nem csak a lelkészekre hárul. 
Ma és nálunk  ta lán  nem is olyan nehéz ezt m egértetni a gyülekezet tag
jaival. Hiszen olyan világban, és főleg olyan társadalom ban élünk, am ely
ben egyre nagyobb hangsúly esik az em berek egymás irán ti felelősségé
re. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a sok feladattal, hajszával teli 
élet egyik legnagyobb kísértése az, hogy csak m agunkkal törődjünk. Mi
kor az em ber értelm e azt diktálja , hogy csak az egymással való törődés
sel lesz teljessé, értelm essé az élet, az érzelm ei között gyakran felüti a 
fejét az elidegenedés, az önzés. Ebben a szituációban adódik elég kap
csolópontunk a prédikáció számára. És van is m ondanivalónk, m ert mi 
azt az Isten t „képviseljük”, aki törődik az em berrel, és aki egym ásra bíz
za az em bereket.

Észre kell vennünk azt is, hogy ez az alapige nem  egyszerűen „lelki” 
pásztorolásról beszél, hanem  igazi d iakóniáról: ételnek, ita lnak  adásáról, 
betegek gondozásáról, sebek bekötözéséről, éhezők kielégítéséről, e lha
gyottakkal való törődésről, rossz úton já rók  visszatérítéséről, sőt az el
veszettek megkereséséről. Vagyis a  szó szoros értelm ében vett „törődés
ről”. S ha Ezékiel m indezt a m aga konkrét tö rténeti és politikai szituá
ciójára értette , ml is b á tran  alkalm azhatjuk  a m agunkéra. Ügy, ahogyan 
az LVSz dar-esz-szalam -i nagygyűlésének tém ájába beleérti a terem tett 
világért való felelősségünket. M indenki a m aga gyülekezetében, és m in
den gyülekezet a m aga közvetlen környezetében m egtalálhatja  azt a pász
tori feladatot, am it az Isten rábízott. Ehhez term észetesen tú l kell lép
nünk Ezékielen, még inkább a késői zsidóságnak, m ajd  az egyháznak 
azon a szemléletén, am ely azt gondolta, hogy Isten  népét, az egyházat 
valami h a tá r  veszi körül, am ely szigorúan m eghatározza azt a  területet, 
ahol ez a  pásztori szolgálat folyik. A gyülekezet szám ára világosnak kell 
lennie, hogy ez a pásztori szolgálat „az egész em bert” illeti, m ert csak 
úgy követjük híven a Jó Pásztort, h a  a ránkbízo ttak  m inden gondját vá l
laljuk.
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Nem szabad arró l sem megfeledkeznünk, hogy a Jó Pásztor, akit 
h irdetünk, akinek a m egbízásából mi m agunk is pásztorok vagyunk, és 
akinek a pásztpri szolgálatban való követésére h ív juk  az egész gyüleke
zetet, él. Az „én m agam ”, aki azzal biztat, hogy igazi pásztorunk, az az 
Úr, aki em berré lett, m eghalt és feltám adt értünk. Pásztori szolgálatunk 
és egymással való törődésünk nem  egy eszmének a követése és megvaló
sítása, hanem  annak  a szolgálatnak a kiteljesedése, am elyet az élő Jézus 
K risztus végez ra jtu n k  és általunk.

Ha ezen a vasárnapon ta rtju k  a konfirm ációi istentiszteletet, a p ré
dikáció jó  összefoglalása lehet annak, am it az előkészítő órákon a kon
firm andusoknak adtunk. A nnak, hogy aki őket megerősíti a  hitben, az 
nekik is pásztoruk. Annak, hogy diakóniai életvitelükkel tanúskodjanak 
m nidenkinek az élő Jézus K risztusról, arró l az Istenről, aki szereti az 
em bereket, és törődik ezzel a világgal. És a rra  is gondolhatunk — ezt a 
gondolatot prédikációnkban ki is fejezhetjük  —, hogy Isten  a m ost kon
firm áltak  közül elh ívhat egyeseket külön is a pásztori szolgálatra.

Dr Muntag Andor

HUSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

Ézs 65,17—19 

Textusról és korról

T extusunk az ún. Tritoezsaiás elnevezéssel m eggyökerezett könyv
ből való. Ez ideig rendelkezésünkre álló adatok és az időszám ítás előtti 
VIII.—V. századig terjedő történelm i esem ények ism eretei alap ján  nem 
valószínű, hogy Ézsaiás próféta könyvének 3. része — 40—66-ig terjedő 
szakasz —, m agától a könyv cím adójától származik. Ugyanis a könyv 
1—39. részeinek történelm i h á tte ré t m integy 150 éves idői táv la t választ
ja  el a 4Ö—66. részek tö rténete inek eseményeitől. Igaz a ké t szakasz m on
danivalóban több szempontból is rokonságot m utat, még akkor is, ha a 
Tritoezsaiás 40—55. rész történelm i hátte re  m egint más, m in t az 55—66-ig 
terjedő szakaszé. A 66 részt sem Ézsaiás rendezte „sajtó a lá”, hanem  
feltehetően szűk tanítványi köre gyűjtötte össze, rendezte és alkalm azta 
a M ester írásait, és ír ta  le szóban elm ondott vízióit és próféciáit. -

Ezek a szerzőt érintő kérdőjelek term észetesen igehirdetésünk m on
danivalóját nem  érin thetik  és abban zavaró tényezőként nem já tszhat
nak közre, hiszen a próféciákat a történelem  igazolta.

A kor: Asszíria többszöri virágzás és hanyatlás u tán  i. e. 8. sz.-ban 
félelm etes birodalom m á fejlődött. H ata lm át k iterjeszte tte  Szíriára, Kis- 
ázsiára és M ezopotámiára. Észak-Izrael (Samária) a terjeszkedő Asszíriá
val barátsági szerződést kötött, de belépett az Asszir-ellenes koalícióba is 
(Gáza, Damaszkusz,Filiszteusok). D él-Izrael (Juda) k irálya Jó tám  (Ézs 
1,1-ben a 2. király) nem  lép a szövetségre (szirefraim  háború). III. Tiglath 
Pilézer asszír uralkodó a koalíció országait elfoglalta és k irályaikat hű 
béreseivé te tte  (738). V. Szalm anasszár uralkodása alatt' az Asszír-ellenes 
koalíció országai Egyiptom ban rem énykedtek, de az cserbenhagyta szö
vetségeseit és így 732-ben elesett Dam aszkus és 722-ben Észak-Izrael fő
városa, S am ária is, két éves hősi ellenállás után. E rre m ondta Ézsaiás, hogy
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em kell Egyiptom ban bízni, m ert még nem elég erős. Csak D él-Izrael 
m aradt független- Ez viszont Á háznak köszönhető (Ézs 1,1-ben a 3. k i
rály) aki adóval és gazdag ajándékokkal ta rtja  távol A sszíriát Judától. 
Viszont a következő Ju d a  király, Ezékiás nem  hal'lgata Ézsaiás intésére. 
Egyiptommal, Babilonnal, Gázával és a Filiszteusokkal szövetkezve pró
bált szabadulni a kem ény asszír adózástól. A sszíria sorban m egverte 
a szövetségeseket és elfoglalta Judát. Sanherib elkezdte Jeruzsálem  ost
romát. A város elveszettnek látszott, de az ézsaiási jövendölések szerint 
váratlanul abba m arad t és Sanherib visszavonta hadait (701).

Meditáció és belső irány

A tex tus mai m egszólaltatásához segítséget nyújt a röviden felvá
zolt kor, m elyben a  prófécia megszólalt. Ézsiaás próféciái e lválaszthata t
lanok a politikai és történelm i eseményektől, am elyek m otiválják, ti. lá 
tásainak térbeli helye Jeruzsálem , ahova befu tnak  a politikai és harci 
események hírei. I tt  m ódja van  találkozni politikusokkal, á llam férfiak
kal és működése a la tt uralkodó királyokkal, akikről többnyire elm arasz
taló vélem énnyel szól.

Igehirdetésében nem  törekszik népszerűségre, felfogja a kinyilatkoz
tatást és m egalkuvás nélkül továbbítja, nem törődve azzal, hogy szem
be kerül a hivatalos Izrael vezetőivel és a nép töm egprófétáival, akik 
egyéni érdekektől vezettetve az uralkodó osztály és a  nép szám ára ked
vező, de ugyanakkor ham is próféciát hirdettek . Az ország kettészakadása 
— m ondja a próféta — a legnagyobb tragédia, egyesülésre m ár csak az 
eszkatonban kerül sor. Beszél Jeruzsálem  m eglátogatásáról, de nem te l
jes megsem misüléséről. Mivel Izrael nem  té r  meg, pusztu lását maga 
okozza és ebben a nagy világbirodalm ak (Asszíria, Babilónia) Isten  kezé
ben az ítéletvégrehajtók. Ebből az ítéletből csak a „szent m ag” m ene
kül meg, akik átveszik és továbbadják  az örökséget. A jövő záloga m in
den élethelyzetben a h itben  gyökerezik. Ez a h it jelentkezik elhivatási 
víziójában is. M inden harca  és cselekedete ebben a h itben  gyökerezik, 
amely feltétlen  b izalm at ad az ostrom lott, k ilá tástalan  helyzetben levő 
Jeruzsálem belieknek is. (Sanherib visszavonul. A fogságból visszatérők 
felépítik a tem plom ot és a várost.)

Nem csak sa já t népe (AM), hanem  a pogány (GÖJIM) népek felé 
is ítéletet hirdet. Asszíria is csak eszköz Isten kezében, s m iu tán  önm a
gát ak a rja  a hódításra berendeszkedett birodalom  m inden tettével igazol
ni, ezért elpusztul.

Mi m ár ezen történelm i esem ények után  vagyunk, de tex tusunknak 
van eszkatológikus aspektusa is és ezt nem  volna szerencsés mellőzni a 
bekövetkezett, kézzelfogható történelm i esem ények előtérbe helyezésé
vel. A feltám adás ténye ad ta  vissza szám unkra Jézusban az elveszített 
..imago Dei”-t, m ert ö  volt az „Isten-képm ása” (eikón theou). Az üdvös
ségtörténet végsősoron az „Isten-képm ás” restaurálásának  tö rténete az 
egyettm es em beri tö rténelem be ágyazva. I t t  a földön „Isten képm ásává” 
lehetünk ugyan részben, de Isten országában egészen, ahol „nem h al
latszik többé sírás és ja jga tás” (19. v.), „és letöröl m inden könnyet a sze
münkről, és halál sem lesz, sem gyász, sem ja jk iá ltás, sém fájdalom  nem 
lesz többé, m ert az elsők elm últak” (Jel 21,4).
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A  szószék felé

Ezen a m ai vasárnapon úgy áll e lő ttünk a feltám adott Jézus, m int 
akire irányu ltak  és akiben beteljesedtek a próféciák, s aki á ltal várjuk 
ennek az „ú jnak” a végső kiteljesedését. M anapság elég sokat hallunk a 
m odern em ber „tárgytalan  félelm éről” —, nem rettegés ez ettől, vagy 
attól, m ert nem  személyek, tárgyak, nem  v árt esem ények okozzák a fé 
lelmet, hanem  valam i okból kifolyólag b izonytalannak érzi m agát az em
ber. Persze ehhez az állításhoz hozzá kell tenni, hogy ezt a félelm i ér
zést a  világban az egyre gátlástalanabbul terjedő erőszak, féktelen  te rro r
ra  épülő állam hatalm ak, inflációk, az évi több m in t tíz m illió közúti bal
eset — am ely a  technikai fejlettséggel lépést nem  ta rtó  etikai felelőtlen
ségből táplálkozik (alkohol — h a  belepusztulok is kihasználom  elsőbb
ségemet) —, agresszivitás, fia tal korban is jelentkező rák  stb. is elősegíti 
és fokozza. A világ egyes helyein jelentkező lé t és vagyonbiztonság h iá
nya a bizonytalanság érzését növeli. Az ésszerűtlen nukleáris fegyverke
zés m anapság m ár nem  harcászati szempontból szükséges, hanem  az 
egyensúly biztosítása m iatt. S am ikor ezen „biztonsági” eszközök a száz 
százalékig nem  biztos em beri agy szüleményei, akkor vajon  a tárgyi 
félelem  nem  indokolt? Az Apolló 13-at is annak  idején fél millió em ber 
agya és keze tervezte, hozta lé tre  a  biztonságnak a biztonságát szem 
előtt tartva, kilencvenkilenc egész p á r tized százalékig biztosra m enve —, 
és az a  p ár tized százalék hibalehetőség elég volt ahhoz, hogy kis híján 
bekövetkezzen a katasztrófa.

Nos, azt a bizonyos „tárgy talan  félelmi érzést” — valljuk  be férfia
sán — ezek és hasonló tényezők erősen befolyásolják. Ha van „tárgy ta
lan félelm i érzés”, az csak az lehet, hogy k ikerü lt az em ber az Alkotó 
„nukleáris védőernyője” alól — az Istennel való személyes (szeretet) kö
zösséget elveszítve. M egm agyarázhatatlanul és kim ondatlanul is ez után 
vágyik az em ber, ennek hiánya okozza az elrejtetlen , bizonytalan ér
zést. A feltám adott Jézus á ltal Isten  szeretetének „védőernyője a la tt” 
biztonságban és felszabadultan  vallhatjuk , hogy ez az „ú j” az ú jjászü
letés á ltal h itben  m ár a  mienk.

Ennek a biztonságérzetnek szeretetbeli a lap já ra  jó példa az anya és 
csecsemője közötti viszony. Az anya k arja  biztonságot ad, ott a gyermek 
megnyugszik. Ha a síró csecsemőnek lejátsszák az anyai m éh hangjait 
(kb. 2 hónapos koráig), akkor 80—90%-ig biztos hogy elhallgat.

Ézsaiás prófétai lá tásának  a lap ja : Izrael m aradéka m egtér és örökli 
az újat. Ez nem  szemellenzős befelőfordulásra, hanem  — egyesek szám á
ra  tán  közhelyként ható — tág  ölelésű k itáru lkodásra kell, hogy késztes
sen m inket. A világ ho lnap jának  biztosítéka az a  szeretet, am elyet Jé 
zus elhozott és az á lta la  egyedül lehetséges életet ŰR létére SZOLGA- 
ként leélte. Ha u tána  akarunk  menni, ezt az életv itelt kell felölteni m a
gunkra és így képviselni Őt a világban. Ekkor a  m ásik em ber nem  esz
közünk lesz, akit az „élet országútján” nem  porszem ként tö rlünk  le ci
pőnkről, hanem  akivel együtt és ak iért élve lesz ta rta lm as és értelm es 
szolgálati életünk.

Selye János „Stressz, distressz nélkü l” c. könyvének egy hatásos il
lusztrációja v illan fel előttem. Egy fehér tanítónő ölében ülő néger kis
fiúnak magyaráz. M ottó: „Érdem eld ki felebarátod szeretetét”. A neves 
tudós a való életben oly sokszor meg nem  valósuló „Szeresd felebará
todat, m in t m agadat” életgyakorlat helyett javaso lja  a kép m ottóját. Az 
önzetlen önzésben valósul meg az em ber legjobb képességének a  felszín
re  hozása — m ondja. Mi ezt is örömmel üdvözöljük, de valljuk, hogy
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akinek szívében a feltám adott Jézus Úr, az a szeretet kettős nagy pa- 
ncsolatának horizontális vetü letét nem csak hogy m egtudja valósíta

ni de meg is kell valósítania, ha az „új ég és új föld” polgára akar

lenni. Kalácska Béla

HÚS VÉT UTÁN 4. VASÁRNAP 

Zsoltár 96,1—13 

Diakónia, mint új ének

Milyen nagy kö rt szólít meg ez a  többesszám ? M inden belem agya- 
rázás nélkül kap juk  a feleletet, am ikor az egész földről, m inden népről
olvasunk.

Azt is az elején fel kell ism ernünk, hogy nem  engedélyt kapunk  az 
új énekre, hanem  parancsot, azaz egyetemes parancsot.

Amikor az egész földről hall a  m ai em ber, az égről, ill. a  világm in
denségről TV szabadegyetem en „vesz részt”, m ajd  pedig a világ népei
nek gonljába belelát és olvas, tudja, hogy ez az a  makrakozmosz, am ely
ben otthon van. Ez az átfogó gondolatkör viszont nem csak azt m uta tja  
meg, hogy ezekben otthon van az em ber, hanem  ez az egész az Istené. 
De nemcsak, hogy az övé, hanem  igéjével átfogja az egészet. Nemcsak 
úgy, m in t terem tő, fenntartó  és megváltó, hanem  úgy is, m in t akinek 
nem mindegy, hogy ez a  m indenség hogyan él, kering, azaz éli hétköz
napjait. A karata, hogy örvendezzék m indez és m inden.

Ez a zsoltár a rra  is utal, hogy bárhova m enjen is az em ber ebben a 
világmindenségben, m indenütt Isten  hatáskörében van, sőt m indenütt h a
sonló, ha nem  ugyanazt a  m agatartást követeli.

Bálványok

A zsoltáros nem  hallgatja  el azt a történelm i tényt, hogy ezen a föl
dön m inden népnek — nem csak sa já t k u ltú rá ja  — sa já t vallása volt. A 
prim itív népeknek prim itív  vallásuk. Még m ielő tt fe jle tt valláskutatásba 
kezdett az emberiség, a  zsoltáros bálványoknak nevezi azok isteneit. Fel
hívja a zsoltáros a figyelm et arra , hogy azokban bálványokkal van dol
gunk. Bálvány m inden olyan isten, am ely em beri alkotás, tehá t nem 
Alkotó, hanem  alkotott.

A terem tő  Istennek hangzik a  mi énekünk, s ezért van az, hogy ez 
az ének nem  a hangulat szüleménye, szilárdabb a lap ja  van  és m ás in 
dítékai vannak.

Ki énekel?

Csak az tud  énekelni az Ú rnak, aki tudja, hogy ere je  van, tisztában 
van hatalm ával, dicsőségével és erejével. Ez a  zsoltár m egtan ítja  a gyü
lekezetét nem csak énekelni, hanem  m egtanítja ennek az éneknek és 
örömnek az okát és alapját. Szinte a terem tés tö rténet ism étlése áll előt
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tünk, de a ku ltú rparanccsal együtt. Ügy áll előttünk, m in t am it uralko
dásra kaptunk, az eget, a földet és a vizet. Viszont i t t  nem csak annyi 
áll, hogy hajtsá tok  u ralm atok  alá, hanem  ism erjétek  el az Úr hatalm át!!

Aki énekel, álljon meg, m ert nem  arról van szó, hogy vessétek m a
gatokat egyre jobban az uralkodásba, hanem  tegyetek bizonyságot erről 
az Úrról.

Mi legyen az em berekkel, a népekkel, a nép törzseivel, pontosabban 
azokkal, akikkel találkozunk, legyenek azok ism erősök és ism eretlenek, 
de gyülekezetünkön kívüliek? És itt  van egy lényeges vonás.

Aki az Ú rnak  énekel nem  nézhet sem e rre  a földre, sem fel az égre, 
sem a tengerbe, de nem  találkozhat úgy egy em berrel sem, hogy elfe
ledkezzék Istenről. Aki tu d ja  ezt, nem  téveszti szem elől, hogy nemcsak 
a világ terem tettség, hanem  az em ber is Terem tőjéhez tartozik.

Nem kérdőjelezi meg e zsoltár azt, hogy az em ber valóban nagy, azt 
hogy e világ legfejlettebb élőlénye. Az eredm ényeinket sem kicsinyeli le. 
A lakónegyedek, az erőművek, a víztárolók, a távvezetékek m ind az em
ber alkotásai. De ne ez jelentse a „lá tóha tá rt”, hanem  az, akinek az új 
éneket énelkeljük.

Isten a mindenség Ura

Megosztott világban élünk. Ez a kor fájdalm a, de nem  ez a megosz
tottság a célja. Ugyanez az egységes lá tás nem csak földrajzilag cél, h a 
nem  bennünk is. Ne tu d ja  a keresztyén em ber felosztani világát tudom á
nyos és keresztyén terü letre. Egyházira és egyházon kívülire. Az új éne
ket éneklőben nem  lehet benne ez a „hasadás”. E lválaszthatatlan  az élet
terünk, az életérzésünk is azért, m ert a tudom ányos gondolkodásnak, a 
külvilágnak és keresztyén m eggyőződésünknek ugyanaz az Ura. Ez nem 
csak a gondviselő Istenre tereli figyelm ünket, hanem  azt is tudatosítja, 
nem  m ehetünk el e világ m ellett. M ert ha elm ennénk, akkor Isten m el
le tt m ennénk el. Aki nem  veszi komolyan a világot, nem  veszi komolyan 
az Istent.

Az új ének sajátosságai

Nem szóló, hanem  „közének”. Nem több dallam ú, hanem  unisono, 
azaz egybehangzó, egyszólamú. Csak így „adható elő”. Csak így Isten
nek tetsző. A m ai keresztyénség ism eri ennek az éneknek az előjelzését 
i s ; az egyetlen kereszt, a golgotái. Ebben a hangnem ben hangozhat a  m eg
szólított és felszólított gyülekezet éneke.

Sokan azt gondolják, hogy ez így nagyon könnyű. Egyszólamban 
énekelni. M indenki egyet énekel. Ezzel szemben kell m eghirdetni — tév
h ite t eloszlatni —, hogy ez a legnehezebb. Hisz az egyeténeklésnél h a lla t
szik ki a legjobban a hiba, akár dallam , akár szöveghiba is legyen az. 
Sőt, a hibalehetőségek lényeges forrása lehet az ütem ből való kicsú
szás is.

I tt  kell vigyázni a  legjohban az előjelzésre, a ritm us jelölésekre, azok 
b e tartására  a legjobban. I t t  van a legnagyobb szükség arra , hogy az egy 
karban  éneklők ügyeljenek egym ásra. I tt  nem lehet sem sietni, sem pe
dig lem aradni. Ez ennek az éneknek a diakóniai tartalm a. Egym ásra 
ügyelve dicsérni az Istent!!!

M inden ének dicséret, am ely az élet egészével számol. Tehát, nem 
szűkül le  az „énekkar tag ja ira”. Nemcsak ők vannak. Ez a dicséret 
számol fö ldrajzilag, szociológiailag és politikailag az egész világm inden- 

(Folytatás a IV. borítólapon)
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Egyháztörténeti évfordulók

Lochbihler, a Deák téri oltárkép festője
Az Allgáui A lpok lábainál a  ném et—osztrák h a tá r  m entén  fekszik 

Wertach városka. B arokk emlékei, o ltárképei és portré i között számos 
található m a is a város szülöttétetől, Lochbihler Ferenctől. Az egyik kö
zülük a festő önarcképe.

Kétszáz évvel ezelőtt, 1777. ja n u á r 29-én született. Az augsburgi fes
tőiskola elvégzése u tán  Bécsbe, m ajd  onnan a 19. század első éveiben 
Pestre k erü lt.Itt figyelt fel rá  Schw artner M árton  professzor, az oklevél
tan  és cím ertan tanára, az egyetem könyvtárosa, akinek a statisztikai tu 
dományt hazánkban megalapozó nagy m űvére (Statistik des Königreichs 
Ungarn, Pest, 1798) ekkor m ár európaszerte szám osán felfigyeltek

A fiatal, Bécsben is sok sikert e lért festővel ekkortájt, 1804-ben fest- 
te tte  meg Ü rm ényi József országbíró felesége a  h íres egykori p iarista 
nyelvész, író  és költő pesti egyetem i tanárnak , R évai M iklósnak  (1750— 
1807) m a is közism ert po rtré já t. U gyanekkor a pesti Szerviták o ltárképet 
rendeltek nála, am ely a M artinelli té ren  m a is lá tható : K risztus levétele 
a keresztről.

1809-ben M ünchenbe  te tte  á t a  székhelyét. Pesti evangélikus őseink 
ezekben az években im m ár egy évtizede küzködtek a  tem plom építés új 
meg új nehézségeivel. A Türelm i R endelet óta Pesten  m egtelepedett 
alig 50 evangélikus család bám ulatra  m éltóan nagyra m éretezte tem plo
mát. Krausz János késm árki építőm ester, az első tervek  készítője vá
ratlan  halála u tán  az üstökösként feltűnő fia ta l Pollack hatalm as kated- 
rálist ak art em elni a  pesti lu theránusoknak: szép bejára ti partikuszt, 
dongaboltozatot, réz tetőt, 18 m éter m agas büszke to rn y o t. . .  Ám a szá
zadvégi háborúk okozta gazdasági csőd, az árak  szédületes emelkedése, 
nagy infláció és m ás okok m ia tt m ár-m ár úgy tűn t, hogy „kedvezőbb 
időkre” kell elhalasztani a  tem plom építés befejezését.

A hívek áldozatkészsége, az országos gyűjtés és a  külföld segítsége 
mégis tető alá hozta a templomot, h a  jóval szerényebben is a tervezett
nél. Pollack klasszicista m űvészete és D unaiszky  nagyszerű belső té rkép 
zése K azinczy Ferenc csodálatát is kivívta.

Az ekkor M ünchenben m ár h ivatalos bajor udvari festőként m űkö
dő Lochbihlert a  Schw artner professzor — és egyben presb iter — javas
la tát elfogadó pesti presbitérium  ekkor egy időre visszahívja a  Duna 
partjára. így készült el a  hatalm as, rem ek oltárkép: Rafael Transfigura- 
íio-jának m esteri m ásolata, a Róm ában levő eredeti hű  és szép mása.

A K em ptenben 1854 tavaszán elhunyt festő t K azinczy  több levelében 
is m éltatja . így m egem líti Báróczy Sándor á lta la  k iado tt m űveinek I. 
kötetében 1813-ban, m ajd H orváth Istvánhoz ír t egyik levelében 1815- 
ben is. 

Az ország tem plom ának népe hálával em lékezik a 200 évvel ezelőtt 
született festőművészre.

Dr. Fabiny Tibor



séggel. T ragédiát okoz az, aki az egyházban nem  ezt és nem  így tesz és 
nem így énekel.

Ebből z énekből nem  m aradhat ki az  íté le t ténye sem- H irdethetjük  
ezt azért, m ert a d iakóniánknak nem csak evilági, hanem  eszhatológiai 
dim enziója is van. Istennek ha ta lm a nem csak az életre, hanem  az íté le t
re  is m egvan. Ez húzza a lá  Is ten  m indenhatóságát. Ő nem csak addig  és 
azért Űr, m ert m i dicsérjük, hanem  tovább is, sőt a m i dicséretünk 
nélkül is az. O tt is Űr, és Ő az Űr, am ikor az utolsó íté le tkor m egtörté
n ik  a „szem besítés” ez ének tartalm a, hangnem e, r itm usa és m indenre 
k iterjedő részlete m iatt.

Innen visszavezetve a  szálat m ondhatjuk, hogy nagy alkalom  az 
éneklés: a m ostani, a gyülekezeti és az otthoni. Az Ű rnak hangzó ének 
„ott is” énekelhető, de csak i t t  tanu lható  meg. I tt  kell gyakorolni és itt 
kell ellenőrizni annak ta rtalm át, hogy nem  m arad t-e  ki belőle valam i és 
nem m arad t-e ki ebből a karból valaki?!

Nem lehetetlen

Az ú j  hangsúlyozása nem  lehetetlenségre h ív  fel. A kik csak addig 
ju tn ak  el, hogy győzhetjük ezt, m eddig énekelhetünk úja t, em berfeletti 
m unka, s ta lán  ezért életidegen is, azoknak m eg kell em líteni azt a tényt, 
hogy Isten  igényes Isten. Nem em berfelettiségről és életidegenségről van 
itt  szó, hanem  arról, hogy a terem tő Isten t nem  lehet tegnapi módon di
csérni. H a lehetne, akkor bálvány lenne, elég lenne szám ára a  rituális 
cselekedeteknek halm aza. A diakónia egyházában nem  megy a népegy
házi szöveg és dallam . De benne van  ebben az ú jb an  az is, hogy sokak 
tévhite ellenére ezért van  az egyháznak új lehetősége.

V annak hagyományok, a mi egyházunkban és gyülekezeteinkben is, 
am elyek átvehetők, de csak azok, am elyek nem  akadályozzák a diakó
nia teológia h irdetését és érvényesülését. K risztussal szembeni engedet
lenség lenne a konzerválás.

Hányán énekelnek?

A világ, a tenger, a népek, azok törzsei, az állatok  és élőlények szá
m unkra  nem csak a helyet, a javakat, a  környezetet és körülm ényeket 
jelentik, hanem  m egszokott kategóriák. A fe lte tt alcím  kérdésre így  vá
laszolunk, azok énekelnek, akik  a m egszokott kategóriákban is lá tják , ill. 
azokról is tudják , hogy azok m ind Isten  kezének alkotásai. Nem egykori, 
befejezett, lezárt alkotások, hanem  a terem tés nem  é r t véget. Ű j terem 
tésnek vagyunk a szemtanúi. Az új terem tést nem  lehet régi módon sem 
m egénekelni, sem megélni, ezért időszerű a  felhívás az új éneklésre.

Káposzta Lajos


