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Csendben Isten előtt

Az Élő
Dr. Káldy Zoltán püspök igehirdetése a Deák téri templomban, 

Húsvét első ünnepén

Textus: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, Ö rám 
tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az 
élő: halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a ha
lál és a halottak világának kulcsai” (Jel 1, 17—18).

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet!
Kedves Testvéreim!

Sokszor földhöz tapadt, nagyon is földszagúvá lett életünkben és éle
tünk számára idegen ez a textus. Addig-addig tteszélünk arról, hogy 
csak az van, amit megmarkolhatunk, csak az van, amit a két szemünkkel 
láthatunk, és annyira megszoktuk, hogy csak az egyik vakondtúrástól a 
másik vakondtúrásig lássunk, hogy egy ilyen jelenet, ami az igében elénk 
tárul csak a mese világába utalható a mi gondolkodásunkban. Hogy is 
lenne számunkra reális a megdicsőült Krisztus? János előtte földre bo
rult szentségének és dicsőségének felragyogásakor. Ö pedig ráteszi ke
zét a földre esett, ugyancsak földszagúvá lett Jánosra és ezt mondja: 
„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme 
élek” . Ugye, idegen számunkra mind ez? De a húsvét éppen azért van, 
hogy repessze azt a magunkcsinálta tetőt, amelyen nem látunk túl és 
rádöbbentsen bennünket arra, hogy azon kívül, amit megfogunk és azon 
kívül, amit a két szemünkkel látunk, még más is van. És pedig, reáli
san van más. Ebben a meggyőződésben éltek az első századok keresztyé
néi is. Ennek bizonysága, hogy a korai keresztyénség művészetében a 
bazilikák oltár-fülkéiben, nem annyira a történeti Jézus, tehát a földön 
járó Jézust ábrázolták, hanem sokkal inkább azt a Krisztust, akit János 
látott: a feltámadottat, a megdicsőültet, a hatalmasat. Azt javaslom en
nek a gyülekezetnek húsvétkor, hogy ne akarja ezt a János Jelenésbeli 
Krisztusképet valamiképpen korrigálni a józan ráció — amiről azt hisz- 
szük, hogy amit ez nem tud befogadni az nincs — értelmében, hanem 
hagyja ezt a textust annak ami és Jézust annak aki: megdicsőült és fel
támadott Jézusnak, akinek valósága túllépi a józan értelem korlátáit.

Másik sajátossága ennek a textusnak, hogy mindazt, amit János el
mond : vízióban látja. S ugye megint jön a 20. század modern embere 
nagyszerű koponyájával, tudományosságával, s mihelyt ezt a szót hall
ja „vízió”, „látomás” , „látás” rögtön a következőt jegyzi meg: tehát a ke
gyes fantázia képzelgéséről, esetleg egy kis idegbajról, egy kis agyprob
lémáról van szó s ezért van „vízió” . De, ha mi nem fogadjuk el azt, hogy 
van vízió, van látomás, van látás — éspedig a két szemünk látás túl, 
belső látás és ez a belső látás messzebbre látás mint a szemmel látás —, 
akkor nem értjük a Bibliának egy sereg történetét, amelyekben a vízió
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jelentős szerepet játszik és ezzel együtt a Szentírás nagyon sok részével 
nem tudunk kezdeni semmit. És ezzel együtt akkor nem hisszük el, hogv 
van még egy világ, a megfogható, megragadható világon felüli: az is
ten csodálatos világa és lehetnek férfiak és nők, akiknek az Isten meg
adja, hogy belelássanak hit által ebbe a matérián felüli másik világba 
Ha ezt nem hisszük, akkor fogalmam sincs arról, hogy mit akarunk hal
lani Húsvétkor a templomban, hiszen Húsvét egyértelműen túl utal azon 
amit itt megfoghatunk és szemünkkel láthatunk, mert húsvét Jézus fel
támadásáról és abba a másik világba való belépéséről beszél. Én jártam 
Pathmos szigetén. Az Égei-tengernek ez a kis szigete 57 négyzetkilométer
nyi területű. Jártam tehát azon a területen, amelyről János azt mondja 
„Pathmos szigetén voltam” és ott láttam azt, amit láttam. Én Pathmos 
szigetén, tehát a helyszínen nagyon reálisnak éreztem János látását. Ab
szolúte nem volt Pathmos szigetén az a benyomásom, hogy itt egy ra
jongó őrült látta ezeket a víziókat és így látta a megdicsőült Krisztust 
is, akinek a lába elé esett. Nagyon valósnak éreztem ott a jánosi víziót.

És mi ennek a látomásnak a tartalma? Számunkra húsvétkor ez még 
az eddigieknél is érdekesebb és fontosabb lehet. Azt mondotta a meg
dicsőült Jézus — aki János víziójában, belső látásában, tehát messzebb 
tekintő látásában megjelent — : „halott voltam és íme, élek!” 'Tehát „ha
lott voltam”. Itt nem arról van szó — amit néha olvashat az ember kü
lönböző tudományos könyvekben —, hogy a keresztyén „vallás”-ban is 
a különböző vallástörténeti hatások nyomán szerepelnek a meghaló és 
feltámadó istenségek csak úgy, mint más vallások legendáiban és meséi
ben. Az a Krisztus ugyan is, akit mi feltámadottnak ünnepelünk, nem 
egy olyan halhatatlan Isten volt, aki halhatatlan isteni mivoltában jött 
el a földre, mint valami római vagy görög isten és fölvette a mi földi 
ruhánkat, majd azt megunva ledobta és visszament az istenségbe. Aki a 
golgotái keresztre néz, az tudja, hogy az a halál ott a kereszten valósá
gos halál volt. És azt is pontosan tudja, hogy ez a Krisztus az első kará
csony éjszakáján nem „ál-testet” vett fel, hanem valóságos testté lett. 
Mária gyermekeként lett testté, itt élt a föld porán, együtt vándorolt az 
emberekkel. Együtt volt a bélpoklosokkal, özvegyekkel, árvákkal, éhe
zőkkel és rászorultakkal mint valóságos ember és ennek megfelelően 
az a halál is, ami a kereszten történt nem egyszerűen „tetszhalál” , ha
nem valóságos halál volt. Erről még olyan történészek is beszélnek ab
ból az időből, akiknek semmi közük nem volt Jézus Krisztushoz. Igen, 
valóságosan halott volt ez a Krisztus.

Krisztus valóságos halála nyilvánvalóan bizonyítja, hogy a halál nem 
illúzió. Ezt el kell mondanunk húsvétkor is. Nemcsak Krisztus halála 
nem volt illúzió, hanem egyetlen ember halála sem. Botor dolog azt mon
dani a halálról, hogy nem kell belőle problémát csinálni, minden ember 
átesik rajta, természetes dolog. Aki látott már embereket meghalni, az 
tudja, hogy a halál nem intézhető el fölényes kézlegyintéssel, m ert bizony 
az nem illúzió. Az első világháború ötmillió halottja, a második világ
háború ötvenmillió halottja és az azóta eltelt évek húszmillió halottja — 
akik ún. „béke időben” háborúban haltak meg — és sokszor bo rzalmas 
körülmények között — továbbá, akiket eltemettek Budapesten Farkas
réten, Rákoskeresztúron, kórházakból, otthonokból átélvén a halálnak 
minden gyötrelmét, ha ideállhatnának el tudnák mondani, hogy a halál 
nem illúzió. A  halál az halál! „A  bűnnek zsoldja.” Ezt mindenkinek kell 
tudnia, annak is, aki előtte áll.

De húsvétkor nemcsak ezt kell hangsúlyoznunk. Csak azért szólunk 
róla, hogy annál inkább elmondhassuk Jézus Krisztus szavának máso-
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djk részét: „halott voltam és íme, élek!’’ Azért emeljük ki a halál való
ságos voltát, hogy annál hatalmasabbnak láthassuk Jézus Krisztus győ
zelmét felette. Krisztus azt a halált, ami nem illúzió, azt a halált, ame
lyet mindegyikünknek magának kell végig küzdenie, ezt a halált győzte 
le a húsvéti sírban. Győzött a halál felett! A  valóságos halál felett. Jé
zus arról szól, hogy ő „élő” . De nem akármilyen élet az övé. Számunk
ra, emberek számára, szinte elgondolhatatlan, elképzelhetetlen életnek a 
birtokába került, az Isten életének, az isteni életnek, az élet teljességé
nek, az élet egészének, a romolhatátlan és örökkévaló életnek a része
se lett. És ha az előbb azt mondtam, hogy a halál nem illúzió, most azt 
mondom: attól meg őrizkedjetek, hogy jobban higyjetek a halál valósá
gában, mint az élő Jézus Krisztusban és az Általa adott életben. Mert 
vannak halál-hivő emberek, akik azt hiszik és mondják, hogy csak egy 
biztos: a halál. Ezek a halál-hivők. Egész hadsereget lehetne kiállítani 
belőlük. A halálban hívők szerint vége van a halállal mindennek. Ha
lál-hivő testvéreim, eresszétek szélnek a halál-hiteteket, mert Krisztus 
azt mondotta: „halott voltam és íme, élek!” . Én vagyok az ÉLŐ! Benne 
és ne a halálban higyjetek!

Ez az élő Krisztus a halál feletti győzelmét nem kívánja megtarta
ni magának és az örökkévaló életet sem tekinti ragadománynak. Azt, 
hogy ő halott volt és élő lett, gyülekezete és az egész világ számára akar
ja kamatoztatni. Elsősorban azok számára, akik jobban hisznek Benne, 
mint a halálban, akiknek több az élet mint a halál, akiknek több az élő 
Krisztus, mint a halott Krisztus. Ezeknek ajándékozza az ő halálfeletti 
győzelmének gyümölcsét. Így, ahogy ő mondja: „Aki hisz a Fiúban, an
nak örök élete van.” Másképpen mondom: aki jobban hisz az élő Krisz
tusban, mint a halálban, annak ez az élő Krisztus abból a megfogha
tatlan, romolhatatlan, teljes, tökéletes életből, ami az övé ad mór itt a 
földön. Lehet ezt megmosolyogni, de tény és realitás, hogy aki Benne 
hisz — lehet az egyszerű parasztasszony, csizmás paraszt, professzor, író, 
tanár, segédlelkész, lelkész, püspök, beteg — akit úgy kell forgatni az 
ágyában —, egyedül való akit mindenki magára hagyott — birtokosa 
lehet, kaphat ebből egy részt, ebből az életből, amely teljességében Krisz
tusé, de amelyet bele tud helyezni szegény bűnös emberek szívébe.

Az emberi szívben is kipezsdülhet ez a Krisztusból való élet, mely
nek jellemzője a békesség, a szeretet, a reménység, az öröm, a türelem, 
a szelídség. Igen, kaphatunk ajándékképpen ebből az életből. Hordozói 
lehetünk már ebben a világban annak a másik életnek. Ez a „másik élet” 
mindenestül diakóniai élet, mert abból a Krisztusból származik, aki Űr 
voltát a szolgálatban gyakorolja. Akik ebből az életből részt kaptak, ma
guk sem tehetnek mást, mint áldozatosan fáradoznak nemcsak a gyüle
kezeti tagok boldogságáért, hanem minden ember javáért, előrehala
dásáért, békéjéért. Az emberek általában észreveszik, ha valaki ezt az 
életet hordozza magában és éli a másik embter javára. Ma az emberek — 
a sokszor földszagú emberek — úgy tapadnak az áldozatos élethez, a 
meleg szóhoz és meleg szívhez, mint Krisztushoz „tapadtak” a rászo
rultak, a betegek és a boldogságra vágyók. Krisztus húsvétkor az ő igé
ién és a szentségeken keresztül osztogatja ezt a diakóniai életet.

De nemcsak ezt jelenti Jézus győzelme. Van itt egy különleges ki
fejezés: „nálam vannak a halál és a halottak világának kulcsai.” Vilá
gos, hogy János az akkori idők gondolkodása szerint fejezi ki magát és 
beszél a „halottak világáról” . Tehát beszél egy országról vagy világról, 
ahol a halottak vannak. S azt mondja, hogy a halottak világa ajtajának 
kulcsa nála van. Vagyis, ő az ajtó-nyitó, ő  az, aki a halottakat kivezeti a
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halálból és nekik ugyanazt az életet adja, ami az övé. Persze, lehet azt 
mondani, hogy a „halottak világa” számunkra már nem érdekes. az  
ember ezt csak addig mondja, amíg valakit el nem veszített, akit na_ 
gyón szeretett. Mert abban a pillanatban, ha valaki leszakad a szívünk
ről, akit szerettünk, akivel összenőtt az életünk, utána nagyon is izgal
mas és fájdalmas kérdés lesz számunkra, hogy ezt követően mi van ve
lünk és mi van azzal, akit elveszítettünk. Ha valaki évtizedeken keresz
tül velünk volt, szerettük, együtt örültünk, együtt dolgoztunk, együtt ál
modtunk, együtt imádkoztunk, és most csak föld, sírhant, vagy sírkő 
maradt? Igen, most mi van? S mondhat nekem akárki akármit, nincs 
olyan ember — legyen materialista vagy hivő —, aki valami módon ezt 
föl ne vetné ott a sírparton. Hát bele lehet ebbe minden további nélkül 
nyugodni? Aki csak a földet markolja és teljesen föld szagúvá lett, még 
az sem tud ebbe belenyugodni. Ezért olyan drága húsvétkor Jézus Krisz
tus kinyilatkoztatása: „Nálam vannak a halál és a halottak világának 
kulcsai” , hogy a halottak Általam és Bennem bemenjenek az életbe és 
ugyanabban az örökkévaló életben részesüljenek, mint amelyben én is 
részesültem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Jézus kijelentése szerint a halot
tak világának van „ajtaja” . Vagyis be kell mennünk — minden embernek 
— a halottak világába akár akarunk, akár nem. Nem lehet innét a föld
ről közvetlenül örök életre menni, hanem a halálon keresztül juthatunk 
életre. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy Krisztusnál van a ha
lottak országának kulcsa és ő nyit ajtót az örök életre. Mindenesetre jobb 
ebben a hitben temetni és jobb a saját halálunkra is így gondolni.

Végül ez a Krisztus, aki úgy jelent meg János előtt mint Élő, még 
ezt is mondta: „én vagyok az első és az utolsó” . Tudjuk, hogy a görög 
ÁBC-ben az első betű az Alfa, az utolsó betű az Omega. Jézus a Jele
nések könyve első fejezete 8. versében ezt mondja: „Én vagyok az Alfa 
és az Omega” . Ugyanezt juttatja kifejezésre, amikor azt mondja: „Én 
vagyok az Első és az Utolsó” . Első, mert ott volt a teremtés hajnalán és 
Általa teremtetett a világ, mikor Isten kimondta, hogy „legyen” . Ez az 
ő Igéje lett karácsonykor testté: „A z Ige testté lett!” . De Ö az Utolsó is, 
mert a világ, amelyben élünk Feléje megy. A  történelem is Nála ér vé
get, Beléje torkollik. Neked is, nekem is Előtte kell megállnunk. Igen, 
Ö az Utolsó, ő  az utolsó szava az Istennek hozzánk. De így is mondha
tom, hogy az utolsó szó minden kérdésben az övé. Vitázhatunk, hihe
tünk vagy tagadhatunk, állíthatjuk, hogy Ö van és tagadhatjuk a létét, 
de az utolsó szó az ö vé  lesz! Ö fog a nagy vitában dönteni. Fenntartot
ta magának az utolsó szó jogát. Jó azonban tudnunk, hogy ez a Krisz
tus, akié az utolsó szó az ítéletnél is, itt járt közöttünk, tudta mit jelent 
embernek lenni, a kereszten életét adta értünk. Igen, Feléje megyünk.

Miközben Feléje megyünk és Hozzá megérkezünk, addig is nagyon 
szeressünk, addig is nagyon segítsünk, addig is nagyon áldozatos diakó- 
niai életet éljünk. Addig is nagyon szeressük azt a népet, ezt a magyar 
népet, amely a mi népünk. Addig is nagyon szeressük azokat az em
bereket, akik között élünk és ne csak szívbeli szeretettel, hanem tettek
kel, konkrét cselekedetekkel. Szeressünk és segítsünk munkánkkal, tisz
taságunkkal, önzetlenségünkkel, örömünkkel. Hiszen Húsvét felől jövünk 
és az örök élet felé tartunk! Hiszen mennyei látásaink vannak. Éppen e 
látás jegyében szeressünk és szolgáljunk.

Húsvéti Gyülekezet, van még egyetlen mondatom. Ez a mondat Krisz
tusé: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, 
de íme, élek örökkön örökké.” Ámen.
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Egyházunk útján

Ünnep útközben
(Esperesi beköszöntő)

Mélyen meghatva állok ezekben a percekben abban a pilisi templom
ban és gyülekezetben, amelyben eddigi szűkén ötven esztendős életem
ből harminc évet töltöttem, tizenegyet, mint gyermek, tizenkilencet, mint 
lelkész. Életem úgy alakult, hogy — nem feledkezve meg békéscsabai se- 
gédlelkészi évemről és a gyülekezeti lelkészi szolgálatom kezdéséről Ge
rendáson — Pilis, a község és gyülekezet életem, sorsom és szinte egyet
len nagy szolgálati területem lett.

Mindehhez hozzájárul, hogy ebben á templomban most egyházmegyei 
közgyűlésen vagyunk együtt, néhány perce zajlott le kettőnk ünnepélyes 
beiktatása a Pest megyei Evangélikus Egyházmegye Elnökségének tiszté
be. Hálásan veszem Isten kezéből, hogy ezt a megyét 'jelölte ki szűk ha
zámnak, amelyben északon a galgavidéki dombok emelkednek, délen pe
dig belenyúlik a Duna—Tisza közti nagy síkságba. Őszintén örülök me
gyénk fejlődésének, amelynek ma már nemcsak az ország asztalára le
tett gabona és bor a jelei, és nemcsak az egyre szebb és modernebb 
lakóházak, hanem gyárak és ipari létesítmények is. Szívesen osztozom a 
gondokban is, hiszen ebben a megyében hazánk lakosságának tizedré- 
szét kell ellátni mindennel. Sokszor belefeledkezem egyházmegyénk 
múltjába is, amelynek bő egyharmad része a 18. század betelepített gyü
lekezetei közé tartozik, s bizonyos értelemben még ma is külön színfol
tot jelent egyházunk életében Tranoscius által meghatározott kegyességé
vel. Nem felejtem el azokat a gyülekezeteket sem, amelyek már a 16. 
és 17. században jöttek létre, ők „idősebb testvéreink” . S külön féltő sze
retettel kell figyelni a múlt és jelen században született gyülekezeteink
re. Magamban dédelgettem a gondolatot, hogy jó lenne egyszer megír
ni egyházmegyénk gyülekezeteinek létrejöttét, sorsuk alakulását, nem
csak azért, mert szeretem a történelmet, hanem vallom, hogy a múlt he
lyes ismerete tanít a mában eligazodni.

Mint pilisi lelkész és immár pest megyei esperes állok a közgyűlés 
előtt, s miközben formálgatom mondanivalómat, köszöntőmet, nem tu
dok szabadulni attól, hogy ami itt ma délután van, az ünnep útközben-

Ügy érzem, e két szó kifejezi e délutánt. Nemcsak azért, mert a 
két szó együtt óva int e percek túlbecsülésétől, hiszen útközben vagyunk, 
s ez lényegesebb, mint az ünneplés. De ugyanez a megfogalmazás lebe
csülni sem engedi ezt a délutánt, hiszen útközben mindig vannak ki
emelkedő események is.

Ünnepünk a mai nap. Ünnepe a pilisi gyülekezetnek is. Mindnyá
jan tudjuk, hogy ennek a gyülekezetnek esperesi szolgálatom áldozat 
is, ezt kóstolgatták már eddig is. S mégis ünnep, hiszen ma nálunk van a 
közgyűlés, nálunk vannak kedves vendégeink, ebből a gyülekezetből in
dul ki hat évig az esperesi szolgálat.

Egyházmegyénk nagyobb családjára gondolva sem kicsinyíthetem az
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eseményt. Ez a mai nap egyházmegyénk vezetése szempontjából is ha
tárkő. Megyénkben 1959 óta, 18 éven keresztül, három cikluson át Detr e  
László volt megbecsült esperes-elődöm, és ugyancsak hosszabb ideje volt 
egyházmegyei felügyelő dr. Eszlényi Gyula is. Nem könnyű korszakon' 
át vezették az egyházmegyét. Most megfáradtán, betegen adják át a ve
zetést, s mi igazán dobogó szívvel vesszük át.

De ünnepivé teszi a mai délutánt egyházkerületünk elnökségének hi- 
zalma és jelenléte is. Különösen is köszönöm egyházkerületünk püspö
kének igehirdetését, beiktató szolgálatát, amely nemcsak nekem lesz ma
radandó élmény, hanem egész egyházmegyénknek. Személyében tiszte
lettel köszöntőm országos püspök-elnökünket is, aki a közelmúltban nyer
te el Kolozsvárott harmadik díszdoktorátusát, és most először van kö
zöttünk úgy, mint akinek Teológiai Akadémiánk munkájának, írásainak 
és bízvást mondhatjuk teológia-történeti jelentőségének elismeréséül dok
tori címet adta, köszöntőm hát D. Dr. Káldy Zoltán püspök urat. És ami
kor őrá gondolunk, azonnal eszünkbe jut az „Űj úton” című könyve és a 
most kezünkbe került „Hanem hogy Ő szolgáljon” című igehirdetésgyűj
temény. Nem véletlenül említem ezeket, mert amikor arról szólok, hogy 
jelenléte ünnepivé teszi alkalmunkat, akkor éppen munkája és jelen
léte átvezet bennünket a másik szóhoz, hogy útközben vagyunk és ez fon
tosabb, mint az ünneplés!

Kicsit útközben vagyunk abból a szempontból is, hogy már 11 hó
napja gyakorlom egyházmegyénk vezetését, mint helyettes, esperesünk 
betegsége miatt. Ez idő alatt sok gyülekezetben megfordultam, három 
gyülekezetben töltöttünk be lelkészi állást, egy negyedik gyülekezet lel- 
készi állásának betöltése is folyamatban van. Nem vagyok egészen is
meretlen.

Főként pedig útközben vagyunk azért, mert az egyházmegye veze
tésének, a most beiktatott elnökségnek nem kell valami új utat keresnie, 
valami eddig soha nem hallott útra hívogatni. Evangélikus egyházunk 
harcok árán, küzdelemmel, de Isten akaratára figyelve rátalált már az 
útra, járja ezt az utat, 1958 óta ez az út egyre jobban kirajzolódik előt
tünk. Nem az a kérdés, hogy találunk-e új utat, hanem az, hogy a meg
talált utat együtt járjuk-e, egy ütemben lépünk-e azon, nincsenek-e meg
torpanások, lemaradások?

Nem vitás, ma már egy percig nem vitás, és szeretném hinni, hogy 
egyházmegyénk egyetlen tagja előtt sem kétséges, hogy ez az út a dia- 
kóniai teológia által meghatározott út, a szolgálat útja, a mi utunk, s 
ma már ennek az útnak nem az elején, hanem jó ütemben haladva út
közben vagyunk.

Magyar népünk és hazánk útközben van a szocializmus építése fel
adatában is. Ügy gondolom, mindenki előtt világos, aki a világ életét 
figyeli, hogy korunkban a kapitalizmus és szocializmus világméretű har
ca folyik. Ezt a harcot azonban úgyis kifejezhetjük, hogy harc az em
berért, az ember emberi életéért, az igazságosságért, a kenyér egyenlő 
elosztásáért, társadalmi egyenlőségért, a haladásért, a béke világának fel
építéséért. És megint kimondom, nem vitás, számunkra megint nem vi
tás, amikor erre a harcra gondolunk, hogy számunkra az út a szocializ
mus, a kapitalizmus legfeljebb zsákutca.

Népünk ebben a harcban a szocializmust választotta, már több mint 
három évtizede ennek gyümölcseit élvezi. Népünkkel együtt evangélikus 
egyházunk is a szocializmus oldalán áll, örömmel valljuk és látjuk is,  
hogy van helyünk és kapunk feladatot is a szocializmus építésében min
den becsületes hazánkfiával együtt.
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Mindezt a felszabadulás hozta meg népünk és egyházunk számára 
is. M it jelentett a felszabadulás? Engedje meg a közgyűlés, hogy idéz
ő n  Evangélikus Egyházunk Ünnepélyes Nyilatkozatát úgy, mint az 
én személyes hitvallásomat is: „A  Magyarországi Evangélikus Egyház 
1966. évben összehívott zsinata mélységes hálával emlékezik arra, hogy 
a történelem és az egyház Ura a fasiszta embertelenségből, a nagytőkés
nagybirtokos rendszer igazságtalanságából és a felekezeti elnyomásból 
felszabadult hazánkban új élet lehetőségéi adta egyházunknak és Szent- 
leikével arra indította, hogy az Űr Jézus Krisztus követésében és az ő 
példája nyomán a szolgálat útját járja népünk és az emberiség közös
ségében.”

Ha most az útra visszanézünk, amit népünk megtett, már világosan 
látjuk az eredményeket is: megvalósulás útján van az igazságosság, a 
társadalmi egyenlőség, államunk gondolkozását és vezetését mély szocia
lista humánum hatja át. Folyik a hatalmas építőmunka országszerte min
denütt. S nemcsak gyárak, kórházak iskolák és lakások épülnek, ha
nem egy merőben új társadalom, vele együtt pedig a modern mezőgazda
ság, ipar és kereskedelem is. Egy elmaradt mezőgazdasági országból egy 
erőteljesen fejlődő ipari-mezőgazdasági ország lettünk, amelyre felfi
gyeltek a világ minden táján. Hálásan emlékezhetünk mindezeken túl egy 
hosszú sorból álló szociális intézkedésre, amelyből csak néhányat em
lítek most: az általános társadalmi biztosítás és nyugdíj rendszerét, vagy 
az anyasági segélyt.

Ebben a szocialista társadalomban egyházunk nemcsak keresi, ha
nem meg is találta helyét és ez a diakónia útja. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy nem kényszerhelyzetben léptünk erre az útra, nem a körülmé
nyektől meghatározottan. Egyházunk döntő és fő kérdése újra meg újra 
az volt, hogy hogyan lehetünk az új társadalmi rendben igazabban Jé
zus követői. Újra és újra a Szentíráshoz nyúltunk, ott kerestük a fele
letet kérdésünkre. És ebben a mély és egyre elmélyülőbb Szentírás-tanul- 
mányozástían vetődött fel a kérdések kérdése számunkra: kicsoda Jé
zus Krisztus? Rá kellett jönnünk, hogy ez a kérdés és az arra adott fe
lelet ad eligazítást számunkra. A  diakóniai teológia útján tehát nem bi
zonyos körülményektől meghatározottság, hanem krisztológiai kérdés 
indított el bennünket, s nem árt ezt is újra meg újra tudatosítani út
közben. így nyílt meg előttünk, hogy Jézus Krisztus Ür és szolga egy
szerre, de uraságát a szolgálatban mutatja meg. Ennek a Jézus Krisztus
nak követésében nem is lehet mást választani, mint a diakóniai utat, 
Ot másképpen nem is lehet követni, csak szolgálva. Miközben ezt az 
utat járjuk, azt akarjuk, hogy Ö szolgáljon általunk, egyházunkon ke
resztül Jézus végezze tovább szolgáló munkáját.

Ha így követjük a szolgáló Jézust, akkor egyházunk is szolgáló szere- 
tetközösség lesz. Akkor a gyülekezetben senki nem érzi magát egyedül, 
magára hagyatva, akire nem nyitnak ajtót. Akkor nemcsak egymás mel
lett fogunk ülni a templom padjaiban, hanem egymás mellett és egymás 
terhét hordozva fogunk élni is. Jézus követésében mindenki szolgál az 
egyházban mindenkinek, ugyanakkor azonban az egyház egésze és egye- 
deiben is szolgál társadalmunknak és az egész emberiségnek. Ezért be
szélünk társadalmi és politikai diakóniáról is. Én így látom és vallom a 
diakóniai utat, és ezen az úton szeretném egyházmegyémet vezetni or
szágos egyházunk vezetőségével együtt és egyetértésben.

így kell a diakóniai teológiát továb'bvinnünk és gyakorolnunk tár
sadalmi vonatkozásban is. Szeretném idézni ebben a vonatkozásban 
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének nemrégen
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megjelent cikkéből idevágó sorait: „az egyhazak pozitív szerepet játsz
hatnak a szocialista társadalomban is: így a béke védelmében, a szocia
lista tartalmú nemzeti egység ápolásában és erősítésében, amelyhez kü
lönösen is hozzátartozik a bizalom légkörének kialakítása — a társadal
mi és a személyi tulajdon védelmében, a humanizmus eszméinek ter
jesztésében, a nép szeretetében, a munkában való helytállásra buzdítás
ban, a bűnözés elleni harcban, a nemzeti múlt haladó hagyományainak' 
kulturális értékeinek ápolásában.” Örömmel vállaljuk ezt a pozitív sze
repet, minden erőnkkel szeretnénk minden társadalmi feladatunkban 
helytállni mi is. Ügyis mondhatjuk ezt a szolgálatunkat, hogy miközben 
az evangéliumot hirdetjük csorbítatlanul, ezzel együtt társadalmunkban 
is segítjük a munka megbecsülését, a munkaerkölcs javítását, a családi 
élet szilárdítását, a szülők, öregek megbecsülését, a közvagyon és szép 
kulturális értékeink megőrzését.

Nagyszerű dolog, hogy a szocialista tartalmú nemzeti egység ápolásá
ban is helyet kapunk: a Hazafias Népfrontban való részvételünk ebből a 
szempontból szolgálatunknak nemcsak fórumot, de keretet is ad. Örö
münk, hogy van helyünk a községi Népfront Bizottságokban, munkánkkal 
segíthetjük is azt, ezenfelül pedig megyei vonatkozásban is összegyűjte
nek minket lelkészeket rendszeresen, ahol nemcsak előadásokat hallgat
hatunk, de érdeklődéssel várják hozzászólásainkat is.

Ezt a diakóniai teológiát kell továbbvinnünk és gyakorolnunk nem
zetközi szinten is. Ezen a szinten két dolgot kell együtt és egyszerre 
látnunk és segítenünk: a népek békés egymás mellett élését és a tár
sadalmi haladást. Ez a kettő együtt viszi előre a népek életét. Örülünk 
a Helsinkiben létrejött óriási jelentőségű konferenciának és a záródo
kumentum elveinek érvényesítése mellett vagyunk. Evangélikus egyhá
zunk ebben a vonatkozásban arra törekszik, hogy ennek helyes értelme
zése érvényesüljön, nekünk mindhárom „kosár” fontos és egyenlő jelen
tőségű. Nem engedjük egyiket sem kijátszani a másik ellen. De nemcsak 
Európa útjának örülünk,, hanem szolidárisak vagyunk a népi Chilével, 
együtt küzdünk az afrikai népek szabadságáért, a közel-keleti helyzet 
igazságos megoldásáért, vagy segítőkészen együttérzőnk a földrengés-súj
tott testvéri Romániával.

Ugyanezt a diakóniai teológiát kell továbbvinnünk és gyakorolnunk 
— most már szűkítve a kört — országos, vagy közegyházunk felé is. A 
bezárkózott gyülekezetek előbb-utóbb elsatnyulnak. Egyetlen gyülekezet, 
de egyetlen egyházmegye sem járhat a maga útján, csak Magyarországi 
Evangélikus Egyházunkkal egy úton. És ez nemcsak azt jelenti, hogy 
pontosan elküldjük közegyházi járulékainkat, támogatjuk országos egy
házunk minden irányú szolgálatát. Azt jelenti, hogy vállaljuk közös 
utunkat, nem akarunk más irányba húzni, nem akarunk lemaradni sem. 
Együtt vállaljuk egyházunk egyházpolitikáját, teológiáját. A  Pest megyei 
Egyházmegye sem járhat más úton, egyházunk szolgálatát nem nehezí
tenünk, hanem segítenünk kell minden erőnkkel, erre hívom a lelkésze
ket és egyházmegyénk minden tagját, erre akarok biztatni az előttem 
álló ciklusban.

De itt nem egyszerűen csak biztatásról kell szólni. Utunkkal kapcso
latban fel kell vetni még egy kérdést: a diakóniai teológia és a fegyel
mezettség kérdését is. Az egy úton járók felelősek egymás iránt. A  dia
kóniai teológia mélyen evangéliumi teológia. Ez azonban nem zárja ki a 
rend és fegyelem kérdését sem. Jézus mondja tanítványainak, hogy kö
zöttük a szolgálat rendje valósuljon meg. A  rendetlenség fegyelmezet
lenség, így is mondhatom: fegyelmi vétség. És itt nemcsak a jelentések
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beküldésének rendjéről van szó. Sokkal többről. Egyházi törvényeink 
világosan kimondják, hogy fegyelmi vétséget követ el, aki egyházunk 
hitvallásával meg nem egyező tant hirdet, és aki vétkezik az emberi
ség békéje ellen, vagy a Magyar Népköztársaság ellen, vagy az Ünnepé
lyes Nyilatkozatban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít, büntető- 
törvénybe ütköző cselekményt követ el. De idetartozik még egy pont: 
vétkezik az is, aki az egyházi felsőbbség és az egyházi hatóságok törvé
nyes rendelkezéseit nem hajtja végre, azoknak ellenszegül, az egyházi 
felsőbbséggel szemben engedetlenséget vagy tiszteletlenséget tanúsít. Eb
ben a vonatkozásban és a szolgálat útjával kapcsolatban különösen is 
fontosnak tartom, s erre nagyon figyelni fogok: ma Magyarországi Evan
gélikus Egyházunkban csak az Ünnepélyes Nyilatkozatunk szellemében 
lehet szolgálni, aki nem ezt teszi, az fegyelmi vétséget követ el és annak 
le kell vonnia a konzekvenciákat.

Amikor azt mondom: útközben vagyunk, akkor ezt értem alatta, 
így látom utunkat, amit már megtettünk eddig és ami még előttünk van. 
Ezen az úton, a szolgálat útján szeretném Isten segítségével egyházme
gyénket vezetni országos egyházunk vezetőinek engedelmeskedve, álla
munk vezetőivel népünk javát akarva egyetértésben.

Mindezeken belül szeretném elmondani, hogy útközben vagyunk 
egyházmegyénk gyülekezeteinek egymáshoz közelítése szempontjából is. 
Sokkal jobban kell figyelnünk egymásra is. Egyházmegyénk 29 gyüleke
zete bőséges alkalmat ad az egymás terhét hordozó szolgálatra. Valami 
megindult már egyházmegyénk életében ebből: az erősebbek segítik a 
gyengébbeket, hordozzák terheiket. De ezen az úton sem szabad megáll
ni, tovább kell mennünk, megnézni, hol és hogyan segíthetjük egymást.

Egyáltalán: jobban kell közelednünk egymáshoz. Jobban kell meg
ismernünk egymást. Nemrégen jártam 20 éve először egy gyülekezetben, 
ahol a pilisi gyülekezetről bizony alig tudtak valamit, s bizonyára for
dítva is áll ez. Talán lehetne beszélni egy-két helyen arról Is, hogy elzár
tuk egymás elől a kapukat, sőt olykor mintha országos egyházunk szol
gálata és vérkeringése elől is! Nem csoda, ha az ilyen „körülkerített” 
gyülekezetek kiesnek a szolgálat, az életünk üteméből is. Nyissunk egy
más előtt kapukat, szíveket. Nem kampányra hívok, hanem egymás tu
datosabb megismerésére. Arról van szó, hogy az egyházmegyében se csak 
egy megyében, hanem együtt, egymásért és közösen a nagy szolgálatért 
éljünk. Jócskán van tennivaló, nagyon is „útközben” vagyunk.

S útközben vagyunk a lelkészek munka- és testvéri közössége tekin
tetében is. Vannak, akik régebb óta haladunk együtt, vannak, akik nem
régen lettek útitársaink. Ügy érzem, hogy lényegileg itt azt kell monda
nom: kezdjünk újat sok tekintetben. Keressük, igényeljük egymást, ne 
elégedjünk meg a gyűléseken egymás mellett üléssel, hogy aztán gyor
san szaladjon mindenki a maga útjára, hozzunk áldozatot, teremtsünk 
lehetőséget beszélgetésekért és beszélgetésekre. Fenntartva mindazt, amit 
a szolgálat útján együtt haladók fegyelmezettségével kapcsolatblan mon
dottam, most azt is mondom: őszinte szívvel nyújtok mindenkinek bará
ti kezet, és aki elfogad, annak nemcsak esperese, hanem barátja, ha kell 
telkipásztora is kész vagyok lenni a magam ereje, képessége és adott
sága szerint a továbbiakban is, vagy mostantól kezdve.

Még egy szót: köszönöm a bizalmat. Köszönöm D. Dr. Káldy Zol
tán püspök úr javasoló, az egyházmegyei presbitérium jelölő, az egyház- 
községek presbitériumainak ilyen egyhangú, egyöntetű választó bizal
mát. Nem volna teljes a sor, ha nem említeném meg államunk és köz
ségünk bizalmát, amit régóta érzek és úgy gondolom, ennek gyümölcse
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ez a mai délután is. Külön köszönöm az Állami Egyházügyi Hivatal 
Elnökségének és vezetőinek bizalmát. Meggyőződésem, hogy enélkül a  
bizalom nélkül nem tudnám szolgálatomat betölteni és szeretnék ennek 
a bizalomnak meg is felelni. 

A  Magyar Rádiónak van egy műsora: útközben. Utasoknak, utazók
ról, utakról szól. Ebben hallottam egyszer: jó néha meg is „állni a hosz- 
szú úton, körülnézni, tájékozódni, felfrissülni és úgy továbbindulni. Ez a 
mai délutánunk ilyen megállás, felfrissülés, ünnep útközben. De arra jó
és azért jó, ahogyan egy presbiteri konferencián már mondottam _ és
úgy érzem, hogy ez esperesi szolgálatom alaphangja lesz, ha Isten éltet 
hat évig: Pestmegyei Egyházmegye, haladjunk együtt a szolgálat útján.

Keveházi László

Restaurálás vagy szolgálat?
Egyházmegyei felügyelő beköszöntője

A  megtiszteltetésre gondolva örömmel, a feladatokra gondolva fele
lősséggel és az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel veszem át és kezdem 
meg a Pest megyei Evangélikus Egyházmegye felügyelői tisztét.

Mindenekelőtt hálás szívvel köszönöm D. Dr. Káldy Zoltán püspök 
úr javasló és az egyházmegyei presbitérium jelölő bizalmát. Külön is 
köszönöm az egyházközségek tanácsainak, hogy engem jórészt ismeretle
nül is megválasztottak. Ezért úgy érzem, hogy beköszöntőmben első dol
gom a bemutatkozás.

Az irsai evangélikus gyülekezetben születtem munkás-paraszt szülők 
gyermekeként. Gyermek koromban korán megismerkedtem a nélkülö
zéssel. Miután édesapám az első világháborúban elesett, édesanyám pe
dig nehéz munkával tartotta el 3 gyermekét. Ötvösséget kezdtem tanul
ni az akkor már világhírű budapesti Kőnig cégnél. Itt dolgoztam a má
sodik világháború kitöréséig, s közben tovább képeztem magam. A  fel- 
szabadulás után az Ötvösművészek Szövetkezete szakértő és tanácsadó 
tagja voltam a Szövetkezet államosításáig. Működésem alatt — tovább 
tanulással — e téren univerzális képzettséget sajátítottam el. Továbbiak
ban érdeklődésem a kortörténeti technikák analizálása és megismerése 
felé fordult. Miközben tudomásomra jutott, hogy a Népművelési Minisz
térium Múzeumi Főosztálya pályázatot hirdetett a második világhábo
rú alatt a Budai Palota óvóhelyén többszöri bombatalálat által megsé
rült világhírű Eszterházy műkincsgyűjtemény restaurálására. Az állást 
megpályáztam és miután elnyertem, kineveztek osztályvezetőnek a Ma
gyar Nemzeti Múzeum Iparművészeti Múzeumba begyűjtött világhírű 
Eszterházy kincsanyag restaurálására. Ebbten a munkakörben láttam el 
feladatomat 1973-ig, nyugdíjazásomig.

Életem nagy megpróbáltatása volt fiatal hitvestársam 8 évvel ez
előtti elvesztése. Ettől a megpróbáltatástól kezdve az irsai gyülekezetben 
még inkább kerestem és találtam meg Isten vigasztalását. A  gyülekezet
nek hosszú időn át presbitere voltam, jelenleg jegyzője is vagyok.

Múzeumi ember voltam világ-életemben. Munkakörömnél fogva Esz
terházy műkincsek mellett a legnagyobb egyházi műkincsgyűjteményt — 
ezen belül az Esztergomi bizánci eredetű staurotéka restaurálását, majd  
más egyházi műkincsek állag-védelmét is végeztem. Figyelmem egyre 

330



inkább az egyházi gyűjtemények felé fordult. így fedeztem fel úrvacsora 
vétel közben az alberti gyülekezetben nagy ötvösművészünk Szentpétery 
József által készített remek úrvacsora! kelyhet és ostyatartót, melyet az 
alberti gyülekezet 1848-ban készíttetett. A  leghíresebb nyilvántartott ér
tékeink közé tartozik.

Eközben kapcsolatba kerültem már régebben az Evangélikus Egyház 
Gyűjteményi Tanácsával, közelebbről dr. Fabiny Tibor dékán úrral, mú
zeumunk vezetőjével.

Az evangélikus egyház gyűjteményi munkájához már felajánlottam 
segítségemet, munkát is végeztem abban és kész vagyok ezt a továb
biakban is tenni mindaddig, amíg reménységem szerint megszületik a 
szép evangélikus múzeum.

Ettől a munkától nem tudom elvonatkoztatni magam, mint egyház- 
megyei felügyelő sem. Szeretném az egyházmegye gyülekezeteinek bir
tokában levő gyűjteményeket számbavenni, átnézni, osztályozni, ahol kell 
technikatörténetileg is helyretenni és restaurálni. Ezért szeretném elnök
társammal együtt gyülekezeteinket végigjárni, megismerni azokat és szol
gálatomat újra és újra ebben a vonatkozásban is felajánlani.

Nem elég az egyházat csak múzeumi szemmel nézni, mert az egyház 
több, mint múzeum, több, mint régiségek gyűjteménye. Jézus Krisztus 
nem a letűnt idők nagy Tanítója, hanem Kortársunk, Vezetőnk és Meg
tartónk ma is. Éppen ezért az egyházban csak a gyűjtemények szorul
nak restaurációra. Mert a restauráció lényege egy múltbeli állapot rög
zítése, s aki az egyházat így tekinti az tévedésben van. Világosan meg 
kell mondanom, hogy az egyházban nem a régi idők visszaállításáról 
van szó, hanem a mában való megújulásról.

Az egyházpolitikai harcokban mindig azok jártak a helyes úton, akik 
nem a restaurálás, hanem a jelenben való és jövőbe vezető szolgálat út
ját keresték. Örömmel olvastam és a magamévá tettem én is azt az utat, 
amely az utolsó 2 évtizedben egyre jobban kibontakozódott előttünk: a 
diakónia útját.

Vallom, hogy egyházunk minden tagjának egyéni, családi életével, 
munkájával ezt az utat kell járnia. A  magam szerény erejével és képes
ségével ezen az úton szeretném egyházmegyénket továbbsegíteni.

Ki kell mondanom, hogy az út, ez az út: a segítőkészség és szol
galat vállalás minden tekintetben szocializmust építő hazánkban és tár
sadalmunkban is.

Nagyrabecsülöm államunk népfront-politikáját, amellyel egyházunk 
tagjainak is tág lehetőséget ad a haza építésére. És nagyra becsülöm 
azokat a lelkészeket, gyülekezeti vezetőket és tagokat, akik ebben a 
Népfront munkában teljes erőbedobással részt vállalnak, ki-ki a maga
helyén.

Meggyőződésem, hogy egyházunk, egyházmegyénk, gyülekezeti tag
jaink és magam is ebben a légkörben tudjuk jól és igazán szolgálni 
Isten dicsőségét, népünk és szocialista hazánk — és ezen belül evangé
likus egyházunk építését.

Ehhez kérem első sorban az Üristen segítségét és áldását, vezetőim
nek, elnöktársamnak és egyházmegyénk minden tagjának további bi
zalmát.

Kiss Pál,
egyházmegyei felügyelő
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Dar es-Salaam
Lapunk előző számában már tájékoztattuk Olvasóinkat arról, hogy 

egyházunkban egy munkacsoport hozzászólást készített a Lutheránus Vi
lágszövetség Dar es-Salaamban tartandó Nagygyűlésének fő- és altémái- 
hoz. Ez a hozzászólás úgy készült el, hogy összegeztük a munkacsoporton 
belül alakult öt kisebb bizottság munkáját. Ez az összegezés — amelyet 
egyházunk megküld a Dar es-Salaamban résztvevő valamennyi delegá
tusnak angol nyelven — ez év őszén kezébe kerül egyházunk minden 
lelkészének, mert magyar nyelven is megjelentetjük. Viszont szükséges
nek látjuk, hogy a magyar munkacsoport néhány dolgozata a Lelkipász
torban napvilágot lásson. Legutolsó számunkban közöltük a 2. csoport 
munkáját, melyet Balikó Zoltán pécsi lelkész fogalmazásában olvashat
tunk. Most közreadjuk a 3. csoport munkáját. Itt a téma ez volt: „Krisz
tusban — együtt a misszióban.” Ezt a témát Dr. Hafenscher Károly, Dr. 
Fabiny Tibor, Dr. Nagy István, Benczúr László és Harmati Béla készí
tették. Mindegyikük dolgozatát helyszűke miatt nem közölhetjük, de né
hányat kiválogattunk. Minden esetben feltüntetjük külön-külön is a 
szerzők nevét.

Dr. Hafenscher Károly:

Krisztusban — együtt a misszióban
A misszió alapja

Örülünk a lehetőségnek, hogy a fő témán belül ezzel az égető kér
déssel foglalkozva is belekapcsolódhatunk a világ lutheránusságának vér
keringésébe, családi beszélgetésébe, egymást segítő tisztázásába.

Ismerjük az őszinte érdeklődést, amely a misszió kérdésével kapcso
latban a második világ irányában megnyilvánul, ezen belül magyar egy
házunk iránt is kifejeződésre jut. De ismerjük a gyanakvást, rosszul 
informáltságot, előítéleteket is. Ezektől magas szinten talán már megsza
badultak, de a tagegyházak egy részében változatlanul széles rétegek
ben megtalálható.

Szeretnénk őszintén és alázatosan szólni örömeinkről és kérdéseink
ről egyaránt, hogy ezzel megismertessük Jézus Krisztus közöttünk vég
zett munkáját, másrészt testvérek segítő tanácsát is szívesen fogadjuk. 
Ugyanakkor igényeljük, hogy hangunkat az egyenrangú partner, a ke
rékasztal egy asztaltársa hangjának tartsák. Ebben a vonatkozásban is 
igaz: egy a mi Mesterünk és mi valamennyien tanítványai vagyunk. Is
merjük a Lutheránus Világszövetség (és más világszervezetek) eddigi 
tanulmányi dokumentumait a misszió vonatkozásában is, mi magunk is 
készítettünk dolgozatokat ezen a területen (Sasketoonba pl.), ezeket fi
gyelembe véve tovább akarunk lépni most a mi hozzájárulásunkban és 
a megadott három mederben szeretnénk kifejezni mondanivalónkat: 1- 
Mai misszió bibliai alapon, 2. Ige és élet összetartozása, 3. Mivel segít
hetnek egymásnak az evangélikus egyházak a misszió területén.
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A misszió mandátuma érvényes ma is. Érvényes volt az elmúlt húsz 
évszázadban, akár erősebb, akár gyengébb fénybe került, érvényes lesz 
holnap is, bármilyen helyzetbe is kerül az egyház a következő évszáza
dokban. Húsvétiéi a paruziáig a misszió korszakában élünk. A  misszió 
mandátumára a mindig szó az idői jellemző, mint ahogyan térben a 
mindenütt a karakterisztikus. Jeruzsálemtől a Föld végső határáig ér
vényes a megbízatás, húsvéttól az idők végéig, azaz „mind a hat konti
nensen és minden évszázadban” Máté 28. vagy Acta 1. terminusait így 
is kifejezhetjük ma. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és 
az igazság ismeretére eljusson (I. Tim. 2:4).

A  missziót elsősorban Isten missziójának tartjuk (missio Dei), vagy
is Ő a missziónak tevékeny alanya, akkor is, ha gyakorlatilag az egy
ház, a gyülekezet, az egyes keresztyén ember missziójáról szoktunk be
szélni. Isten eszközei vagyunk a missziói munkában. Ez nem jelenti azt, 
hogy „bábui” , hanem élő, tevékeny emberei, akiket minden alkalmat
lanságuk ellenére is Isten fel tud és fel akar használni. Hogy mit tesz 
Isten egyházán kívül, az titok, de hogy mi a dolgunk, az kinyilatkozta
tott igazság. Jézus mondja: amiként az Atya küldött engem, én is úgy 
küldelek titeket. Az egyház népe mindig küldetésben van.

A keresztyén misszió sohasem csupán egyes kivételezett egyén vagy 
társaság, egyesület ügye, hanem az egész egyházé. Nem csupán a lelkészi 
elemre tartozik, hanem a laikusokra is. Ebben az ügyben sincsenek a 
lelkészeknek hierarchikus előjogaik, legfeljebb több kötelességük, mint 
ahogyan az egyetemes papság sem menti fel a lelkészeket, hanem éppen 
megmutatja több kötelességüket. A  misszió az össz-gyülekezet ügye. Az 
egyház mindenütt, minden korban misszióban él, ezért normálisnak érez
zük, hogy az utóbbi időben elhalt a külmisszió és belmisszió kifejezés 
és az egész egyház missziójáról akarunk csak tudni.

A  misszió mindig az egész emberre irányul, nemcsak lelkére, vagy 
testére. A  keresztyén élet az élet egészét öleli magába, így új, friss és 
teljes élet. Acta 2, 42—47-ben vagy Acta 4, 32—34-ben így kerülnek ter
mészetes módon egymás mellé lelki és testi ügyek, egymással szoros kap
csolatban.

A misszió mindig oly sokrétű, mint az élet maga. Sematizálni nem 
szabad, Pál apostol például 1  Kor 12-ben a munka sokféleségét és egysé
gét egyaránt iránytmutatóan írta le. Mindig csak a konkrét helyzettel 
szembekerülve lehet meghatározni a konkrét missziói feladatot és mód
szereket. Hogy a misszió konkrét -feladatát és módszerét miként ismeri 
fel egy adott egyház, az az illető egyház coram Deo saját felelőssége, 
mint ahogyan senki sem végezheti el helyette a hic et nunc kapott fe l
adatot.

„Evangélikus hozzáállásnak” tartjuk a bibliai alappal kapcsolatban, 
hogy nem általában a Szentírásra, hanem az OT-ot megbecsülve, de el
sősorban az UT-ra koncentrálunk, azon belül is Jézus személyére és sza
vára mint norma normans-ra. Itt utalunk első munkacsoportunk kidolgo
zott anyagára, amelyben kifejtettük, hogy ki is az a Jézus Krisztus, aki
ben hiszünk, akit követünk, aki segít, és akiben az „új közösség” létezik. 
Nem függhet divattól, teológiai vagy világpolitikai széljárástól, a misz- 
szió alapja: Jézustól kapott mandátumunk. A  misszió végzésében nem a 
siker vagy a kudarc a döntő, hanem a mandátum. Jézus nem ígér lát
ványos sikereket, de eredményt igen (rejtett vagy nyilvánvaló hatás, jó 
gyümölcsök stb.). Pál apostol is tudja, hogy szolgálatunk nem hiábavaló

I Mai misszió bibliai alapon
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az Úrban. Ezért nemcsak az alázat, hanem a reménység hangján is ke l l 
szólnunk és cselekednünk mindig. Az egyháznak a missziói feladatot csak 
nagyon alázatosan, de egyben nagy reménységben szabad végeznie az  
alázatosság a Krisztus szeretetének egyfajta megnyilatkozása. A  dölvfö s  
büszke, gőgös missziói munka a mi századunkban különösképpen is le
hetetlenült. A  reménység viszont azért elengedhetetlen, mert minden 
egyházi tevékenységben megkísérthet a hiábavalóság érzése és bénítóan 
hathat. Pál apostol 1 Kor 15 végén, Isten munkájának, a vivificatio mor- 
tuorumnak leírása után hirdeti éppen azt, hogy ezért kell és lehet áll
hatatosan megállnunk az Úr munkájában, mint akik tudják, hogy nem 
hiábavaló az.

A nyitottság elengedhetetlen a missziói munka végzéséhez. A ke
resztyén jelenlét sohasem öncélú (só, világosság). A  keresztyén egyház 
sohasem az egyházért van, az „egyház a világért” képlet nem üres for
mula, hanem bibliai tanítás, egyben elengedhetetlen alapállás gondol
kodásunk és életfolytatásunk számára.

II. Ige és élet összetartozása 

Amikor egyfelől hangsúlyozzuk Jézus evangéliuma prioritását, nem 
tudunk vákuumban levő igéről, csak a valós helyzetben testet öltött igé
ről. Az incarnatio nem egy tanítás a sok között, hanem a keresztyénség 
szíve közepe.

Diakóniai teológiánkban jól össze tudjuk egyeztetni (egyházi élet
gyakorlatunkban is) az ún. vertikális és horizontális vonalat és alig tud
juk megérteni, miért kell szükségszerűen problémát látni itt. A  misszió 
felfogásában és gyakorlásában nem . szükségszerű az egyoldalúság, a 
„vagy-vagy” mentalitás: vagy igehirdetés, vagy szeretetszolgálat; vagy 
vertikális dimenzió, vagy horizontális; vagy individuális üdvösség, vagy 
szociális jólét. Ehelyett a mindent átölelő teljesség az imponáló és ez 
gyakorolható is. Az egyháznak hirdetnie kell az evangéliumot az em
berek üdvösségéért, és ugyanakkor meg kell tennie mindent az emberi 
élet javítása és segítése érdekében, mint ahogyan az Isten békessége 
(sálomja) is a teljes ember javát szolgálja mindig. Nem lelkeket vagy 
testeket, hanem az egész embert kell megmenteni. Az igét is nagyobb 
kaliberűnek tartjuk és az igére támadt keresztyén hitünket és életgya
korlatunkat, minthogy azt egyszerűen szűk körre vagy individuális síkra 
lehessen degradálni. Pléromatikusabb látást és életgyakorlatot kívánunk. 
Míg egyfelől komolyan vesszük Isten és az egyes ember személyes vi
szonyát, és az egyéni üdvösség dolgát, ugyanilyen komolyan vesszük, 
hogy Istennek világméretű tervei vannak és szeretete magába öleli az 
egész világot. Ebben a vonatkozásban jónak és kiegyensúlyozottnak érez
zük az előkészítő füzet idézeteit az eviani dokumentumból.

Tapasztalatunk, hogy a lelki szférára korlátozott misszió, amely csak 
az üdvösség, bűnbocsánat kérdésével foglalkozik, előbb-utóbb lebénul, 
kifullad, megfárad. Az egyháznak az egész életre kiterjedő mondanivaló
ja van. Megtapasztaltuk az utóbbi évtizedekben, hogy nem kívülállva, ha
nem az élet sűrűjében élve lehet csak szolgálni, részt véve népünk hét
köznapi életében, bajaiban és eredményeiben, küzdelmeiben és sikerei
ben, mint ahogy prófétai szolgálatot mindig csak úgy lehet végezni, hogy 
a próféta vállalja, hordozza népe sorsát, miközben végzi szolgálatát, aho
gyan azt Jeremiásnál vagy Ézsaiásnál látjuk, sőt Jézus Krisztus eseté
ben is érvényes.
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A Jézushoz való megtérés mindjárt az emberekhez való megtérést is 
jelenti, a másokért való lét életstílusát. A  hit hallásból van ma is, ez 
igaz, de a misszió nem csupán egy tanítás megszólaltatása, hanem együtt 
iár a jézusi szolgáló élettel. A  missziót nem redukálhatjuk kommuniká
cióra, hanem a teljes életre értjük, a keresztyén jelenlétre, amely soha
sem öncélú, hanem mindig emberekért szolgálatba adott élet. A  missziói 
parancs nálunk is, ma is, holnap is érvényben van, de a szavakra leszű
kített küldetés a helytelenül és szűkén értelmezett missziói koncepció 
ideje lejárt. A  missziói felelősség megmarad, a másokért érzett felelősség 
ina is kötelező, hiszen Krisztus szeretete szorongat bennünket is.

Tapasztaljuk, hogy evangélium-hirdetésünk mindig elér Magyaror
szágon olyanokat is, akik a gyülekezeteknek eddig nem voltak aktív 
tagjai vagy esetleg nem hallottak még az evangéliumról. Minden igehir
detésünk, templomi szószéken, rádió mikrofonjánál, esküvői oltár előtt, 
ravatalozóban hangozzék is, kétségtelenül missziói alkalom. Amikor az 
evangéliumot megszólaltatjuk, társadalmi helyzetünket figyelembe véve 
és mai életünket segítő szándékkal közelítve, mindig fennáll az a lehe
tőség, hogy az evangélium ereje megragad embereket, hitre jutnak, akik 
nem hittek, szeretetre erősödnek, akiknek kihűlt a szívük, irgalomra 
szánják el magukat, akik közömbösek voltak, reménységre bátorodnak a 
reménytelenek. Természetesen, a mi helyzetünk sem problémamentes, 
sőt bizonyos értelemben komplikáltabb, mint az egykori ún. missziói te
rületen, ahol még nem volt leterhelve a keresztyénség annyi múltbeli 
ballaszttal, mint nálunk. Hazánkban sokan élnek olyanok, akik egykor 
aktív résztvevői voltak egy-egy gyülekezetnek és ma gyakorlatilag, anél
kül, hogy kiléptek volna formálisan a felekezetűkből, nem tartoznak se
hová. Ilyen embereknek hirdetni az evangéliumot talán még nehezebb 
feladat, mint olyanoknak, akik egyáltalán nem ismerősek a keresztyén- 
séggel. A  szekularizációnak e jeleit bizonyára jól ismerik nyugati vagy 
északi keresztyén testvéreink is. Nálunk élesebben látszanak a kontúrok, 
hiszen egy ún. keresztyén Magyarországból érkezett egyházunk a mai 
világba, egy szocialista társadalombh és itt kell ellátnia missziói felada
tát is. — Hogy missziói mandátumunknak eleget tehessünk, úgy tapasz
taljuk, jobban kell figyelembe venni a keresztyén szeretetet, mint eddig 
tettük. Egyházi életünk és munkánk csak a szeretet miatt válhat vonzó
vá. A szeretet ugyanaz a valóság emberek felé, mint a hit Isten felé, 
ugyanannak az új viszonynak kétirányú kifejeződése. Mindkettő Jézus
sal függ össze. A  megtérésre hívás is egyszerre hitre és szeretetre hívás. 
A szeretetről szóló jézusi szavakat ma jobban értjük egyházunkban, mint 
valaha.

III. Mivel segíthetnek egymásnak az evangélikus egyházak?

Hangsúlyoznunk kell, hogy segíthetnek. Nem elég a közömbös szem
lélődés, nem is említve az ellenséges vagy gyanakvó mentalitást. A  se
gítéshez a bizalom légköre kell.

A  kétirányú forgalom elvi elfogadása és gyakorlatba átültetése élet
bevágóan fontos az evangélikusság nagy családjában. Hivatkozunk a 
Church Cooperation kecskeméti ülésére, amikor világosan kifejezte a bi
zottság: „minden egyháznak van valami lényeges adni való ja a másik szá
mára, csak úgy mint elfogadnivalója a másik egyháztól.” Minden egy
ház ebben a kölcsönösségben él a misszió tekintetében is. Nincsenek csak 
adó és csak elfogadó egyházak. Az egymással való beszélgetés mindkét
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félnek segít. Beszélgetés közben derül ki, hol vannak a gyönge pontok 
és a beszélgető partnerek saját helyzetük végiggondolására is kénysze
rülnek. 

Egy-egy konkrét helyzet feltárása és az abban való helytállás be
mutatása megkímél az absztrakt, egyházi élettől független teológizálástóí" 
egyben segít egymás felkészítésében a misszió vonatkozásában is. Adód
hatnak olyan tapasztalatok, amiket egy-egy testvér-egyház csak évek 
múlva szerezhetne meg, mert egymás mellett élünk ugyan, de idő
beli eltolódás tapasztalható. Mi azzal tudunk pl. meggyőződésünk sze
rint segíteni testvéregyházainknak, ha azt mondjuk el, hogyan tudunk 
hűségesek maradni a missziói mandátumhoz egy szocialista társadalmon 
belül. Nem szívesen használjuk a poszt-krisztiánus jelzőt, mert meggyő
ződésünk szerint a keresztyénségről sohasem szabad csak múlt időben 
beszélni.

A  testvérek közötti párbeszéd iránya a szolgálat érdeke lehet, t. i. 
hogyan tudjuk azt jobban végezni. Az LVSz mint eszköz hasznos lehet 
abban, hogy a tagegyházak jobban megismerjék és segítsék egymást a 
misszió vonatkozásában is. Ez a beszélgetés több, mint párbeszéd: sok
oldalú beszélgetés és mindent globális kontextusba állíthat. Látásunk 
szerint nem az a helyzet ma az LVSz-en belül, hogy nyugat beszél ke
lettel vagy észak a déllel, hanem kerekasztal-beszélgetés fo ly ik ... Időn
ként érdemes felmérni azt is, hogy már eddig is melyik egyház miben 
segített konkrétan a másiknak, bizonyára vannak jó tapasztalatok már 
eddig is.

Mint kisebbségi egyháznak, szórványban élő egyháznak az a véle
ményünk, hogy evangélikus sajátosságainkra nagyobb hangsúlyt lehet 
helyezni ma is, mint ezt gyakran többségi egyházban járva érzékeljük. 
Nekünk szórvány helyzetünkben, kisebbségi mivoltunknál fogva tuda
tosabban kellett őrizni identitásunkat, hogy meg tudjunk maradni, meg
őrizzük és továbbadjuk értékeinket. Valljuk, hogy ma is van értelme 
evangélikus voltunknak a keresztyénség nagy családján belül. Van spe
ciális evangélikus örökség, amelyet sem szégyelni sem negligálni nem 
kell. Ezt az örökséget az egész keresztyénség és az egész emberiség szá
mára kamatoztathatjuk. Ez a lutheri örökség több tekintetben kapcsolat
ba hozható a misszió ügyével, pl. az ev. írásértelmezés dolgában, vagy a 
CA széles bázisú egyházfogalma (ami noha Melanchton fogalmazása: 
megegyezik Luther felfogásával) tekintetében; vagy a struktúrák másod
lagos szerepe vonatkozásában.

Az, hogy mi evangélikusok tudunk sok külsődleges és szervezeti kér
dést adiaforonnak tekinteni rendkívüli rugalmasságot kölcsönözhet egy
házunknak a helyi körülményehkez való alkalmazkodásban. Nem kell 
európai formákat erőltetni istentiszteleti rendben, egyházi építészetben, 
egyházművészetben, egyházszervezetben — mindez lehet még előny is a 
r. k.-okkal, vagy orthodoxokkal, vagy presbiteriánus egyházakkal szem
ben. Éppen a misszióval kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy sehol 
nem beszélhetünk az egyházban abszolút igényű, mindenütt kötelezővé 
tehető, uniformizált struktúrákról. Az egyház struktúrája akkor jó, ha 
megfelel eszközként, hogy az egyház betölthesse feladatát az adott tár
sadalmi és történelmi helyzetben. Csak az a struktúra jó, amit az egy
ház fel tud használni arra, hogy só, kovász és világosság lehessen adott 
körülményei között. Ez például azt is jelentheti, hogy nem kell szük
ségszerűen és öncélúan új struktúrákat keresni, ha a meglevőket is 
még fel lehet használni, ha a kereteket meg lehet tölteni evangéliumi 
tartalommal, ha azok az evangélium hordozói lehetnek mai is népünk
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között (meglevő gyülekezeti alkalmak kihasználása a missziói munka 
végzésében, pl. egyházi funkcióknál).
      Szerintünk a lutheranizmus nem történeti eseményt jelöl elsősor
ban. amit a 16. sz. közepén rögzíthetünk, vagy Közép-Európához kap- 
csolhatunk, hanem egy bizonyos fajta mentalitást, gondolkodásmódot, 

életfolytatást. Az igaz, hogy hitvallási irataink nem mondtak el min- 
dent, amire a mai egyházban, a III. világban válaszolni kell (Iszlám, 
nacionalizmus, többnejűség, társadalmi berendezés stb.), de az evangé
likus .,lelkiség”, mentalitás, gondolkodás és életmód adhat egy bizonyos 
irányt, amibe „új” jelenségeket is elhelyezhetünk.

Szerintünk az evangélikusság nem szükségszerűen konzervatív, in
dividualista, belső egyházi körön mozgó, csak lelki érdeklődésű. Éppen 
ellenkezőleg. Az a keresztyénség, amely Luther iratain, vagy a hitvallá
si iratokon tájékozódik, de azokat nem tekinti bálványnak, lehet haladó, 
kezdeményező, közösséget becsülő, az emberi értelmet is felhasználó, 
az egész ember megbecsülő, szolgáló egyház. Olyan emberek új kö
zössége, akik gyümölcsöző és hasznos életet élnek emberek és az em
beriség javára: munka, családi élet, közösségi ügyekben való részvétel 
területén. Az evangélikus gyülekezet éppen nem szektás jellegű, félrevo
nuló, elkülönülő, embert gyűlölő gyülekezet. A  lutheri örökség jelent
heti azt is — mint modern missziói attitűdöt — hogy hangsúlyozzuk a 
szent és profán elkülönítésének megszűnését, nem úgy, hogy eltűnik 
minden, ami szent és profanizálódik, hanem úgy, hogy minden szentté 
lehet ami emberi, amit profánnak, vagy szekulárisnak érzünk. Ez a 
saeculum is Urunkhoz tartozik. A  lutheri örökséghez kötődésünk nem
csak tradíció tiszteletet eredményezhet, hanem készséget új látásra, más 
szavakkal nekünk is lehetnek vízióink is, nemcsak tradícióink.

ígéretes a misszió vonatkozásában, hogy az evangélikusság, sohasem 
elvek, vagy tanítások körüli csoportosulást jelöl, hanem egy személy 
körüli koncentráltságot. Igazi ev. sajátosság a Jézus Krisztus személyének 
középpontba állítása. Űj közösség valóban e személy körül és nem egy 
tan körül alakulhat ki. Az en Christo páli terminológiát használhatónak 
érezzük minden vonatkozásban ma is. Sok fölösleges tehertől megóv ez a 
Krisztus központúság (pl. OT történetszemlélet erőltetése egyes protes
táns felekezeteknél, theokrácia újtestamentumi bizonygatása stb.). A  solus 
Christus lutheri megvallását ma is ígéretesnek érezzük, széles ölelésű- 
nek tartjuk. Az evangélikusság éppen emiatt nem akarja európaizálni 
a népeket, nem akarja hierarchia alá hajtani, nem akar keresztes had
járatot hirdetni a bűnös világ ellen, hogy így valósítsa meg mindenáron 
Isten uralmát, hanem felajánlja az evangélium erejét, a bűnbocsánat 
frissességét, bizodalmas hitre hív, gyümölcsöző élethez ígér erőforrásokat, 
amik Krisztusnál valóban felfakadhátnak.

Valljuk, hogy az evangélikusság is ma csak kontextusban gondol
kozhat és cselekedhet. Más egyházakat éppenúgy figyelembe kell vennie, 
mint a világ mai helyzetét (szocializmus és kapitalizmus versenye, kelet
nyugat feszültsége, az enyhülés és ellentéte, a kolonializmus vége, az im
perializmustól való irtózás, Afrika új feszültségei, a harmadik világ sajá
tos kérdései stb.) Vagyis a lutheránusság sem teologizálhat légüres tér
ben és nem mondhat az evangélikusság időtlen igazságokat.

Egyházunk meg van győződve arról, hogy Isten nem sablonizálja 
az egyházakat a misszió vonatkozásában sem. Már az első keresztyén 
gyülekezeteknek voltak egymástól eltérő vonásai. Isten Lelke elég gaz- 
úag ahhoz, hogy bőven osztogassa kegyelmi ajándékait. Ugyanakkor van
nak közös, mindenütt fellelhető vonások. Az világos, hogy minden evan-
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Harmati Béla:

Találkozás ideológiákkal és nézetekkel
Sajátos helyzetünk

1.1. Az egyház mindig meghatározott gazdasági, társadalmi, kulturá
lis és ideológiai-világnézeti környezetben él, nem légüres térben. A  kör
nyezethez való viszonyát ezért fokozottan szem előtt kell tartania. Amint 
azt egyházunk életének leírásában részletesen is kifejtettük, egyházunkra 
az a jellemző, hogy szocialista társadalmi rendszerben élve végzi a maga 
munkáját. Ez azt jelenti, hogy az általánosan elterjedt és egyre erősödő 
szekularizmus hatása mellett a mai magyar társadalomban a marxiz
mus—leninizmus ideológiája az, amelyik meghatározza a társadalomnak 
az egyházakhoz való viszonyát is.

1.2. Ez azt is jelenti, hogy országunkban keresztyének és nem-ke
resztyének, keresztyének és marxisták együtt élnek és dolgoznak a csa
ládokban, munkahelyeken, iskolákban, a társadalom életének minden te
rületén. Az állam és az egyházak viszonyát egyezmények szabályozzák és 
ezek szerint az egyházak az államtól elválasztva szabadon tevékenyked
hetnek az Alkotmányban biztosított lelkiismereti- és vallásszabadság alap
ján. A  vallás gyakorlása magánügy minden állampolgár számára lehet
séges, ugyanakkor viszont nem magánügy a Magyar Szocialista Munkás
párt tagjai számára Tehát mind egyházi, mind a Párt részéről ellene 
vagyunk az ideológiai keveredésnek, azaz egyhóztagok nem tartozhat
nak a Párthoz és a párttagok számára nem megengedett, hogy részt 
vegyenek a különböző vallási csoportok, egyházak életében.
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gélikus egyházat — a miénket is — színezi történelmi múltja és társa 
dalmi, gazdasági, politikai jelene. Ezek az ún. nem teológiai tényezők. 
Kérdésünk, vannak-e egyáltalán nem teológiai tényezők? — Ha egv 
nyugati országban élő evangélikus hozzánk látogatva, a maga egyháza 
vonásait keresi a mi egyházunkon, a maga missziói struktúráját kéri szá
mon tőlünk és ilyeneket nem talál, hajlandó hamis egyházi életről, az 
egyház munkájának hiányáról szólni. Ez éppen olyan helytelen álláspont 
mintha a mi egyházunk képviselői azt igényelnék, hogy bármely nyu
gati vagy északi egyházban legyenek meg ugyanazok a vonások, amik
kel Isten a mi egyházunkat ajándékozta meg. Nem kopírozni, hanem se
gíteni és kiegészíteni kell egymást, amíg az úton vagyunk. Ebben a vo
natkozásban is meg vagyunk győződve, hogy Isten adott nekünk is ér
tékeket, sajátosságokat és úgy, amint mi tanulhatunk másoktól, mások 
is tanulhatnak tőlünk. Nekünk a magunk helyén kell elvégezni missziói 
feladatunkat. Sohase akarjuk abbahagyni az evangéliumról való beszé
det és nem akarjuk feladni az evangéliumból fakadó új szolgáló élet
stílusunkat. Tovább akarjuk folytatni népünk között missziói funkción
kat, szerényen, de tudva, hogy ez a munka nem hiábavaló az Úrban. 
Mint kisebbségi egyház és mint szocializmusban élő keresztyénség, való
színűleg tudunk előremutatót is mondani testvéregyházaknak.



1.3. A Párt — MSZMP — és az állam vezetői által követett elv sze
rint hazánkban ugyanakkor a választóvonal nem vallásosak és nem-val
lásosak között húzódik, hanem a szocializmus hívei és ellenségei között. 
Azaz senkit sem érhet hátrány az egyházhoz való tartozása miatt egy
részt, másrészt pedig a vallásos emberek, az egyházak részt vállalhatnak 
és számítanak is segítségükre a különböző társadalmi szervezetekben 
(Hazafias Népfront, szakszervezetek, Parlament stb.) folyó munkában.

1.4. A  jelenlegi helyzet, az egyházak és a társadalom jó viszonya 
hosszú történeti fejlődés eredménye és csak a múlt ismeretének össze
függéseiben érthető meg. A  felszabadulás előtti Magyarország hivata
los ideológiája a „keresztyén Magyarország” eszméje volt és ez antikom- 
munizmust, antiszemitizmust és nacionalizmust takart. A  2. világháború 
után, amikor az egyházak Magyarországon elvesztették korábbi uralko
dó pozícióikat, olyan helyzet alakult ki, amelyikben a korábbi elnyo
mott osztályok vették át az uralmat. A  munkásosztály és a szegénypa
rasztság antiklerikalizmusa, egyházellenes magatartása a „keresztyén Ma
gyarország” ideológiáján tájékozódó egyházi vezetők ellenében érthetővé 
teszi a 40-es évek végén adódó feszültségeket.

A dialógus keresztyének és marxisták között nálunk

2.1. A  keresztyének és nem-keresztyének, az egyházak és az állam 
közötti viszony kérdéseinek tisztázásában alapvető szerepe van a pár
beszédnek, a dialógusnak. Más, főleg nyugat-európai országokban di
vatos keresztyén—marxista dialógusokkal ellentétben szeretnénk hang
súlyozni, hogy társadalmunkban a dialógus nem „megrendezett” és idő
ről-időre előkerülő program, hanem hozzátartozik a mindennapi élethez 
és elsősorban azért van rá szükség, hogy megbeszéljük a közös felada
tokat, a társadalom, az egész nép jólétének, boldogságának kérdéseit. 
Ezért ezek a párbeszédek nem az ideológiai ellentétekre koncentrált pár
beszédek, hanem a társadalomban adódó együttes feladatok megoldása 
egymás életének, véleményének jobb megismerésével jár együtt.

2.2. Természetesen ez nem jelenti azt, mintha az ideológiai-világné
zeti kérdéseket elhallgatnánk vagy azokban valamilyen kompromisszum 
keresését gondolnánk jónak. A  marxizmus—leninizmus ateizmusa éppen 
olyan elfogadhatatlan a keresztyének számára, mint a keresztyénség is
tenhite a marxisták számára. Az ideológiai ellentéteket és problémákat 
nyíltan fölvetjük és számon tartjuk, ugyanakkor hangsúlyozzuk azokat 
a közös feladatokat, amelyekben világnézeti különbség nélkül együtt 
tudunk dolgozni a marxistákkal. Teológiánk diakóniai alapállásából kö
vetkezik, hogy nem csak az egyház identitásának keresésével veszünk 
részt a dialógusban, azaz nem azt próbáljuk keresni, kik vagyunk mi ke
resztyének, hogyan- tudjuk megbizonyítani mások ellenében a hitünket, 
hanem az identitás kérdése helyett elsősorban a funkciónkat keressük, 
hol és hogyan tudunk hasznára lenni népünknek és társadalmunknak. 
Valljuk, mint azt az MSZMP vezetői is vallják, hogy a világnézeti 
különbségek nem zárják ki az együttműködést vallásos és nem-vallásos
emberek között.

2. 3. A magyarországi helyzetet tehát bizonyos kettősség jellemzi: 
egyrészt ugyanabban a világban, ugyanabban a társadalomban élve fi
gyelnünk kell a más ideológiát vallókra és velük együtt kell megtalál
nunk a magunk és világunk, népünk és társadalmunk békés jövendőjét. 
Ugyanakkor viszont másrészt tudjuk, hogy ideológiai értelemben nincs
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békés egymás mellett élés (v. ö. Aczél György: A  szocialista állam ? 
az egyházak Magyarországon, Világosság, 1976. október, 605. lp.) és a 
eszmék becsületes konfrontációja az együttműködést tisztességessé és 
meggyőződésből eredővé teszi. Nem kívánjuk tehát keverni az evangé
liumot ideológiával, a szocializmus társadalmi rendszere nem követeli 
meg, hogy szentírási igazolással támasszuk alá. A  meglevő ideológiai kü
lönbségek, a másféle megalapozottság ellenére is lehet viszont együtt 
élni és dolgozni. Keresztyén hittel lehet becsületesen élni és dolgozni a 
szocialista Magyarországon, egyházunk megtalálta helyét ebben a tár
sadalomban. A  meglevő vitás kérdéseket, a felbukkanó problémákat az 
elvi alapokat tiszteletben tartó, egymást megbecsülő nyílt párbeszéd
ben lehet és kell tisztázni.

A  dialógushoz hozzátartozik a párbeszédre való nevelés is, azaz a 
saját körben, az egyházon belül azok befolyásolása, akik a párbeszéd 
helyett más, a múltból örökölt módszerekkel közelítenek a más ideológiát 
vallókhoz (uralkodó egyház gondolata, kultúrharc stb.).

Sajátos történelmi helyzetünket, hogy marxista alapon álló társa
dalomban élünk, olyan kihívásnak tekintjük, amely bizodalmas Krisz
tus-hitre és szolgáló szeretetve ösztönöz. így találkozásunk a marxista 
ideológiával, világnézettel és életgyakorlattal, nem bénított le, hanem 
éppen serkentőleg hatott gondolkodásunkra és diakóniai életvitelünkre.

Dr. Fabiny Tibor —  Dr. Nagy István:

Az evangélikus egyház 
a misszió szolgálatában

1. A Lutheránus egyházak alapvető tanításának több olyan sajátos vo
nása van, amely alkalmassá teszi a keresztyén világmisszió ügyéhez való 
egyre hatékonyabb hozzájárulásra.

A  hit által való megigazulás, az egyházfogalom, a törvény és az evan
gélium értelmezése, az ige és a szentségek központi fontossága, vagy a 
kétféle kormányzásról szóló tanítás mai alkalmazása, tehát Luther és 
Melanchton vagy követőik által hitvallásainkban megfogalmazott tézisek 
egyfelől közös alapot jelenthetnek az egyes egyházak missziói munkájá
nak mai kidolgozásához, másfelől időtálló, centrális mondanivalójukkal 
funkcionálisan tudják a keresztyénség misszióját — főként annak identi
tásában — segíteni.

Főtételünk igazolására a fenti specifikumok közül az Isten igéjéből 
fakadó hitnek, valamint a törvény és evangélium hirdetéséből támadó- új 
életnek a missziói jelentőségére szeretnénk utalni.

a) Isten királysága úgy valósul közöttünk, hogy a hirdetett ige nyo
mán a hit gyümölcse fakad.

Ahol és amikor a Feltámadottról szóló igehirdetés hangzik, a Szent
lélek munkája nyomán a gyülekezetben kezdetét veszi Isten királyi ural
ma. Nyilvánvaló lesz az ige ereje, dünamisza.

Ezzel kapcsolatban azonban két téves értelmezést kell eloszlatnunk, 
ha jól akarjuk missziói szolgálatunkat végezni. Egyrészt: az egyház még
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nem Isten királysága. Másrészt: az egyház nemcsak az Isten királyi ural
ma terjesztésének az eszköze.

Az első tévedés a gyülekezetét öncélúvá teszi. Az ilyen gyülekezet 
azt ugyan helyesen értette meg, hogy Ura szereti és engedelmességet vár 
tőle, hogy akarata valósuljon a világban általa is. De az ilyen elgondolás 
azt nem ismerte fel, hogy az egyház léte nem öncél — nem önmaga szá
mára missziónál —, hanem arra való, hogy az életet munkálja ideig- 
és örökkévaló távlatban. A  missziói lelkületű keresztyénség engedelmes
Urának.

Az egyház ugyanakkor nemcsak az igehirdetés eszköze. Igaz ugyan, 
hogy az egyháznak Isten királyságának az elérkeztét kell meghirdetnie. 
Az egyház azonban azoknak is a közössége, koinoniája, akik Isten szol
gálatba állító akaratának engedve a világban, családban és társadalom
ban szolgálják embertársaikat.

b) A  misszióban a törvény és evangélium hirdetése nyomán támadt 
új élet Istennek a történelemben munkálkodó hatalmát is tanúsítja.

A  törvény Isten elé állít és számon kér. Krisztusban Isten a törvény 
végét hirdeti meg. Ez nem azt jelenti, hogy mi szabadok vagyunk a tör
vény elkötelezése alól, hanem sokkal inkább azt, hogy a törvényt betöltő 
Krisztus a szeretet és a szolgálat szabadságára hívott el minket.

A Szentléleknek a törvény és evangélium hirdetése nyomán a törté
nelem menetében végzett munkája nincs semmiféle társadalmi rendhez 
kötve, hanem felszabadít arra, hogy minden embernek, minden időben 
hirdessük az evangéliumot.

Ily módon tehát, ha hitvallási iratainkban expressis verbis nincs is 
szó a misszióról, egyházunknak még nem eléggé kiaknázott sajátos taní
tásai és megnyilatkozási formái speciális hozzájárulást jelenthetnek a vi- 
lágkeresztyénség közös gondolkodásához. S ezt mi lutheránusok annál is 
inkább igényelhetjük, mert az újkori protestáns misszió 270 évvel ezelőtt 
éppen két evéngélikus lelkész munkájával kezdődött. Múltunk is kötelez 
tehát sajátos evangélikus örökségünk mai kamatoztatására.

2. Missziói küldetésünk tartalmi és formai kérdésejt a szűkebb, lu
theránus családhoz való tartozásnak, és egyúttal a tágabb, világkeresz- 
tyénséghez való elkötelezésnek a kettős tudata kell, hogy meghatározza.

A világ lutheranizmusának a Krisztustól kapott missziói feladata 
átgondolásánál és tervezésénél két alapvető belső viszonyulásra kell f i
gyelnie. Az egy családhoz való tartozásnak a ténye egységet követel, az 
egyes tagegyházak önálló felismerései pedig a különbözőségek tisztelet
ben tartását igénylik.

a) Ami az elsőt illeti, e helyen is szeretnénk kinyilvánítani, hogy mi 
magyarországi evangélikusok támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, hogy 
küldetésünk vertikális és horizontális feladatai egyensúlyban legyenek 
egymással.

Mint családtagok, ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy a v i
lágszervezetünktől magukat különböző okokból még távol tartó egyház
testek részben ugyancsak megtalálják a közös hangot, közös utat és kö
zös cselekvést, részben pedig egybehangolják missziói munkájukat a töb
bi tagegyházzal a remélhető daressalaami konszenzus szellemében.

Mindezt attól a meggyőződéstől indíttatva valljuk, mondjuk és tesz- 
szük, hogy a világlutheranizmust sem teológiai kérdésekben, sem pedig 
a keresztyén misszió elvi vagy gyakorlati kérdéseiben nem oszthatják 
meg különböző felfogások és nézetek. Fokozottan ügyelnünk kell tehát 
egymásra és egységünkre, imádságban kell hordoznunk egymás terheit
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és gyengeségeit, s mindent meg kell tennünk azért, hogy egységes misz-; 
sziói látásunk megvalósulhasson.

b) Ami a másik relációt illeti, missziói feladataink felmérésénél fo
kozott figyelmet kell szentelnünk azoknak a szempontoknak, amelyek 
túllépik a nyugati, nagyobbrészt kapitalista színezetű evangélikusság ér
dekkörét. Így különösen, is figyelembe kell venni egyfelől az afro-ázsiai 
másfelől a szocialista társadalomban élő egyházak sajátos felismeréseit 
Ezeket elvi, teológiai megfontolások, részben pedig gyakorlati tapaszta
latok alakították ki.

Mi magyar evangélikusok, akik kezdettől fogva aktív részt vettünk a 
világlutheranizmus egységmozgalmában, és akiknek némi részük is volt 
abban, hogy az egykori „Lutheránus Konferencia” utóbb nemcsak „Lu
theránus Világkonventté”, hanem „Világszövetséggé” is alakult, nekünk 
úgy véljük ugyancsak vannak a minket környező evangélikusokkal 
egyetemben olyan felismeréseink, amelyek hasznosítását testvéri szívvel 
tudjuk a világ lutheranizmusának a figyelmébe ajánlani.

Ilyen az a látásunk, hogy az egyházak csak diakóniai lelkülettel, 
azaz mindennemű hatalmi érdek kizárásával, Krisztus Urunk eredeti in
tenciójának megeflelően végezhetik eredményesen missziói munkájukat. 
A  múltban sokszor üzleti érdekeltségűvé, politikai vagy ideológiai szí
nezetű gyarmati vállalkozássá paternalizmussá depraválódott keresztyén 
missziót mindenféle expanziós célzattól mentesen kell tehát a jövőben 
gyakorolnunk, ha azt akarjuk, hogy hitele legyen az emberek között 
Ebből kifolyólag valljuk, hogy mivel missziónk az egész emberért való 
szolgálat, ezért annak célja nem csupán a „lelkek” mentése, hanem az 
egész ember, az egész emberiség segítése is. A  misszió és a humanizáció 
prioritásának nagy vitájában ezért az a meggyőződésünk, hogy a kettő 
nem álh'tható egymással szembe. Mindkettőt úgy kell tekintenünk, mint 
ugyanannak az egyháznak különböző funkcióit, amelyek egymást integ
rálják. Hiba lenne az egyiket a másik fölé emelni, az egyiket a másikkal 
kijátszani, vagy csak az egyiket tekinteni az egyház sajátos feladatának. 
Az egyháznak egyszerre van ui. missziói elkötelezése és társadalmi fe
lelőssége. Egyszerre, mintegy egy lélegzetre kell Krisztus evangéliumának 
és az emberiség előrehaladásának az ügyét képviselnünk a világban, egy
szerre kell tehát igaz — missziói lelkületű —, keresztyéneknek és igaz 
— tehát humánus —, embereknek lennünk.

Magyar egyházunk tapasztalata, hogy csak így lehet hűségesen a 
Diakonosz Krisztus útján járnunk, s az emberek részéről Krisztus és a 
misszió ügyének megbecsülést szereznünk.

Ezzel már feleletet is adtunk a nagygyűlést előkészítő tanulmányi 
anyag harmadik felvetett kérdésére:

3. Csak az a missziói stratégia lehet eredményes — azaz Istentől meg
áldott — amely a krisztushitnek és az emberszeretetnek a kettős, de 
egymástól elválaszthatatlan indulatával végzi feladatát.

Vannak felekezetek, amelyek az első, s vannak, amelyek a második 
specifikumnak a karizmáját állítják előtérbe szolgálatuk során, gondol
junk pl. a szabadegyházi és az orthodox egyházak missziói munkájának 
ilyen irányú különbözőségeire. Az evangélikus misszió ugyanakkor nem a 
törvényből hanem Krisztus evangéliumából vezeti le az emberségnek 
egy olyan értelmezését, amely valóban feltételezi az Istenben vetett hitet 
és Krisztus követését, s ezt nem is várja el attól, aki nem jutott el erre 
a hitre.
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Tanulmányok

Felebaráti szeretet — kozmikus etika
Májusi cikkemet azzal zártam, hogy nem boldogulunk a meglevő vá

laszokkal. Sem minket nem elégítenek ki, sem a minket kérdezőket. Jó 
a fundamentalistáknak! A  viharban is rendületlenül állnak, s van hatá
rozott mondanivalójuk. Mondták ezt konferencián beszélgető társaim.

Ha nem állunk is rendületlenül, ez nem jelenti azt, hogy ne álla
nánk a fundamentumon. A  hegyen Beszélő az elemek lázadása közepette 
hívja az őt hallgatókat és követőket (a cselekvőket) a kősziklára. Zápor
ban, árvizek közepette. Igazán nem rendíthetetlen, magabiztos kis sereg 
ez ... Szegények, lelki értelemben, tehát receptívek. Éhezik és szomjú- 
hozzák az igazságot. Nyitottak. Kérnek, és kérdeznek, s adatik nekik... 
Válasz is! Keresnek nyugtalanul és találnak. Sírnak — bűneik miatt — 
a maguk szemében a gerendát látva; sírnak az elemek lázadása miatt, 
mely engedetlenségük következménye; sírnak a sírókkal i s ... százmil
liókkal; sírnak együtt és vajúdnak együtt a teremtettséggel, s nem von
ják ki magukat az útitársakkal való szolidaritásból, a tennivalókból, s 
még két mérföldet is készek megtenni. Így nem omlik össze egy ház, az 
Egyház! A hegyen Beszélőre engedelmesen hallgatva! Sőt a viharban le
het őt igazán megérteni. S ha fúj a szél, akkor ismerjük meg őt igazán. 
Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik!

Sztatikus szemlélettel nem értjük a hegyen Beszélőt! Bedugjuk a fü
lünket, behunyjuk a szemünket, a ránk zúduló kérdéseket elengedjük 
magunk mellett... Pedig a keresztyén élet folyamatos kérdezésben, fo
lyamatos önvizsgálásban és meg-megújuló engedelmességben valósul. 
Hogy is mondja Luther? Christianus enim non est in facto, séd in fieri.

Üj helyzetbe került az emberiség. A  konfrontáció nélkül nincs mé
lyebb felismerés és a horizont tágulásnak a nagy lehetőségétől is meg- 
fosztatunk. Tanulhatunk a történelemből.

A XVI. század a Föld trónfosztását hozta. Hisz ez Kopernikuszig és 
Galileiig középpont volt. Egy szerény bolygóvá lett. Akkor az egyház 
mélyebb ismerethez juthatott volna. Csodálkozva átélhette volna, mily 
hatalmas az az Isten, akit az egeknek egei be nem fogadnak! Sajnos a 
teremtéshitnek ilyen tág horizontját a mindent tudó, s ezért mindentől 
elzárkózó egyház nem tudta fölismerni. Csak egy valaki volt, aki el
jutott a hit új fölismerésére: nagyon magányosan és nagyon meg nem 
értetten N. Cusanus kardinális!

A  másik nagy vihar, amely új tájékozódás és a valósággal való talál
kozás nagy lehetőségét jelentette volna az evolúció gondolatának jelent
kezése.

A  XVIII. század biológiája, különösen Angliában a bibliai teremtés- 
történet alapján alakult ki. A  világ egymástól független teremtői aktusok 
folyamán állott elő.
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Darwin, aki az evolúció gondolatát legtudatosabban ismerte f ö l  - az
egyház dogmáit nagyon engedelmesen valló, hivő feleségére való tekin
tettel — sokáig vonakodott azt közzétenni. Persze ezzel a tanítással a 
ember szuverenitása, előkelő pozíciója az egyéb teremtményekkel szent
ben alapját vesztette. Amint a geocentrikus-heliocentrikus világkép vál
tásánál, úgy most is megrökönyödéssel fogadta az egyház az új felisme
rést. A  XIX. század teológiája és egyháza igen ingerülten és szenvedé
lyesen reagált: Darwin istenkáromló! a Szentírás megvetője!... Pedig 
Darwinnak voltak előfutárai is. 79 évvel Darwin előtt I. Kant felismerte 
a nagy összefüggést az anyag és az ember között. Goethe pedig 2 évvel 
őelőtte egy anatómiai lelet nyomán az ember és az állatvilág kapcsolatát. 
Darwintól függetlenül egyébként Pasteur is kimondotta: Omne vivum e 
v ivő !

Milyen nagy kár, hogy az egyház az új valósággal kapcsolatban nem 
tudott nyitottan figyelni arra, Aki az újban is jelen van. Elmondhatta 
volna, milyen nagyszerű, hogy az egész élettel rokoni kapcsolatban van 
az ember, s a teremtés misztériuma még fenségesebb és még titokzato
sabb abból a nagyon primitív kezdetből a fajoknak milyen mérhetetlen 
gazdagsága állott e lő ... Valóban ez a gazdagság mérhetetlen: Aristotelés 
400 fajról tudott, Linné még 4000-ről, s ha a kihalt fajokat is figyelembe 
vesszük, akkor csaknem 1 milliárd a fajok száma!... Kihívás lett volna 
ez a leszűkültségből az élet mélyebb értelmezésére és a nagyobb fele
lősségre. Ehelyett az egyház kereste a hiányzó láncszemet a fejlődésben, 
hogy az előretörő természettudományt megállítsa.

Amikor még fiatal teológiai hallgató voltam, ez a védekező háború — 
apológia — a likvidálás folyamatában volt. Heimnek sok ellenzője volt, 
amikor megállapította, hogy az OT és az Űr az egész teremtést a portól 
az emberig egységben látja. A  teremtés ezért egyetemesen a lét és nem 
lét törvénye alatt áll. Heim nem nézte fundamentalista szemmel ezt a 
folyamatot, nyitottsággal figyelt a modern természettudomány felismeré
seire.

Olvasmányainkhoz tartozott E. Brunner munkái is. Heimmel szem
ben poentírozott mondanivalóival, radikálisabb megállapításaival a fia
talságnál imponálóbb is volt. Mégis Heimet rokonszenvesebbnek talál
tuk. Brunner az apologetika helyett új fogalmat vezetett be: eristika. 
A  defenzív magatartásból az offenzivitásba kell átmenni. Heim ezt nem 
vállalta. Mint ahogyan az apologetikát is átértékelte, ö  nem a defenzív 
vagy offenzív harcnak a híve volt; a beszélgetést kereste.

Ez a látása igen előremutató. Gondolok itt az interdiszciplináris be
szélgetésekre, szinpózionokra. Pl. Heidelbefgi Fest. (Forschungstatte dér 
Evang. Studiengemeinschaft) Filozófusok, fizikusok, biológusok, szocio
lógusok, teológusok és közgazdászok folytatnak beszélgetéseket korunk 
kérdéseiről. Elsősorban gyakorlati céllal. A  közös cselekvés érdekében 
van jelentősége az ilyen interdiszciplináris beszélgetéseknek. A  FEST-en 
belül dolgozik Picht, Altner, Eisenbardt, Lietdke, Solma... Tödt pro
fesszor is kapcsolatban van a FEST-tel... De folyik ilyen munka Bossey- 
ben, Bochumban és másutt is.

Visszatérve Brunnerhez álljon itt egy-két megállapítása, amit a „Der 
Mensch im Widerspruch” című könyvében foglalt össze: ...V agy Mó
zes, vagy Darwin ... ez a kérdés-felvetés teljesen helytelen... Az egy
házi tan hagyományos megfogalmazása, a bibliai üzenet végzetes félre
értése ... A  polémia, amely a származástan ellen folyik, a keresztyén 
teológiának nem legdicsőségesebb lapja.
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A katolikus egyházban az új valósággal való találkozás még nagyobb 
viharok között ment végbe.

X. Pius pápa 1910-ben az egész klérustól antimodernista esküt köve
telt. Ez az evolúció elutasítását jelentette. Ha az evolúció gondolata ma 
a katolikus tudatban kezd gyökeret verni, a francia jezsuitának Teilhard 
de Chardin-nak köszönhető. Chardin korunk egyik jelentős paleontoló
gusa. Kutatásai a L ’apparition de l ’homme — az ember megjelenése — 
című gyűjteményekben jelentek meg.

Becsületesen akar számotvetni a világképpel, amely a tudományok
ban elénk került. Így akar egyre mélyebbre hatolni a világ nagy titkai
ba. Kutatta az embernek a világegyetemmel való összeszövődését. Gyö
törte az igazság utáni szomjúság — s ez nem csupán a Hegyi Beszéd 
értelmében.

1913-ban az Etudes-ben így vall: Mérhetetlen hiba lenne a törté
nelem előtti kor kutatóinak munkáját kiátkozni...

Etudes 1921: Aki az emberiség anyagi forrásait keresi, az élet egye
temes áramlásával találkozik. . . .  A  hitnek szüksége van a teljes igaz
ságra.

Revue de Philosophie 1923: Ha igényesebb ismerjük föl, hogy éle
tünk mily mélyen gyökerezik a föld mélyében, nagyszerűbbnek fogjuk 
tartani a világegyetem szerves egységét.

Az 1930-as évek elején a Sinantropus Pekinensis-re bukkannak Pe- 
king mellett. Nagy nemzetközi esemény volt. De még az 1950-es évek
ben is, a hiányzó láncszem izgatta őt! ... Éppen ellenkező előjellel, mint 
a XIX. századi apologétákat.

Természetesen sok viszontagságnak volt kitéve, „Nagy viharok sza
kadtak rám” — vallja egyik levelében. (A  Vigilia 1976 decemberi szá
mában 804-816 oldalakon található egy lévélgyűjtemény, ebből hozok 
egy-két részt: Képes vagyok feláldozni mindent a szellemi becsületes
ségért. ... Váratlan utakon vezetett Urunk... Csak egy kevéskét szolgál
hatnám a nagy célt... A  keresztyén életet egybeszőni a Világegyetem 
„természetes” erőivel... Mennyi minden nehézkes, szűköcske és esendő 
a jelenlegi egyházban . ..  Elfogadom a kelyhet...)

Amikor 1925-ben végleg elindul a keresztútjára. .. így ír : elvégez
tetett, ki tesznek Párizsból, Kínába kell mennem! ...Átgondolni, újra át
gondolni, magas fokon átgondolni viszonyunkat... Krisztus és a fantasz
tikusan óriásivá tágult világegyetem között... (Legalább egytrillió gal- 
laktika, csaknem biztos, hogy van élet és gondolat valahol). Érzem, hogy 
a keresztyénség csak úgy képes továbbélni és magas fokon élni, ha hi
tünk és szeretetünk átfogja a világmindenséget... De csak Róma sem 
kételkednék ebben végre — írja 1955 januárjában, röviddel halála előtt.

Milliárd évek történésének fennsége beletartozik a teológia horizont
jába. A  világegyetemhez való viszonyunk szempontjából T. Chardin gaz
dagította a látást, még akkor is, ha bizonyos dolgokat más síkon mon
dunk kii. Az evolúciónak krisztocentrikus értelmezése egyik hitvallásá
ban jut kifejezésre, amely így kezdődik: Hiszem, hogy az univerzum 
evolúció.. .  s ennek végén az univerzális Krisztusról szóló vallástétel 
áll (Ursprung und Wesen des Menschen, Thübingen 1966. 101. old.) Ami 
a hitvallás elején van, azt tudjuk. Úgy gondolom azonban, hogy az utób
bi felőli bizonyosságunk más síkon adatik. Tudunk örülni a Kolosséi 
levél kozmikus Krisztusának; Mindenesetre a természettel való kapcso
lat szempontjából a fejlődéstan igen jelentős, mert igen elidegenedtünk 
a természettől!
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Az elidegenedéssel, a természet megvetésével, sőt kizsákmányolása 
val kapcsolatban elhangzik az a vád, hogy az a keresztyénség kegyetlen 
következménye (C. Amery). Ha nem is ilyen élesen, de ezt vallja Cohh 
és L. Withe.

„A z ökológiai válság a zsidó-keresztyén tradícióval függ össze.” Gén 
1,28 Uralkodjatok a tenger halain, ég madarain... Gén 1,29 Nektek adok 
a Föld színén minden maghozó növényt... (Lásd a májusi számban jó- 
csik Lajos könyvéből az idézeteket). Ez a tradíció alapozza az ember 
különállását, amely arrogáns különállássá lett, az arisztokratikus fölényt 
a teremtettséggel szemben. (Másrészt viszont a természet deszakralizá- 
lásával — ahogy erről Gogarten szólt — az újkori tudomány kibonta
kozhatott.)

Lehetett ilyen hatása is a Gén 1-nek! De az isten-képűség az embert 
a természet gondoskodó megőrzésére kötelezte és arra is, hogy ez a gon
doskodás a felebarátra való tekintettel történjék. A  domínium terrae az 
istenképűség alapján tehát felelős gondolkodást jelent. Jól mondja Lietke 
(OT.-i stúdiumok nyomón). Isten uralma nem erőszakos uralom, s ezért 
az isten-képűség az uralom gyakorlásának módját határozza meg.

Az ökológiai krízisben egyéb komponensekkel együtt belehathatott 
a Gén félreértése. De a Gén 1 szellemtörténeti hatása mégis komplexebb.

Más komponensekre is kell gondolnunk. Heidegger szól arról, hogy 
az újkor küszöbén az ember, majd a societas, mint szubjektum lép a 
porondra, s ami vele szemben áll, s ami rajta kívül áll, az tárgy, ob
jektum. Descartes Rés eigitans és Rés extensa az alapképlete ennek a 
gondolkodásnak. Így Descartes a dualista gondolkodás egyik pionírja. 
A  szubjektum-objektum séma jellemző e gondolkodásra. Lásd: Siegwalt: 
Écologie et Théolgie a Revue d’ Histórie et Phil. Rel. 1974. 334. oldal.

Ezzel a piom'rral szemben tudatos antikartiéziánus módon fogalmaz 
az ökológiai etika pionírja és atyja: Albert Schweitzer. Az a megismerés, 
amely átélésben adatik, nem engedi azt, hogy a világgal szemben meg
maradjunk tisztán megismerő alanyként, hanem ez belesodor bennün
ket a bennsőséges viszonyulásba. Lásd A. Schweitzer Ausgewáhlte Werke, 
Union Verlag, Berlin II. kötet, 377. oldal. (Ez a gyűjtemény Bp-i könyv- 
kereskedésekben is megkapható). Továbbiakban Schweitzer arról szól, 
hogy Descartes a filozofálás azon tételéből indult ki: gondolkodom, tehát 
vagyok. Ez nagyon szegényes, s ez absztrakcióhoz vezet... Ezzel szemben 
„élet vagyok, amely élni akar az élni akaró életben” Uo. 377. oldal, majd 
hozzáteszi: Ez nem kiokoskodott mondat, állandóan előttem van.

A  keleti vallásokkal sokat foglalkozott Schweitzer, ill. az indiai gon
dolkodók világnézetével. ... Az indiai etika nem korlátozódik az ember 
magatartására a felebarátjához és a társadalomhoz, hanem magatartása 
minden élőlényre kiterjed. Uo. 424. old. ... Az európai és az indiai gon
dolkodás nem befejezett. Mindkettő változásban van. Reméli, hogy az 
indiai világ és élettagadás, mint negatív tanítás revízió alá kerül. Uo. 
652—653. old.

A  strasburgi nemzetközi Schweitzer-sinpózionon az ún. „romantikus” 
Schweitzer az ökológiai válság korában igen aktuálissá lett (lásd Revue 
d’ Histoire... 1976. 1—2. szám 1—201 o.)

A  legaktuálisabb kérdéseket boncolja! Számára Jézus követése az 
ökológiai etika (uo. 100. old.). ... Tisztelek mindent, ami él, ez az etika 
alapja, (uo. 103. old.) A  felebaráti szeretet és a kozmikus etika elválaszt
hatatlan.

Az eddigiekből is látjuk, hogy a vitalisztikus gondolkodás Schweitzer 
gondolkodásában kitapintható. Ebben a szellemi klímában élt, ez volt
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kor atmoszférája. Nitzsche, Dilthey, Bergson, Símmel, Hoffmanstahl, 
Rilke. Ez nem zárja ki, hogy ne tanulhatnánk tőle.

Igaza van R. Mehl professzornak: Schweitzer hatásának a titka, hogy 
egész emberként állott etikája mögött... Felhívta a filozófusok és teo
lógusok figyelmét a megváltás után sóvárgó teremtettségre, annak szen
vedéseire. Ezt nagyon meggyőzően képviselte, mert kapcsolatkeresése az 
élővilággal még gyermekkorából datálódik (uo. 184—185. old.)

... Az élet tiszteletével cselekvésre mozgósított! Talán az ő hatása 
alatt nyilatkozik K. Lorenz Nobel-díjas biológus, magatartáskutató; 
Mélységes tisztelet az ember felett álló teremtettség szépsége és nagy
sága előtt. Ez nem hagyhat passzívan egyetlen embert sem.

Olyan jó volna tovább folytatni Schweitzerrel való foglalkozásunkat, 
olyan jó íze van egy-egy mondanivalójának, annyira időszerű. De to
vább kell lépnünk.

Nem is kell olyan nagyot lépni. Az élet áhítatos tisztelete és a sak- 
ramentális kapcsolat a természettel nincsenek messze egymástól! Ezért 
Birsch ausztráliai professzorral folytatjuk.

D. dr. Káldy Zoltán püspök-elnök élménybeszámolójából megérez- 
tük, milyen nagy esemény volt Birsch megnyilatkozása Nairobiban. A  
magyar anyagon kívül a Lutherische Monatshefte 1976. első száma és a 
Zeichen dér Zeit (Z. d. Z.) 1976. negyedik száma hoz részletes ismerte
tést, illetve ez utóbbi a teljes előadást, akárcsak a Lp. 1976. ápr. A  meg
békélés a kiszipolyozott természettel új dimenzió, amelyet prófétai erő
vel szólaltatott meg Birsch, az egyoldalú technológiai gondolkodással 
szemben, de mégsem technika ellenesen ... Egy felszabadítási mozgalom 
van! a nő, a férfi, a tudomány, a technika, az állat, a levegő, az óceá
nok, az erdők, a növények, a rétek, hegyek, és völgyek felszabadítása!

„Az élet veszélyeztetettsége globális gondolkodásra és cselekvésre kény
szerít minket. Nincs külön mentőcsónakja egy államnak sem. Az egész 
emberiség egy mentőcsónakban ül. Az egyik végén az első osztály a má
sik végén a harmadik osztály. Ha harmadik osztály elsüllyed, elsüllyed 
az egész hajó.” (Nem tudom, pontos-e ez a kép, első és harmadik osztály, 
inkább az 1. és a 42. osztályról kellene beszélni, hisz 750 millió ember 
évi bevétele személyenként 50 dollár, míg van iparilag fejlett ország, 
ahol személyenként 2200 dollár jut.)

Birsch a túlélés érdekében halaszthatatlannak tartja a javak újra való 
felosztását... : A  nyersanyaggal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a 
mienk, pedig úgy kellene tekintenünk a földre, az ásványokra, az olajra, 
szénre, mint egy közösség javaira, melynek mi csak egy része vagyunk.

Megjegyzés: Ennek a résznek igen örülhetünk. Egzegetikailag is így 
all a dolog. H. W. Wolf Antropologie des AT című könyvét olvasva a 
236. oldalon ezt találhattam: Hogy is hangzik a Gén 1,26? Alkossunk em
bert — ADAM  — képmásunkra. De az Adam hogyan is értendő? Az 
összefüggésből világos, hogy nem az egyes emberről van szó, hisz a foly
tatás többes számú: ...hogy uralkodjanak! Így tehát az ADAM  kollek
tív fogalom. Egy emberiséget akar Isten teremteni, nem az egyesnek 
adatik a világuralom, hanem az emberek közösségének! Jogos itt a fe l
kiáltó jel.

Birsch megállapítja, hogy keleti keresztyénség nagy értéke, hogy a 
teremtmények bensőséges kapcsolatban vannak a teremtővel. S részben 
ezzel találkozunk az ázsiai vallásoknál. D’accord! teljes az egyetértésem 
— mondaná Schweitzer — ha élne! „A  sacramentális gondolkozáshoz 
hozzátartozik, hogy a teremtménynek saját értéke és joga van. Min
den élő közötti összefüggés, egyetemesen jelenlevő aktivitás ... A  recep-
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tivitás, mely a világ harmóniáját érzékeli, észreveszi minden világtan 
Isten univerzális aktivitását. . Ez igaz a harmadik hitágazat felől! Sz 
a receptivitás, adottság Istentől adottság! Egyébként kérdezhetnénk Bon- 
hoefferrel, hogy a vallásos-metafizikai gondolkodás nem „eliter-e” ?

Birsch a lét biológiai-ökológiai értékelésénél előretört Isten ökológiá
jához s megállapítja, hogy csak az ökológiai értelmezés teszi lehetővé 
Isten értelmezését. Hübnerrel együtt kérdezhetjük: tehát megtudhatjuk 
azt, hogy mi aé Isten, s nem azt, hogy ki az Isten. (Lásd: Luth. Monats- 
hefte 1976. 8. szám). Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy az 
amerikaiak nem szisztematikusan gondolkodnak, s figyelembe kell ven
nünk Whitehead, a XX. század legjelentősebb angol—amerikai filozó
fusnak nagy befolyását a vallásfilozófusokra és teológusokra. A  folya
mat, a levés, alapvető ontológiai kategória és nem a lét vagy szubsztan
cia, mint a klasszikus nyugati teológiában. Jelentős Whitehead filozó
fusnál, hogy a sztatikus valóságfogalomtól elfordult, s ha életének egy 
szakaszában erős panentheista hatások alá került is, mégis úgy tartják 
őt nyilván, mint az első nagy teista filozófust. S ez már egy kicsit a ki 
az Isten kategóriáját is hozza.

Egyébként az ökológiában nagy szerepet kapott Cobb is. Whitehead- 
hez csatlakozott. A  könyvének címe: „A  Fejlődés ára.” Már volt szó 
korábban a keresztyén kultúrára gyakorolt kritikájáról. Nála a kreatív 
processzus egybevágó az Istennel. Minden esetre a Whitehead tlefolyása 
alatt álló teológusok a valóság horizontját tágítják. Ez igen fontos kér
dés. Nagyon igaza van C. F. von Weitsackernek, hogy a teológiának 
nagy veszélye a valósággal való kapcsolat elvesztése!

A  valósággal való találkozás azonban nagy nyereség lehet, hisz a 
kihívás eszméltet, és a felelősséget tudatosítja. Az ökológiai kihívás a 
modern kor egyik legnagyobb kihívása. Elfogadjuk-e teológiailag úgy, 
hogy azok a cselekvésre kényszerítő impulzusokat adjanak? Illetve a 
sziklán állva, a hegyen Beszélőre figyelve a követés konkrétságáig el
jutunk-e?

A  valósággal való találkozást, amely Isten nagyságával való talál
kozás, elmulasztottuk. A  kihívások nyomán korunkban kezdünk tápász- 
kodni.

Az ipari társadalom, a termelés eszközeinek a keletkezése, a tőke, 
a munka, a javak szétosztása, gazdagság és szegénység, osztályok és fa
jok, világrészek vonatkozásában kérdést vetett fel, amelyre felelni kel
lett, s tápászkodott a „felelős társadalom” . Megszületik a forradalom teo
lógiája, a felszabadulás teológiája.

Az atom-korszak is új kihívást jelentett. 1939 az atomhasadás, 1945 
az első atombomba, rakétatechnika, a meglevő és konvenció válasz a há
ború kérdésében lomtárba került. A  keresztyén teológia a háború kér
désében egészen új utakra kényszerült. Megjegyzés: Töprengve kérdez
hetjük: Biztos-e, hogy a béke akarata a keresztyén tudatban domináns 
szerepet játszik-e, vagy besegít az atomháború félelme?

Mindenesetre a világ reális problémái visszahatnak a teológiára. 
Fontos ez a nyitottság. A  viharban jön a felismerés és a cselekvés szük
ségességének a felismerése. Végzetes a befelőfordulás és az elzárkózás!

Töprengve kérdezhetjük: A  teológia mennyire hat vissza segítőieg 
a világ reális problémáira? Tud-e hosszú távon széles horizonton a prop- 
riumot érvényesítve felelős döntéseket hózni rövid távú, esetleg koniunk- 
turális megoldások helyett.

Sokszor (nagyon szalonképesen csomagolva) a filozófia, a psziho-
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lógia, a szociológia magasfrekvenciájára ültetett alacsonyfrekvenciájú 
egyházi-vallási terminológia kínál ilyen megoldásokat.

A  saját mondanivalót, az aktuális mondanivaló); sokan kérik szá
mon. Birsch is figyelmeztetett az első hitágazattal kapcsolatos egyházi 
deficitre. Prof. Pestel Hamburgból sok jelentős beszélgetésben vesz részt. 
Bevallotta, hogy e deficitek miatt távolodott el az egyháztól.

Döntő számunkra ma az, hogy ne távolodjunk el a Teremtőtől és 
a Teremtett Világtól és ebben a közelségben éljük .meg keresztyénsé- 
günket.

Végzetes a múlt század végén: egyik oldalon a természettudomány, 
a másik oldalon a szellemtudomány. A  szellemtudományban, mint erős 
várban jól érezte magát az egyház. Elfeledkezett a konkrét felelősségről, 
sőt ezt a jó érzést igazolta azzal, hogy a gnosztikus befolyás alatt nega
tívan megítélt „kosmos houtos” -hoz negatívan viszonyult.

Az aktuális jelenlét, a hegyen Beszélő jelenlétében tiszta szívű je
lenlét. Ezért nem az egyház túlélése, hanem az emberiség túlélése a döntő 
kérdés. Egyébként is a hegyen Beszélő a többieket mind megadja.

Nagy a felelősség, a tizenkettedik órában vagyunk, ahogy mondják: 
point of no return. Van tennivaló, nemcsak „két mérföld” van előttünk 
s nemcsak a jelenért, de a jövőért is felelünk.

Ebben egyetemes konszenzus is lehet...  Egy egész társadalom, sőt 
társadalmak nem tulajdonosai a földnek, csak haszonélvezői. S köteles
ség jó atyák módjára, mint Boni patres familias, az elkövetkező nemze
déknek ezt továbbadni... — mondja Marx A  tőke c. művében.

Luther pedig az ötödik parancsolat magyarázatában így szól: Is
tent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét és életét meg 
ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden bajban és 
életveszélyben. ... Blake a felebarátról beszélve megállapítja: mivel az 
nemcsak a legközelebbi, dér Náchste, hanem a legtávolabb lakó, sőt aki 
még seholsem lakik, mert a meg nem született nemzedékhez tartozik.

A  cselekvés sürgősségéhez egy elgondolkodtató adalék: a természet, 
illetve a természeti törvény, ma úgy mondjuk a „biológiai egyensúly” 
megsértése, az erőszakos beavatkozás megbosszulja magát. Figyelmeztet 
erre Bonhoeffer az etikájában (156. o.) S ez mindinkább valóság!

Ha már többször előkerült az úti társak kérdése a mérföldes úton, 
igazat kell adnunk Tödt-nek, hogy a „természeti” kidolgozásával konk
rét etikát kaptunk, s ennek alapján keresztyének és nem keresztyének 
együttműködése igen is lehetséges, sőt kell. Ha „egy mérföld” -re kény
szerülünk, erre nem mások kényszerítenek, hanem együtt kényszerít- 
tetünk. S a „két mérföld” a készséget juttatja kifejezésre.

A  szükségeset készséggel tenni! Stockholmban a környezetvédelmi 
ENSZ világkonferencián (1972 júniusában) a szükségességet az egyhá
zak felismerték. Részt vett az Egyházak Világszövetsége, az LVSZ, a 
FEST és a Vatikán.

Jelentős volt Blake az EVT főtitkárának megnyilatkozása: Stock
holm egyik legjelentősebb találkozó lehetne... Megnyilatkozásában az 
elkötelezettség is kifejezésre jutott: a környezetvédelem és környezet
formálás a felebaráti szeretet gyakorlati megvalósítása.

A  stockholmi beszélgetésekb’en szó esett arról, hogy az egyházak 
tudatformálásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyes népek hazájukért a 
vérüket is ontsák. S ha ilyen történelmi körülmények szerint változó 
értékítéletért tudtak fáradozni, meg tudják-e tenni most is a magukét? 
Most -az egész föld életéről van szó, s a planetáris túlélés nem követeli
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a saját életet, legfeljebb egyszerűbb életet, fegyelmezettebb életet, de ez 
az egyház számára úgyis magától érthetővé kell hogy legyen.

A  lutheránus ökumenizmus igen tág értelmezése jutott kifejezésre 
a Brondum ev. egyetemi lelkész, által szervezett Dai Dong mozgalom 
állásfoglalásában. E mozgalom — a nemzetközi megbékélési mozgalomra 
támaszkodva — a környezetvédelmi etika kérdéseiben való elmélyedést 
igényelt. Ökumenikus alapon a nem keresztyén akciócsoportokkal együtt, 
akik humanisztikus indoktól vezetve a „Földanya” megőrzésén fáradoz
nak.

Érdekes visszhang, mely a felelősségtudatot juttatja kifejezésre: az 
első Környezetvédelmi Világnapra — jún. 5 — a Iustitia et Pax pápai 
bizottság 350 rendfőnöknek B. Ward szakkönyvét küldte meg, s 600 mil
lió katolikus szívére akarta helyezni a környezetért való felelősséget, 
hisz „csak egy Föld van” , öröm ez, de még nagyobb lett volna az örö
münk, ha ez a lépés az EVT-vei együtt történik.

Hogy állunk a készséggel? S vajon igényeljük-e türelmetlenül e té
mában a közös akciót? A  legtágabban?

Ha e kérdés annyira helyén volna, akkor miért lenne „kiáltó szó a 
pusztában” W. Hohlfeld a Schleswig-Holsteini diakónia irányítója, szava, 
aki felismerte, hogy centrális egyházi és diakóniai téma a környezet- 
védelem ... hogy a harmadik világ fejlesztési segélye s az ökológia szo
rosan összefüggnek (persze nem úgy, hogy a technikai fejlesztést lelas
sítsa, hanem úgy, hogy ne kerüljenek oda a fejlett ipari államokból 
környezetszennyező ipari berendezései.) ... A  környezeti válság kihívá
sát diakóniai és lelkipásztori szempontból az egyháznak magáévá kell 
tennie... (Umweltkrise — Herausforderung dér Kirche 1974. 13., 41., és 
156. old.)

Ha a környezeti válság nálunk még nem is annyira érezhető, mint 
az NSZK-ban, mégis jó, hogy a környezethez, a természethez való pozi
tív hozzáállást egyházi orgánumaink folyamatosan szolgálják... Az 
Evangélikus Élet május 1-i számában a legfogékonyabbak, a kicsinyek, 
a gyermekek olvashattak a madarak prédikátoráról Assisiről... Az egész 
teremtettséget átfogó szeretetéről, amellyel elénk élte Jézus szeretetét, 
akitől az egész világ szeretetét tanulta. A  Lelkipásztor márciusi számában 
a 109. oldalon olvashatott lelkészi karunk arról, hogy a húsvéti esemény 
elszigetelhetetlen. Füvek, fák, virágok újulnak örömben, s ez nem hús
véti tavaszi líra, hanem a feltámadással kezdődött Üj távlata.

Ha már elénk került a harmadik világ kérdése, Hohlfeldnél, egy 
szót vesztegessünk a zéro-növekedés kérdésére. Tehát arra, hogy a gaz
dasági növekedés leáll a nyersanyaghiány, népességszaporulat és öko
lógiai válság miatt. Ez pedig a Massachusetts-i technológiai intézet elem
zése tudományosan is kifogás alá került, egyházi körök is elutasítják, 
hisz ha nincs iparfejlesztés, a status quo stabilizálódik, a kolonializmus 
tovább erősödik. A  zéro-növekedés terminusa valósággal apokaliptikus 
hangulatot váltott ki. S ez az analízis „messzecsúsz” -ott a terminustól, 
s mégis közelcsúsztatta egymáshoz az ökológiát és az ökonómiát, s aka
ratlanul szolgálta az ökológiailag orientált technika ügyét, amely iránti 
érzékenység környezetvédelmi törvényünkben is kifejezésre jutott, s 
melynek jó talaja a tervgazdálkodás.

Az apokaliptika egyébként azért is ártalmas, mert zavart támaszt — 
mint egykor Thessalonikiban —, és a társadalmi fejlődést gátolhatja, L. 
Vilmar és Kyper esetét, (L. Moltman: Die Kirche in dér Kraft des 
Geistes (59. old.). Nem fojtogathat bennünket cselekvést bénító letargia! 
Túl pesszimizmuson és naiv optimizmuson reális látású embernek kell
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lennie a keresztyén embernek... „Éberen a jövő szemébe nézni, féle
lem nélkül, Isten teremtett világát szeretni, s egyben a teremtett világ 
szenvedéseit, embertársunk ínségét, segítségre szorultságát látni és igé
nyét elfogadni.” Ez a keresztyén magatartás. (Bonhoeffer: G. W. IV. 
152. o.)

Igen, a jövő szemébe nézni. De vajon hogy fogunk az Eljövendő 
szemébe nézni? Mert hiszen a jövő kihat a jelenre. Igen örülünk annak, 
hogy Moltmann trilógiájában következetesen érvényesül az eszkatológia 
és etika korrelációja. Lássuk csak: ... a keresztyénség egészen remény
ség, kitekintés a jövő felé, s ezért a jelen megváltoztatása... A  remény
ség a jövő anticipálása... A  teológus nem interpretálja másként a vilá
got, hanem az isteni változás várásában mássá teszi, megváltoztatja. (Die 
Theologie dér Hoffnung, 12, 20, 74. old.)

A természet szétzúzásának ördögi köre, vele szemben béke a ter
mészet és az ember között... A  természeti környezettel szimpatikus 
partnerségi kapcsolat (Dér gekreutzigte Gott 111—113. old.).

Szolidaritás a természettel... (Die Kriche 196. old.) — hogy csak 
pár helyet említsek a trilógiából.

Anticipálás... aktivizáló eszkatológia — elgondolkodtató, önvizs
gálatra kényszerítő! De hát Moltmann nem is profilírozott luteránus. Igen, 
de Luther a protestantizmus közös nagy kincse, akárcsak Calvin. Luther 
egyik régen olvasott idézete jut eszembe: parare illis — scil operibus — 
omnibus Domini venturi in nobis... (Fi II 71. 29) Mély értelmű az a bi
zonyos almafaültetés! de az a fa mégiscsak az egykori és az eljövendő 
teljességre utal! S a teljesség közelsége nagyonis aktívvá tesz.!

Lehel Ferenc

Isten szenvedő szolgája -  a szolgáló Messiás előképe
Az Ebed-Jahve énekek

Isten szenvedő szolgájáról szólva feltétlenül a Deuteroezsaiásnál ta
lálható négy úgynevezett „Ebed-Jahve ének” -nek kell figyelmünk közép
pontjába kerülnie. Ézsaiás 42, 1—4 (5—9a), Ézsaiiás 49, 1—6, Ézsaiás 50, 
4—9 (10—11), Ézsaiás 52, 13—53, 12. Azért közöltem zárójelben 42,5—9a-t 
és 50, 10—11-et, mert az írásmagyarázók nagy része ezeket a szakaszo
kat az előtte levő énekhez tartozónak veszik, egyesek azonban nem. 
Itt jegyzem meg azt is, hogy a második éneknél egyesek szövegromlást 
latnak. 49, 1. elé 48, 16b-t helyezik, és az 5. vers második felét veszik a 
4. után, és csak ezután 5a-t. Tény, hogy ezekkel a változtatásokkal az 
egész ének, sőt az előző szakasz is gördülékenyebbnek hat, értelmén 
azonban lényeges változás nem esik.

Az énekek egymás utáni sorában bizonyos lépcsőzetes előrehaladás 
figyelhető meg. Az elsőben Jahve szól az ő szolgájáról. Bemutatja őt, 
mint választottját. Valószínű egy királyi aktusról van szó, amelyben az 
uralkodó bemutatja vazallusát, vagy éppenséggel utódát. A  másodikban 
maga a szolga szólal meg és elhivatásáról beszél. A  harmadikban szen
vedéséről (?? A  továbbiakban látjuk, hogy ez így nem helyes fogalma
zás.) szól és hitbizonyosságáról tesz vallást. A  negyedikben pedig felma- 
gasztaltatásáról hallunk, ahol a szakasz elején és végén ismét maga
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Jahve szólal meg és beszél szolgájának felmagasztaltatásáról, közben pe
dig ellentétes gondolatpárokban, mintegy kórusban csendül fel a halotti 
énekekhez hasonlóan az emberi vakság és értetlenség siratása a szolga : 
másokért való szenvedésével szemben. Hogy a kórus többesszám első 
személye kiket jelent, az a szövegben homályban marad, csak az exegé
zis munkája nyomán következtethetünk rá.

Az Ebed-Jahve énekek kétségkívül problémát jelentenek az ótestá- 
mentomi teológia számára. Deuteroezsaiás egész prófétai igehirdetésének 
felvázolása után von Rád például kénytelen kijelenteni, hogy ebbe nem 
lehet minden további nélkül besorolni őket. „Azok számunkra minden 
hozzákötöttségük ellenére is bizonyos izoláltságban állnak ennek a prófé
tának az igehirdetésében és különleges talányoktól beárnyékoltak” (Theo- 
logie Des Altén Testaments II. 165. old.) Ö ugyan nem kételkedik deu- 
teroezsaiási származásukban, de voltak akik ezt éppen e miatt kétségbe 
vonták. Mowinckel szerint például a próféta tanítványai körében kelet
keztek, mikor azok csalódtak mesterük reménységében, aki Kyrosban 
látta Isten szolgáját s benne reménykedett. így lett azután a szolga 
sokkal szellemibb alakká. Sellin késői korszakában a negyedik éneket 
tartja a tanítványok mesterük feletti sirató énekének, míg az első há
rom deuteroezsaiási eredetét elismeri. Ma általánosságban deuteroezsaiá- 
si eredetűnek tartják őket, viszont a problémát igazában nem is a szer
zőség kérdése jelenti.

Kicsoda az Űr szolgája

Sokkal inkább az a kérdés, kicsoda is az Úr szolgája, akiről a próféta 
szól. A  kérdés nem új keletű. Minden exegéta és ótestámentomi teológus 
utal Acta 8-ra, ahol a 34. vers tanúsága szerint az ethióp kincstárnok 
ugyanezt kérdezi Fülöptől. A  modern bibliakritika kezdete előtt az Ebed- 
Jahve énekek individuális, messianisztikus felfogása az egyházban kizá
rólagos volt. — (Ezt tükrözteti az Üjtestámentom is. Az elsőt Máté 12, 
18—21. kifejezetten Jézusra vonatkoztatva idézi. Nyilvánvalónak látszik 
a reminiszcencia Máté 3, 17, Máté 17,5 és II. Pétr 1,17-ben. Hasonlóképpen 
a másodikra vonatkozóan Lk. 2,32-ben, a harmadikra nézve Máté 26,67 
és 27,30-ban. A  negyedik értelmezésre legfontosabb igehely a már emlí
tett Acta 8,32 kk., de Ján. 12,38 és Lk. 22,37. is.) — Nem ismeretlen ez a 
felfogás a korai zsidóságban sem, csak az első századok után válik benne 
általánossá az Izraelre vonatkoztatott kollektív felfogás, talán éppen a 
keresztyénséggel szembeni oppozíció képpen. Mindenesetre tény, hogy 
Ézsaiás 41,8., 44,21., 45,4., 48,20. kifejezetten Izraelt nevezi az Ür szolgá
jának. (Illetőleg Jákob nemzetségét) Ide tartozik 43,10. is, ahol az össze
függésből lesz világossá, hogy az Ür tanúja és kiválasztott szolgája Iz
rael. „Igen, nem egyszerűen biztos, hogy Jahve szolgáján egy egyes 
alak értendő-e egyáltalán, és nem a tradicionális zsidó jelentésnek van 
igaza, amely az „Ebed” alatt megnevezettnek Izrael népét, mint egészet 
látja.” (H. G. Reventlow. Ordnung dér Predigttexte für das Kirchenjahr. 
V. 101. o.)

Tény, hogy mind az individuális, mind a kollektív felfogás mellett 
lehet érveket felsorakoztatni, s mindkettőnek megvoltak és vannak a hí
vei. Az utolsó 30 esztendőben azonban egyre elterjedtebbé vált az a fel
ismerés, hogy Izrael gondolkodásában nincs oly nagy ellentmondó fe
szültség individuális és kollektív között, s hogy számolni kell bizonyos 
összefolyó átmenettel. „Isten szolgája egyes alak, aki megtestesíti ma-
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gában Izrael népe akkori helyzetének meghatározott feladatait és ismer
tető jeleit.” — mondja Hertzberg. (Dér zweite Jesaja. 29. old.)

Egyre inkább nyilvánvalóvá vált az a felismerés is, hogy ezt a szol
gát bármilyen pontosan igyekeznek is megrajzolni alakját az adott le
hetőségek között, történelmi személlyel azonosítani lehetetlennek látszó 
vállalkozás. A  legtöbben magára a prófétára gondoltak, ennek azonban 
döntő módon ellene mond, egy sereg más érv mellett, a negyedik ének. 
Hogyan énekelhetné meg saját halálát? Mások, főleg a második ének
ben található elhivatási tudatot tartalmazó formula azonossága, illetve 
hasonlósága, s a harmadikban leírt szenvedések és köztük tanúsított 
hubizonyosság miatt Jeremiásra gondoltak. Ismét mások még távolabbi 
múltba nyúltak, s Mózes alakját látták benne megrajzolva, aki esetleg 
éppen mint „Mózes redivivus” adatik a második exodus végrehajtására. 
(Egykor Egyiptomból, most Babilonból). Hasonló okból próbálták azono
sítani Zorobábellel, de gondoltak uralkodóra, mint Jojachim, stb. Álta
lában két irányba próbálták megrajzolni a szolga alakját. „Vagy királyi 
vagy prófétai funkciója van a szolgának” (von Rad: i. m. 271. o.) Re- 
ventlow ezzel szemben hangsúlyozza a szolga királyi, papi és prófétai 
funkcióját. Az ószövetség három főhivatala már itt egyesített.

von Rad koncepciója

A továbbiakra nézve nem érdektelen, ha a legújabbak közül meg
próbálom felvázolni von Rád koncepcióját. Jelentős már a cím is, melyet 
az Ebed-Jahve kérdésnek ád: „Az új Isten-szolgája” . Az énekek magya
rázatában szerinte azokon a határokon belül kell maradni, amelyeket 
az ilyen textusok dikciója jelent. Képgazdagságuk miatt ugyanis az ol
vasó gyakran egyáltalán nem tudja, hogy szerzője szerint értelmezi-e a 
metaforikus beszédformát. Ügy tűnik, ez a józan mértékletesség hatá
rozza meg a továbbiakban állásfoglalását, A  jelen, vagy a közelmúlthoz 
tartozó személyről nem lehet szó szerinte. Ha a szolga a próféta kortár
sa lenne, vagy éppen maga Deuteroezsaiás, úgy nem lenne szükség a 
tradicionális udvari formákhoz való visszanyúlásra, ha pedig a múltnak 
valamelyik királya volna, úgy ugyanez áll a prófétai forma költői for
dulataira. Mert az „Űr szolgálja” megjelölés túl sok jelentésű lehet, az 
énekek megértéséhez az út csak azon a kérdésen keresztül vezet, hogy 
vajon milyen hivatalt viselőnek ismerjük fel a szolgát. Azt előlegezi, 
hogy valóságos hivatalt viselt. A  két számára számításba jövő lehető
ség a királyi és a prófétai. A  döntés a másodikra esik. Elismeri, hogy 
találkozunk néhány kifejezéssel, amelyek kimondottan tipikus királyi 
predikátumok. A  király alapvető funkciója az uralkodói azonban hiány
zik, az akkori prófétai képé pedig — az igehirdetés és a szenvedés — 
az énekek témája. Az első éneket is csak így, prófétai módon érti, a 
másodikat és harmadikat pedig, mint az engedelmesen szóló és a ki
nyilatkoztatást elfogadó szolga megnyilatkozását. Szerinte a prófétai kép
be a 7. századtól fogva beillik a szenvedő közbenjáró alakja, ilyen szen
vedő király azonban nincs.

Ez a felfogás a szolga hivatalára nézve a második kérdést még nem 
döntötte el. Azt ugyanis, hogy a szolga egy személy, individuum-e, vagy 
inkább Izrael népét szimbolizálja-e a maga egészében, világtörténelmi 
küldetésében. A  régi értelmezések arra alapoznak, hogy Deuteroezsaiás 
ezeken az énekeken kívül is használja az „Ebed-Jahve” kifejezést, még
pedig Izrael népére vonatkozóan. Amit Deuteroezsaiás Izraelre nézve
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kijelent, az énekekben a szolgára van alkalmazva. Ez a kollektív ér 
telmezés áthidalhatatlan nehézségekhez vezet, a) Izrael felé a szolgának 
megbízatása van. b) Lehetetlen egy olyan individuális dolgot, mint 
prófétai hitvallás, egy közösségre átruházni, c) Mindenekelőtt pedig le
hetetlen a Deuteroezsaiásnál kishitű és engedetlen Izraelt azonosítani az 
engedelmes, magát egészen átadó, hitben erős szolgájával ezeknek az 
énekeknek. Ennek ellenére jól mutatott rá az újabb kutatás, hogy a szél
sőséges, csupán individuális felfogás nem helyes, mert néhány ponton 
a határok egymásba folynak. Azt lehet mondani, hogy Isten szolgájában 
Jahve előtt Izrael existenciája exemplummá sűrűsödik. A  szolga és Izrael 
között teológiai összefonódottságok vannak. Ennek a felismerésnek azon
ban nem szabad valamiféle elködösödéshez vezetnie. Melyik időhöz tar
tozik is hát ő? Ha nem a múlt alakja, lehetséges lenne az a régóta élő 
felfogás, hogy maga Deuteroezsaiás. Ez azonban sok kérdést nyitva hagy. 
így az utolsó énekét. Az Űr szolgájáról való kép, az ő Izrael és a világ 
felé való megbízatásáról és engesztelő szenvedéséről jövendölés és mint 
minden, amit Deuteroezsaiás jövendöl, a csodák gazdagságába tartozik, 
amelyeket Jahve magának tartott fenn.

Bizonyos mennyiség átment a szolga képébe a sok személyes élmény 
közül, melyeket a próféta szolgálata alatt összegyűjtött. Ezért sem lehet 
azonosítani a szerzővel, de nem is Jeremiás. Az énekek származására 
nézve fel kell ismerni a tradíció folyamatának különös jelentőségét. 
Mózes az Úr szolgájának jelöltetik meg. A  Deuteronomiumban mint egy 
próféta előképe, úgy szerepel. Közbenjáróként Jahve és népe között áll. 
Szenved és végre helyettesként a nép bűnéért hal meg. Az Űr szolgájá
nak megbízatása is ez. Nevezetesen, hogy Jákob nemzetségét megépítse 
és Izrael megszabadultjait visszahozza. Itt csendül fel az új exodusról 
való híradás, mint Deuteroezsaiás egyik főtémája. Második Mózesről, 
„Mózes redivivus” -ról természetesen nem kell beszélni, de egy prófé
táról, mint Mózes, igen. Nem kell azt állítani, hogy Deuteroezsaiás a 
Deuteronomiumból merített, hanem valószínű, hogy mindketten egy szá
mukra előzőleg adott, Mózesről, az ő közbenjáró hivataláról és az eljö
vendő prófétáról szóló tradícióból merítettek. Deuteroezsaiás ezt a ha
gyományt valószínű hasonlíthatatlanul tisztábban formálta ki. A  Deute- 
ronómiummal ellentétben nála a prófétikus közbfenjáró világjelentősége 
áll előtérben.

Ezzel eltávolítottnak találja azt a szakadékot, amely ezek között az 
énekek között és Deuteroezsaiás egyéb híradása között fennáll és oly 
nyugtalanítólag hat.

A  szolga messiási vonásai

Úgy tűnik, von Rad koncepciója valóban beilleszti az Ebed-Jahve 
énekeket a próféta szolgálatának, igehirdetésének egészébe. Néhány hiá
nyossága és sebezhető pontja azonban azonnal feltűnik.

a) A  második exodust véghezvivő, Mózeshez hasonló prófétáról szól
va erősen hypotetikus magyarázatokba bonyolódik. Arról nem is beszél
ve, honnét tudja, ki formálta ki tisztábban és hűebben a hagyományt, 
b) Nem tud teljesen megnyugtató magyarázatot adni arra, hogy az első 
énekben szereplő királyi bemutató aktust hogyan váltja át és értelmezi 
prófétai módon. Ugyanez áll a negyedik énekben található felmagasztal- 
tatásra is, mikor a királyok a szolga előtt befogják szájukat. c) Az Ebed 
alakjának megrajzolásakor bizonyos vonásokat ezen túl is figyelmen
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kívül hagy. Már utaltam rá, hogy Reventlow hangsúlyozza annak kirá
lyi PaP* és prófétai funkcióját. (Reventlow i. m. 103. o.) d) Honnét lehet 
előlegezni minden feltevés nélkül, hogy a szolga valóságos, az ő értel
mezése szerint, akkori történelmi, hivatalt v iselt...?  Bár 45,1-el kapcso
latosan kiemeli, hogy mikor a próféta Kyrost Jahve felkentjének jelenti 
ki akkor ennek inkább meghökkentő retorikai éle van. Ö Isten eszköze 
volt, alapvetően nem másként, mint az Asszyrusz Ézsaiás számára. Még 
is figyelmen kívül hagyja azt a lehetőséget, hogy az Ebednek messiási 
vonásai lehetnek.

Az első ének, a királyi bemutatás, proklamáció két lényeges vonás
ban túl mutat nemcsak egy királyi, de egy prófétai személy alakján 
is. Jahve lelkét adta belé. A  háromszor előforduló törvény (mispát), és az 
ugyancsak előforduló igazság (cedek) Ézsaiás 9,7., 11, 1 kk. 32,16 kk. sze
rint a messiási üdvkor jellemzői. Ezeknek a helyeknek a messiási értel
mezéséhez kétség nem fér. Az Űr lelke, a mispát és a cedek a Messiás
nak és üdvkorának ismertető jelei. A  második ének első verse, nevezete
sen, hogy Isten születése előtt emlékezett nevéről nemcsak Jeremiás 
1,5-el cseng össze, hanem talán méginkább 7,14-el és 9,5-el Ézsaiás köny
vétől, ahol a Messiásnak adatik név születése előtt. A  harmadik ének 
10. verse, a prófétai felhívás a szolga szavára való, hallgatásra, úgy fo
galmaztatott, hogy az erősen emlékeztet Ézsaiás 9,1—2-re, a messiási 
prófécia bevezető mondataira. A  negyedikben 53,2-t, a felnövekvő vesz- 
szőszál és a sarját hozó gyökér képét, össze kell vetnünk Ézsaiás 11,1-el 
és Ezékiel 17,22-vel. A  messiási alakot ilyen képben szemléltetni és látni 
már régebbi gyakorlat. Természetesen ezeken túl is folytathatnánk a 
messiási reminiszcenciák és teológiai összefüggések felvázolását. Helyet
tük állapítsuk meg: lehetetlen, hogy a próféta ilyen reminiszcenciákat 
ébresszen, maga viszont teljesen figyelmen kívül hagyja ezeket. Sokkal 
inkább azt kell mondanunk, mindezt tudatosan teszi.

Anélkül tehát, hogy túllépnénk a deuteroezsaiási határokat, kimond
hatjuk, hogy a szolga alakja messiási vonásokat hordoz. Ezek azonban 
áttörik a Messiás királyi képét, egyesítik egy személyben az Ószövetség 
három főhivatalát. Ehhez hasonlót az Ótestámentom világában ugyan
csak találhatunk, (v. ö. Melkisedek homályba vesző alakja, Genezis 
14,18.) Az Ebed-Jahve képe, amint azt a próféta megrajzolja, a messiás 
előképe, jövendölés ebben az értelemben, melyet egyszer valaki a saját 
személyében betöltött és valóra váltott.

A szolgáló Messiás

Van azonban von Rad gondolatmenetében valami, ami különös fi
gyelmet érdemel. Éles szemmel fedez fel két dolgot, a) Hiányzik az éne
kekből a király alapvető funkciója, az uralkodás, b) Nincsenek tanúbi
zonyságaink egy szenvedő király számára, azaz ilyen szenvedő király 
nincs. Igaz, ő ezeket a szolga prófétai hivatalának bizonyítását szolgáló 
érvül hozza fel, azonban valójában másról beszélnek és tárgyunk szem
pontjából döntő jelentőségűek.

A messiási király, akiről itt szó van, nem uralkodása miatt, hanem 
más miatt nevezetes. Fel kell figyelnünk már bemutatásánál arrai, hogy 
Isten által felemlített karizmái között szerepel nem is utolsósorban, hogy 
,,nem mint király és hatalmas lép fel, hanem szelíden és szívből aláza
tosan” (Hertzberg i. m. 30. o.) Magatartása ellentétes a hatalmasok han
gos szavával. Nemcsak a trónkövetelő és új uralkodó saját magát prok-
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lamáló híradására lehet itt gondolnunk, hanem a hatalmasokat éltet" 
zajos ünneplésre is. Nem egyszerűen arról van szó, hogy „ő nem csupán 
a béke követe, hanem maga a béke embere” (Hertzberg konklúziója) 
hanem arról is, hogy megjelenési formája és magatartása ellentéte a 
messiási királyról alkotott képzeteknek. Ebből a szempontból nem mel
lékes a 3. versben található és az exegéták által nem eléggé figyelembe 
vett két kép, illetve hasonlat. A  megrepedt nád össze nem törése és a 
füstölgő mécses ki nem oltása. Általában két irányban szokták őket ér
telmezni, vagy lelkigondozói magatartására, vagy kegyelmes voltára. Pe
dig az első eltávolodik az alapgondolattól, a második viszont nem elég
séges. A  gondolat nem az, hogy egyik jellemző vonása kegyelmes volta, 
hanem az, hogy uralkodói cselekvése ez. Hatalma irgalmas voltában való
sul meg. A  messiási király, akit Isten itt bemutat, s akiről kijelenti, 
hogy kedveli szíve, gyönyörködik benne, olyan, aki megjelenésében és 
cselekvésében ellentéte a megszokottnak és az általános reménységnek, 
mert hatalmát irgalmas voltában gyakorolja.

Ez az ellentétes valóság még inkább kidomborodik az ún. harmadik 
énekben. Von Rád főleg ennek alapján teszi fenti második megállapí
tását. A  szakasá megértéséhez nem egyszerűen a kulcsszónak látszó „lim- 
mud” megértésén keresztül vezet az út, (Tanítvány) Sokkal inkább a 
szolga engedelmességének (5. vers) felismerésén és megfelelő értelme
zésén. Engedelmességéhez tartozik a legnagyobb megaláztatás elviselése 
is. (6. vers.) Ezek elől és ezek között sem hátrál meg, hanem engedelme
sen, mint aki tanítványként megtaníttatott és felismerte Isten vele való 
tervét, s mint aki állandó elfogadója az Ö kijelentésének, vállalja ezt 
az utat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 6. versben foglaltak nem egy
szerűen a méltatlan szenvedés kifejezői. E tekintetben kénytelen va
gyok ellentmondani az általam tanulmányozott összes magyarázatnak. 
Az itt felsoroltakban nem a szenvedés mértéke a túlságosan nagy, ha
nem a megaláztatásé. Természetes és különösen is világos ez a gyaláz- 
kodás és leköpködés esetében, de áll a szakáll megtépésére és a bottal 
való megveretésre is. Többről van itt szó annál is, hogy emberi méltó
ságában sértették meg. Állandó életforma vállalásáról, a megalázott szol
ga életformájának felvételéről. (Érdemes felfigyelni rá, hogy az állítmá
nyokban nem a tehetetlen elszenvedés, hanem a cselekvő vállalás cseng 
bele. Ebből a szempontból nem szerencsés magyar fordítósunk „hagytam” 
kifejezése.) Ügy tűnik, hogy akik a szenvedésre helyezik a hangsúlyt, 
a deuteroezsaiási próféciába valójában az Üjtestámentom eseményeit 
vetítik bele, nevezetesen a szenvedéstörténetét. Az elmondottakkal ter
mészetesen nem akarom tagadni a megaláztatással együttjáró szenve
dés keserű súlyát, viszont arra szeretnék rámutatni, hogy a szöveg első
sorban a megaláztatás túláradó voltáról s ennek vállalásáról, az Isten 
tervéhez való engedelmes tanítványi igazodásról szól. Az Úr szolgája 
nem nevében és neve miatt mutatkozik szolgának, hiszen ez önmagá
ban nem jelent különösebbet, sőt ez a megjelölése az új világhatalom
nak Kyrosnak is, hanem a megalázott szolga életformájának felvételé
ben. Ebben az összefüggésben nagyon érthetővé és világossá válik a 10. 
vers prófétai figyelmeztetése: ennek ellenére, bár másmilyen a remény- 
ségtekben élő Messiás, hallgassatok szavára!

Ebben az összefüggésben csendül fel egyfelől Isten szava a félreis
mert szolga felmagasztaltatásáról, akinek alakja nem emberhez méltó 
volt, másfelől a siratóének emberi vakságot és értetlenséget elítélő hang
ja: „nem volt neki szép alakja..., sem olyan külseje, amiért kedvelhet
tük volna.” (52,14., 53,2.) Az igaz szolga önként vállalt útjára a pecsétet
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masa az Űr teszi, mikor helyettes elégtételét nemcsak elfogadja, hanem 
érte őt felmagasztalja. (53,11 b—12.) A  szolga útja ugyanis a helyettes 
elégtételen át vezet. A  siratóének kórusából újra és újra kicsendül: miat
tunk, értünk. Életformájának betetőzése ez. Mások bűnét felvéve bűn
hődik. másokért halálba adja életét. Nemcsak az életforma vállalása, 
őe a szolgálat teljessége ez. Szolgálat, melyben életét áldozza fel máso
kért. De, kik is ezek, kiket jelöl a kórus többesszám első személye? A 
kérdésre válaszolva két dologra kell figyelnünk. A  szolga világtávlatú 
elhivatottságára és arra, hogy az éppen lejátszódó esemény (felmagasz- 
taltatása) művének célhoz érését jelenti. A  kórus tehát azoknak ajkán 
hangzik, akikhez küldetett. Akikért tehát életét áldozta, az az egész em
beriség. Ő nemcsak a szolgaformát, külsőt vállalta, hanem a szolgálat 
teljességét az emberek felé.

Ennek a messiási királynak alapvető funkciója valóban nem az ural
kodás, hanem a szolgálat.

Bánfi Béla

A házasság és család mai kérdései — 
evangélikus lelkészi szemmel

Az 1973-as 3. kötelező LMK téma feldolgozásainak kiértékelése 
és összefoglalása

I. Miért és hogyan érintik a házasság és család mai kérdései lelkészi 
szolgálatunkat?

Tizenhárom dolgozat volt a kezemben. Tizenhárom különböző korú, 
teológiai beállítottságú, az ország más-más vidékén szolgáló lelkész dol
gozta. Szinte mindegyik másként nyúl a témához. Valamilyen formában 
azonban mind felteszi magának a kérdést: milyen alapon szólunk hozzá 
a házasság és család mai kérdéseihez? Nem olyan dologba szólunk-e 
bele, amibe nem vagyunk illetékesek beleszólni vagy nem is kíváncsiak 
az emberek véleményünkre? Legradikálisabban az a lelkész teszi fel a, 
kérdést, aki így kezdi: „Mielőtt bármit is mondanék, ennél a szónál: 
felelősség, meg kell állnom... Hogyan vállalhatok felelősséget én, vagy 
mondjuk mi, azért, amit mások csinálnak? Különösen akkor, amikor ez 
a legbelsőbb magánügy; hogy házasságot kötnek, vagy elválnak, vagy 
egymás között hogy élnek. Még a törvény, illetve az állami szervek sem 
tudnak beleavatkozni. . . ”

Ugyanakkor szinte minden dolgozaton átsüt, hogy olyan témát dolgoz
nak fel, ami nagyon is szívük szerinti, s közelről érinti őket, s felelősnek 
érzik magukat e kérdésekben.

A  magánügy vagy közügy belső feszültségének kérdésében talán 
Fekete Gyula írónak kell igazat adnunk, mikor ezt mondja a házasság 
és család kérdéseivel foglalkozva: „ . . .a  magánérdek a közérdekkel, a 
magánigazságok a társadalmi érvényű igazságokkal talán sehol nem üt-
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köznek meg olyan nyilvánvalóan és közvetlenül, mint ezen a porondon »  
(Fekete Gy.: Éljünk magunknak? 9. lp.)

Ami egy házasságban, csalódban történik, soha nem csak magánügy 
hanem számtalan kihatása van a környezetre. De fordítva is igaz a do
log: a környezet, a társadalom, a közvélemény is befolyásolja az egyes 
családok magatartását. Ezért foglalkoznak ma annyian — pszichológu
sok, szociológusok, demográfusok — a házasság és család kérdéseivel'

Mit tudunk azonban tenni mi (lelkészek vagy keresztyének) ebben 
az ügyben? Van-e közvetlen közünk a problémákhoz?

Érdemes megállni egy pillanatra a kötelező téma címénél: Keresz
tyén felelősségünk a házasságért és családi életért. Nem pedig: Felelős
ségünk a keresztyén házasságért és családi életért. A  cím — úgy érzem 
— magában hordja azt a közös, diakóniai állásfoglalásunkat, hogy a ke
resztyén ember felelős a körülötte levő társadalmi problémákért, hiszen 
benne mindig a másik ember, a felebarát bajával, gondjával, nehézsé
geivel találkozik. S ezt nem szemlélheti tétlen egykedvűséggel, akár ke
resztyén testvérekről van szó, akár egyházon kívül állókról.

A  megadott címben, s a dolgozatokból is az a meggyőződés tükröző
dik, hogy az evangélium, Isten szava eredményes, használható eszköz a 
házasság-család mai kérdéseinek megoldásában.

Ahhoz azonban, hogy a megoldásokat keressük, ismernünk kell a 
tényleges helyzetet, számbavenni a sajátosan mai problémákat.

II. A tényleges helyzet felmérése.

A  dolgozatírók különböző élességgel, de mindnyájan kutatják azo
kat a tényezőket, melyek a mai házasságokat, családokat konfliktusok
ba sodorják vagy szembenézésre kényszerítik. Szerintük a legjellemzőbb 
mai problémák a következők:

1. Korai házasságok. Napjainkban jelentősen megnőtt a viszonylag 
korán kötött házasságok száma (fiúknál 20, lányoknál 18 év alatt). Okát 
kutatva, ennek többféle indítórugója van. A  mai fiatalok nemi érése fel
gyorsult. Talán biológiailag érettek, házaséletre alkalmasak, mégis „éret
len fejje l” kötnek házasságot. Hamarosan kiderül, hogy a csak szexuális 
vonzalom nem elég a házassághoz.

Sok fiatal viszonylag korán jut anyagi függetlenséghez. Különösen 
azok, akik nem tanulnak tovább, hanem esetleg egy szakmunkás iskola 
elvégzése után tizenhét évesen munkába állnak. Önálló keresetük gyak
ran eléri a három-négyezer forintot is. Ezt legtöbbször teljes egészében 
magukénak mondhatják, mégha otthon laknak is, s ez az anyagi függet
lenség nagy csábító erővel bír, hogy egy fiatalon kötött házassággal egé
szen függetlenítsék magukat a régi családtól.

De a korai házasságokhoz vezet a türelmetlenség, várni nem tudás 
jellegzetes mai vonása és egy bizonyos értelemben vett felelőtlenség is, 
amelyik nem gondolja át a korán megkötött házasság megoldandó kér
déseit, vagy ezek megoldását a szülőkre, illetve a társadalomra bízza.

2. Túlzott szabadság. Egyik lelkész rámutat arra (érdekes módon a 
fiatal generációból való), hogy bizonyos „szabadelvűség” mutatkozik a 
családi élet terén, ami abban jelentkezik, hogy a család tagjai, mégha 
fiatalkorúak is, nagyobb szabadságot élveznek mint régen. „Nem kevés 
azoknak a fiatal fiúknak, lányoknak a száma, akik nem kötelesek beszá-
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molni szüleiknek sem idejükről, sem barátaikról, sem cselekedeteikről.” 
Esetleg házasságukról is csak akkor értesülnek a szülők, mikor már meg
kötötték. Egyedi esetek régebben is előfordultak, ma ez gyakoribb.

3. Felfokozott önzés. Több lelkész is utal arra, hogy a gazdasági élet 
javulásával, az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan sajnos egye
nes arányban nő az emberek legtöbbjében az önzés, az énközpontúság. 
Ez a házasságokban, a családi életben is érezteti hatását. Különösen is 
jellegzetes mai jelenség, hogy most nőtt fel és házasodik az a háború 
után felnőtt ifjú nemzedék, akiknek a szülei mindent megadtak, hogy 
ne nélkülözzenek, mint régen ők, s akikbe a sok mindenről lemondani 
kénytelen szülők a saját álmaikat álmodták bele. Sok közülük — külö
nösen városon — az egyke, akik fokozott mértékben megszokták, hogy 
az ő kívánságaikhoz, vágyaikhoz alkalmazkodik a környezetük. Egy 
pszichológusnő így is jellemezte őket: ma az „egykék nemzedéke” háza
sodik. Van-e, lesz-e erejük az új családban énközpontúságukat feladni?

4. A családi élet strukturális változása. Sokan beszélnek világszerte 
a házasság-családi közösség válságáról. Egyesek még magát a házasság
család létjogosultságát is megkérdőjelezik. Vannak próbálkozások, hogy 
valami mást, újat találjanak ki helyette (kommunák, házasságkötés nél
küli együttélés, stb.). Válság helyett talán helyesebb átalakulásról be
szélni. Hiszen — ahogy valaki rámutat — még az elválók sem a házas
ságból akarnak menekülni, hanem csupán a saját rosszul sikerült házas
ságukból. Tény az, hogy napjainkban a házasság, a család lényeges vál
tozáson megy át. Kérdésessé válnak olyan erkölcsi normák, melyek a 
családot évszázadokon át meghatározták. Az átalakulásnak ez a folya
mata tulajdonképpen az iparosodással kezdődött világszerte, de ezt a 
folyamatot az utóbbi évtizedekben sok tényező felgyorsította. Különösen 
is szembetűnő ez a jelenség nálunk Magyarországon falun, ahol az ipa
rosodás hihetetlen gyorsasággal robbantja szét a félfeudális falu régi, 
megszokott normáit. Ma már a család falun sem zárt termelési közös
ség. tekintélyelv alapján irányítható kis csoport, egymásnak, helyeseb
ben a családfőnek kiszolgáltatott emberek közössége. A szociológusok 
szerint egyetlen tényezőt nem kezdett ki csupán' ez az átalakulási folya
mat: a személyes vonzalmon alapuló bensőséges kapcsolatot. De meg
van-e ez mindenütt a családokban? Nem túl rózsaszínű-e az a felfogás, 
hogy ma mindenesetben a személyes egymásiránti szeretet a házasságok 
egyetlen alapja? Szülő-gyermek relációban még inkább hiányzik sokszor 
ez a személyes és kölcsönös érzelmi kötöttség.

5. Női munkavállalás. A  legtöbb dolgozatíró kitér erre a problémára, 
mely döntő módon befolyásolja a házasságok, családok mai helyzetét. 
Lehet negatívan vagy pozitívan megítélni ezt a folyamatot, de vissza
fordítani semmiképpen. Nem egyszerűen a gazdasági szükségszerűség 
függvénye. Ti. hogy a családfő nem tudja egyedül eltartani a családot. 
Még olyan fejlett gazdasági szinten élő országokban is, ahol az egy főre 
eső nemzeti jövedelem 1000 USA dolláron felüli, 32—40% a nők foglal
koztatottsága. Mindennek számtalan következménye van: gazdasági füg
getlenség, a nők önállóságának, öntudatának megnövekedése, ugyanak
kor fizikai túlterhelés, a gyermekek létszámának érthető csökkenése, 
stb. Útkeresések világszerte vannak, általános érvényű elvek nincsenek. 
Valószínű nem is lesznek. Az elkövetkezendő női nemzedék előtt áll 
majd mindig a feladat: hogyan osztja meg magát — idejét és erejét — 
a család és vállalt munkája között? Ebben a helyzetben nincs-e az ed
digieknél nagyobb „lelki” erőre szükség, hogy ezt meg tudják tenni, hogy 
se a család, se a munka ne lássa ennek a helyzetnek hátrányát ?
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6. Időhiány. Tipikusan korunk betegsége. A családoké is. Mindnyá
jan ismerünk egymással „levelező” családtagokat, váltott műszakban 
dolgozókat, távoli munkahelyen élőket, plusszmunkával megterhelteket 
vagy anyagiakért külön munkákat vállalókat. Kevés a családokban 
együtt töltött idő és ezt megsínyli a közösség.

Érdekes vizsgálatot folytatott ezzel a problémával kapcsolatban az 
Unesco Bécsi Társadalomtudományi Központja. 12 ország 30 ezer külön
böző korú és foglalkozású tagjával csináltak interjút: ki hogyan, kivel 
tölti idejét? A  vizsgálatban részt vevő magyar szociológust az eredmé
nyek kiértékelésénél két meglepetés érte. Egyik: összehasonlítva az 
NSZK adatait a magyarokéval a németek 2 órával több időt töltenek 
házastársukkal, mint a magyarok. A  másik: egy német férfi életében a 
házasságkötés után a munkatársakkal töltött idő másfél órával csökken, 
míg a magyaroknál csak 12 perccel. A  sort — ki mennyi időt tölt otthon 
— az NDK, USA és Magyarország zárja. Viszont válások tekintetében a 
két sereghajtó ország kerül az élre.

Nincs itt rá mód belebonyolódni ebbe a kérdésbe, annyit mégis le
szűrhetünk, hogy a házasság, család kérdése időkérdés is. Az együtt 
töltött idő, őszinte beszélgetések, közös programok elengedhetetlen fel
tételei az együttmaradásnak, együvétartozásnak, a közösség pozitív meg
élésének.

7. Generációs feszültségek. Mindig is voltak. Ma azonban nagyob
bak, mint az előző korokban. Részben talán abból adódik, hogy felbom
lott a régi család zárt egysége. Az apriori tekintély tisztelet, szülői téved
hetetlenség, gyermeki „vak” engedelmesség ma már a múlttá. Másrészt 
a ma egymástkövető generációk tapasztalata, tudása, életkörülményei 
merőben eltérnek egymástól. Át lehet-e mindezt hidalni? Mire lehet 
építeni az új kapcsolatot? Nem oldódik meg ez a kérdés egyszerűen a 
gyermekotthonok vagy szociális otthonok számának növelésével, hanem 
az egymással egyidőtíen élő generációknak kell megtalálniok az utat egy
máshoz.

8. A válás, mint közvéleményformáló tényező. Hazánk az elmúlt 
években szomorú első helyeken szerepelt a világ válási statisztikájában. 
Ami még szomorúbb tény, hogy ez évente 20 000 gyermeket érint. Külön 
megjelölés is született számukra: „válási árvák” . Az egyik dolgozat rá
mutat arra, hogy ez az iskolások 12—14%-a sok esetben. Nem elenyésző 
kisebbség, hanem ez a jelenség már közvéleményt formáló tényező. Érez
zük is: a válás megítélése más, mint régebben. Ahol még lehetne újra 
kezdeni, rendbehozni az elrontott házasságot, sokan — a környező pél
dák hatására — ott is a könnyebbnek látszó megoldást választják: elvál
nak egymástól.

Minden bizonnyal a vallásosság háttérbe szorulása is kedvez a válá
sok növekvő arányának. Érdekes, hogy ezt még kívülállók is így érté
kelik. Egyik dolgozat idéz egy magyar szociológiai könyvet (Kulcsár Kál
mán: Az ember és társadalmi környezete), mely a válás okai közt a val
lás jelentőségének háttérbe szorulását is felsorolja.

III. Szolgálatunk lehetőségei és feladatai.
A  legtöbb dolgozat utal állami törvényeinkre, s ezeket egyöntetűen 

pozitiven értékelik. Amelyik dolgozat részletesebben boncolja az ide
vonatkozó állami törvényeket, megállapítja, hogy keresztyén alapállás
ból sem lehetne jobb, humánusabb törvényeket alkotni. Ezeket az elvi 
állásfoglalásokat az állam, a társadalom részéről számtalan gyakorlati 
intézkedés kíséri, melyek arra irányulnak, hogy harmonikus házasságok,
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boldog családi otthonok legyenek körülöttünk. A  házasság és család 
azonban az emberi életnek olyan része, melyet nem lehet olyan egysze
rűen törvényekkel irányítani, mint az ipari termelést vagy a munkaerő
gazdálkodást. Szigorúbb válási törvények pl. nem valószínű, hogy jelen
tősen csökkentenék a felbomló házasságok számát. Nagy dolgok a külső 
pozitív adottságok, itt mégsem elegendők. Az emberi tudatot, a közvé
leményt kell úgy formáim, hogy maga akarja a jót, keresse a helyes utat. 
Ebben pedig a meggyőző szó erejére támaszkodhatunk csupán.

Bár e dolgozat célja elsősorban a felmerülő problémák kutatása volt, 
ebben a befejező részben mégis szeretnék utalni arra: hogyan látják a 
lelkészek a keresztyén felelősség realizálását?

1. Legyen szolgálatunk preventív jellegű munka. Az orvosok egyre 
inkább a megelőzésre teszik a hangsúlyt ma az emberek gyógyításának 
munkájában. A  házasság és család érdekében végzett egyházi szolgálat
nak is ilyennek kell lennie. Olyan magatartásra, belső meggyőződésre 
kell nevelni az embereket, amely magában hordozza a jó házasság, ki
egyensúlyozott családi élet feltételeit.

2. Tanítsuk meg az embereket a másikra nézve élni és gondolkodni. 
Mennyi házasság fut zátonyra, család hasonlik meg, mert nem így él és 
gondolkozik. Sok családi életet nem a külső kedvezőtlen körülmények, 
anyagi nehézségek rombolnak szét, hanem az egyre növekvő önzés és 
szeretetlenség a másikkal szemben. Elgondolkoztató az a tény, hogy a 
válások száma pl. a háborús, ínséges években mindig csökken, a kedve
zőbb, nyugodtatíb körülmények között pedig növekszik.

3. Tanítsunk egymás megbecsülésére. A  mai házasságok többségében 
nincsenek a házasfelek vagy a gyermekek annyira függőségi viszonyban 
a családfőtől ill. a szülőktől, mint régen. Egjrenrangú felek állnak egy
más mellett a házasságban, családban. Nincsenek kiszolgáltatva, aláren
delve egymásnak. Munkájuknak, életüknek egymás kölcsönös segítését 
kell szolgálnia. Így mondják a pszichológusok, hogy a mai házasság 
„partnerházasság” , Egyenértékű emberek közössége. Ez az egyenrangú
ság azonban csak akkor tölti be jól szerepét, ha az egyenrangúság tudata 
párosul egymás kölcsönös megbecsülésével, emberi méltóságának tiszte
letben tartásával. De ugyanennek a magatartási formának kell érvénye
sülnie a generációk közötti kapcsolatban is.

4. Felelős életre neveljünk. Sok ember él közöttünk ma úgy, hogy 
azt hiszi, nem tartozik felelősséggel: se Istennek, se embernek, se tár
sadalomnak. Azért kell a társadalomnak, vagy más embereknek magára 
venni olyan terheket, melyek az ő vállukat illetnék. Az öregek, nyugdí
jasok ellátásában ugyanúgy találkozunk ezzel a jelenséggel, mint a fele
lőtlenül világra hozott vagy veszélyeztetett családokban élő gyermekek 
sorsában. Annak a ténynek, hogy felelősek vagyunk tetteinkért mások 
előtt — mi keresztyének úgy hisszük: Isten előtt is — döntő módon meg 
kell határoznia életünket. Erre a felelős életre nem lehet elég korán kez
deni nevelni az embereket, még ha egy olyan társadalomban élnek is, 
ahol az egyén bukásait, felelőtlenségét a társadalom számtalan humánus 
intézkedéssel és intézménnyel kompenzálja.

5. Tanuljunk meg mi keresztyének és tanítsunk másokat is a meg
bocsátás lehetőségével élni. Igaz, vannak menthetetlen házasságok, el
viselhetetlen családi szituációk, de sok helyen megoldódna a dolog, ha 
tudnának az emberek megbocsátani egymásnak. Egyik dolgozat ezt így 
fejezi ki: „A  házasságok nem azért romlanak el, mert valamelyik fél hűt
len lett; azért van hűtlenség, mert elromlik a házasság, mert a házasok
nak nem volt erejük újat kezdeni, nem volt idejük elgondolkozni, nem
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volt bátorságuk saját hibájukat belátni és nem volt elég hitük üevükpt 
Isten elé vinni.”

6. Legyenek a családjaink igazi közösséggé. Fiatal korú bűnözők 
cinikus fiatalok többsége a belsőleg megüresedett családi otthonokból 
kerül ki. Az ilyen megüresedett családokból kimenekülnek a gyermekek 
— bármennyire fényűzően berendezett legyen is az —, de a felnőttek is 
A  családnak összetartó erőnek kell lennie, melyben először tanulják meg 
a gyermekek, hogy mi a közösség. Ahol egymás iránti szeretetben formá
lódnak a gyermekek, de a szülők is. Az ilyen család, amelyben a benne 
élők egészséges közösséggé formálódnak, válhat a nagyobb közösségeknek 
is alkotó elemévé. „Itt tanulja meg az ember az egymásra utaltság, a 
türelem, a hűség, a szeretetben egymáshoz alkalmazkodás, a bizalom, 
megbocsátás stb. erényeit, amelyek nélkül közösségben nem élhetünk. 
Itt dől el lényegében, hogy hogyan találjuk meg helyünket a többi kö
zösségben.”

Hogy mindezekre a szempontokra nevelés mennyire nem elmélet 
csupán, mutatja, hogy van olyan lelkész, aki dolgozatában konkrét pél
dákkal (gyermekbibliaórai vázlat, ifjúsági óra vázlat, lelkipásztori beszél
getés jegyesekkel, stb.) illusztrálja, hogyan próbálja gyülekezetében meg
valósítani ezt a preventív, segítő szolgálatot.

Szolgáljon ez a dolgozat is némi segítségül, hogy ebben a munká
ban tovább tudjunk gondolkozni, s még többet és helyesebben cseleked
ni, annak a Jézusnak nevében, aki azt akarja, hogy minden ember bol
dog legyen.

Sárkány Tiborné 
Horváth Erzsébet
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Könyvszemle

Dr. Cserháti Sándor:

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele
A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1976

Miután a Theológiai Szemle (1977. 1—2) és az Evangélikus Élet (1977, 
11) is közölt már ismertetést és méltatást a könyvről, ésszerűnek tűnt, 
hogy ez az ismertetés részletekkel is foglalkozzék és érdemi kérdéseket is 
tegyen fel.

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy a Sajtóosztályunk kiadásában meg
jelenő kommentár sorozat minden kötetét várakozás előzi meg és érdek
lődés kíséri. Groó Gyula Jakab levele (1963), Prőhle Károly Lukács evan
géliuma (1966) és Veöreös Imre János levelei (1970) után az újszövetségi 
könyvek közül most a Filippi levél magyarázatát vehetjük kézbe, Cser
háti Sándor munkáját. Nem mindennapi esemény, ha egy bibliai könyv 
magyar nyelvű magyarázata készül el. Az evangélikus Masznyik Endre 
(1895—1900) és a református Victor János (1933) talán nemcsak az utolsók, 
hanem az egyetlenek is voltak, akik a Filippi levelet magyarul kommen
tálták — és a többi könyv legtöbbjénél is hasonló lehet a helyzet —, ezért 
a szerzői munkára nyilvánvalóan ránehezedik az a felelősség, hogy a ké
szülő mű nem évekig, de évtizedekig forgatott könyv lesz.

A könyv kézbevételénél a külseje tesz ránk először benyomást. A  so
rozat ismert borítója olvasásra hívogat és arról árulkodik, hogy a könyv 
nem szakemberek szűk körének íródott. A  szedés jól elkülöníti egymás
tól a levél szövegét és a hozzá fűzött magyarázatot. Megkönnyíti az ol
vasást, hogy a szövegmagyarázatban és az exegézisben kiemelték a ma
gyarázott rész szavait, kifejezéseit. Olykor viszont megnehezíti az olva
sást és keresést, hogy a szövegmagyarázat és exegézis sem betűtípusban, 
sem külön címmel nem különül el egymástól.

A  magyarázat a szerző szándéka szerint négy lépésben történik. A  le
vél egyes témáit tárgyaló fejezetek a szóban forgó rész irodalomkritikai 
problémáival és az egész levél gondolatmenetében elfoglalt helyével fog
lalkoznak először. Ezután következik a levél kisebb szakaszainak fordítá
sa. A  fordításhoz csatlakozik harmadikként a szövegmagyarázat, és végül 
az exegézis. A  szövegmagyarázatban mondja el Cserháti Sándor mindazt, 
ami segíti és mélyíti a szöveg megértését és akadályozná az exegézis fo
lyamatos olvashatóságát. Itt van tekintettel azokra, akik görögül is olvas
sák a szöveget: kibontja a szavak jelentését, mérlegeli a magyar szavak 
értelmét és megindokolja saját fordítását. Eközben úgy tűnik, hogy több 
helyen az új fordítású magyar Bibliával vitázik. Ez a vita serkenthet és 
gazdagíthat még akkor is, ha Cserháti Sándor más megoldásokat tart 
jobbnak. Látva azonban, hogy gyülekezeti tagok, de még lelkészek is sok
szor, csak lassan barátkoznak meg az újjal, helyes — de nem könnyű, 
mert hosszadalmas — feladat lehetett volna a régi fordítóssal is folytatott
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vita. Míg a szövegmagyarázat a levél részleteivel, fogalmaival, szavaival 
ismertet meg és görög tudást is feltételez, tehát elsősorban erősen 
teológusoknak készült — az exegézis fejti ki egy-egy szakasz értelmét- 
ebben a lépésben már inkább az igehirdetés, ill a gyülekezet van a szerző 
előtt. Ez a szempont nem az időszerű témák megszólaltatásában vagy ki
emelésében és nem alacsonyabb teológiai színvonalban jelentkezik, ha
nem abban, hogy egyrészt a történeti hátteret és eredeti értelmet keresi 
másrészt pedig az egyház, a gyülekezet, a keresztyén ember mai gondol
kodásmódjával, mai égető kérdéseivel közeledik a Filippi levélhez.

„A  levéllel való viaskodásom során azt tapasztaltam, hogy a diakó- 
nia teológia által felvetett kérdések igen termékeny nézőponthoz se
gítettek, és a levél üzenetének sok, eddig előttem rejtett vonását felszín
re hozták” — vallja Cserháti Sándor az előszóban (4). Másrészt pedig ép
pen a Filippi levél tartalmaz olyan gondolatokat, melyek a diakóniai teo
lógiához vezetnek. A  szolgai létformát magára vevő Krisztus Jézusról 
szóló második fejezeten kívül, az egymáshoz, a világhoz, az emberi telje
sítményhez való viszonyt tárgyaló részekben is ezeket a gondolatokat ta
láljuk. Így aztán a szolgálatot vállaló és az elismerést nem kereső diá
koméról olvasunk még ott is, ahol ezek a szavak és kifejezések egyálta
lán nem fordulnak elő. A  tárgymutatóban nincs „diakóniai teológia” cím
szó, de erre nincs is szükség, mert a kommentárt teljesen átszövi, átjárja. 
Cserháti Sándornak — még ha nem is hangsúlyozza — szeme előtt van
nak azok a botlások és tévedések, melyek az egyház útját szegélyezik, 
ezért törekszik arra, hogy közel hozza a páli üzenetet, s a szerzővel együtt 
az olvasó is átéli azt az örömöt, hogy a filippieknek szóló egykori üzenet 
mennyire a miénk lehet. Az exegézisnek érdekes és tanulságos vonása, 
hogy Cserháti Sándor tekintettel van a mai gyülekezetekben lehetséges 
vagy meglevő félreértésekre. Szándéka — hogy az időszerű témák ki
emelése nélkül is olyan eredményeket nyújtson, melyek segítséget jelen
tenek az olvasónak — helyeselhető és megvalósul. Csupán néhány helyen 
vetődik fel a kérdés, hogy az exegézisben mondottak hogyan következ
nek a magyarázott szakaszból (52, 70, 119, 128, 177). Stílusa nyugodt, ér
velő. A  kommentár gyülekezeti szolgálat közben készült, mely emlékez
tette a szerzőt, hogy munkájának célja a gyülekezeti szolgálat és biblia
tanulmányozás segítése. Talán a gyülekezetszerűséggel magyarázható né
mely közhasználatú, de ilyen igényű munkához nem elég szabatos kife
jezés használata (23, 35, 109, 111).

A  kommentár bevezetésében a Filippi levéllel kapcsolatos kérdések 
közül a levél egységével kapcsolatos fejtegetés a legterjedelmesebb. Ügy 
tűnik, a levél egységének kérdése van Cserháti Sándor érdeklődésének 
homlokterében: már a bevezetés végén utal rá, egy oldallal később pedig 
ki is jelenti, hogy „a Filippi levelet nem lehet egységes iratnak tekinteni” 
(9), hanem a levél a mai formában Pál két Filippitte írt levelének az ösz- 
szedolgozása. A  bibliatudomány eredményei és feltételezései eléggé is
mertek ahhoz, hogy ezt az állítást összeférhetőnek tartsuk a kinyilatkoz
tatás történetiségével, mely nem rendíti meg egy-egy bibliai irat igei te
kintélyét. Mivel Cserháti Sándor is történetkritikai és irodalomkritikai 
módszerekkel közeledik a Filippi levélhez, ezért nem idegen eszközhöz 
nyúlunk, ha állítását is történeti és kritikai kérdésekkel fogadjuk.

A  „két” levél elméletének egyik alapja, hogy a gyülekezeti tagok ver
sengésével foglalkozó 2. fejezet és a tévtanítóktól óvó 3. fejezet más gyü
lekezeti helyzetet feltételez. Természetesen ez két különböző probléma, 
de egyrészt nem egymást kizáró problémák, hanem egyszerre is előfor
dulhatnak, másrészt pedig Cserháti Sándor is úgy véli, hogy a tévtanítás

364



kérdése még nem égető probléma Filippiben, hanem csak most kezd .je
lentkezni (145). Ha elfogadható az a feltételezés, hogy Pál a Filippi leve
let Efézusban írta, akkor olyan területről írta, amelyen már eleven kér
dés volt- a zsidókeresztyén tévtanítás. Ennek tanúja a Galáciai levél. 
A két levél megírása között feltételezett három évnyi különbség elegendő 
lehetett — bőségesen! — az akkori közlekedési viszonyok mellett, jól 
szervezett római birodalomban és jól szervezett zsidó diaszpórában, hogy 
a tévtanítás továbbjuthasson Filippibe. 55-ben, a levél általánosan felté
telezett keletkezési évében tehát elvileg nem lehetetlen ennek a tévtaní- 
tásnak a megjelenése ott. Különösen nem, ha arra gondolunk, hogy 2Kor 
nem sokkal később keletkezett és több ponton hasonló ellenfelekkel küzd.

A  3. fejezet önállósága („második” levél) mellett azzal érvel a szerző, 
hogy ez az apologetikus rész szokatlan helyen van a Filippi levélben, 
mert „Pál általában az érdemi rész első pontjaként, azonnal a köszöntés 
és a hálaadás után szokta az ilyen természetű kérdéseket tárgyalni” (10). 
Elgondolkoztató ez az érv, de azt feltételezi, hogy a tévtanítás egyforma 
intenzitással jelentkezett minden gyülekezetben és hogy Pál minden le
velét egyforma vázlat alapján írta meg. Ez az érvelés nem veszi tehát 
kellően figyelembe, hogy a levél nem teológiai értekezés, hanem levél, 
amely valóságos kérdésekre válaszol és a való életből íródott (24, 123).

A  bevezetés említi Polikarposzt (9), aki Pálnak a Filippi gyülekezet
hez írott leveleiről tudott. A  szerző elképzelhetőnek tartja (13), hogy az 
apostol leveleit megőrizni kívánó gyülekezetek a biztosabb őrzés érdeké
ben összemásolták a rövidebb leveleket (2Jn és 3Jn elég rövidek lettek 
volna ehhez!). Marcion viszont a tíz páli levél között a Filippi levelet is 
felvette kánonába. Annak ellenére tette volna ezt, hogy még tudott az 
„összemásolásról” ? Azok dolgozták volna össze, akik még Pál korához 
voltak közelebb? Polikarposz leveleinek sorsa (13) az összedolgozást nem 
zárja ki, de nem is valószínűsíti a Filippi levélre nézve.

Az „egyébként” („to loipon” ) határozószó előfordulásának is nagy je
lentőséget tulajdonít Cserháti Sándor. Talán túlságosan is nagyot? Egy
szer azt állítja, hogy ezzel a szóval kezdődik a 4,4—7-ig terjedő szakasz 
(12), holott nem fordul elő benne. Azután kijelenti, hogy »a  4,4 elejéről 
hiányzó „to lopion” tehát l,la-nál keresendő^ (204), de nem mondja meg 
miért. A  3,la-ban szereplő „to loipon” -ban pedig arra lát igazolást, hogy 
itt a levél végének még hátralevő intelmei következnek (137), tehát itt az 
„első” levél vége jön. Hivatkozik lKor 7,29-re és IThessz 4,1-re, de egyik 
hely se meggyőző. lKor 7,29-et aligha lehet záró intelmek bevezetésének 
tekinteni, hiszen még kilenc — súlyos tartalmú — fejezet következik utá
na, és nem igazolja a szótári értelem se (Bauer, 948). IThessz 4,1-ben az 
„egyébként” valóban intelmeket vezet be, de itt se csak intelmek követ
keznek, hanem jelentős tanítás is, akárcsak Fii 3-ban.

Bevezetője szerint Cserháti Sándor a történetkritikai módszert kíván
ta alkalmazni. Kérdéses, hogy eléggé történeti és eléggé kritikai volt-e? 
Először dönteni akar a levél egységének kérdésében, hogy azután ismer
tesse a gyülekezet helyzetét (8), mert különböző levelek különböző gyüle
kezeti helyzeteket feltételeznek. De milyen gyülekezeti helyzetet feltéte
lez az „egységes” Filippi levél? Hiszen a gyülekezeti helyzetre nézve is 
legfontosabb forrásunk az előttünk fekvő szöveg! Feltételezett gyülekezeti 
helyzet.(!) tüzetes vizsgálatával (!) jut el oda, hogy ezt a levelet nem lehet 
egységes iratnak tekinteni (9), és a tévtanítás felől akar (már megint!) 
dönteni, hogy értelmezhesse a 3. fejezet második felét (140), — pedig a 
módszer megfordítottja éppen olyan fontos lenne, tulajdonképpen próbá
ja és kiegészítője az előzőnek.
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Ügy tűnik, hogy ezek formai és bevezetéstani kérdések csupán. Nem 
csak azok. A  „döntés” folytán a tizenegy nagyobb szakaszra bontott „két” 
levél egymás mögé másolt perikópák sorozatává válik. Ez is lehet persze 
a történetkritika igaz eredménye, melyet el kell fogadni. De legalább 
ilyen tanulságos lehetett volna az a kísérlet, mely a levél nem mindig 
teljesen egyenes gondolatmenetének összefüggését igyekszik megmutatni. 
Hiszen Cserháti Sándor maga is rámutatott exegézise során a „két'’ levél 
közötti hasonlóságokra és érintkezési pontokra (pl. 120, 127, 136, 145, 198).

A  levél egységéről mondottakra azért látszott szükségesnek kitérni, 
mert ez az exegézisnek is alapvető koncepciója és — úgy tűnik — a szer
ző is hangsúlyozza.

Még két kisebb részlet problémája:
a) A  3. fejezet tévtanítóiról adott jellemzését a szerző a hegyi beszéd

nek Máté szerint megőrzött hagyományával illusztrálja (144, 176), mint 
a tárgyalt teológiai álláspont (ebben az esetben ez tévtanítás) „legtisztább 
lecsapódását”. Remélhetőleg „csak” pongyola fogalmazással van dolgunk.

b) A  kommentárban kétszer szerepel az „első” levél keletkezési dá- 
.tuma: 55 táján (17) és 57 (125). Ez az eltérés nagyon zavaró. Remélhetőleg 
„csak” sajtóhiba az egyik. De melyik?

Cserháti Sándor olyan munkát adott a kezünkbe, melyet forgatva és 
mellyel vitázva meggazdagodhatunk teológiai önképzésben és igehirdítői 
szolgálatban egyaránt.

Reuss András

Az egyháztörténet újabb irodalmából
Századunk hetvenes éveinek könyv- és folyóiratanyagából évről évre 

gazdagabb termést takaríthatnak be az egyháztörténészek. A  gyakorló 
lelkészek és a világiak azonban nehezebben tudnak az újabb publiká
ciókról tájékozódni.

Úgy véljük ezért, célszerű a Teológiai Akadémia egyes tanszékei ré
széről időnként tájékoztatást nyújtanunk a hazai és nemzetközi tudomá
nyos élet teológiai vonatkozású publicisztikájáról. Most az egyháztör
ténet tárgyköréből adunk egy vázlatos könyvszemlét.

Összefoglaló művek

Raymund Kottje—Bernd Moeller: Ökumenische Kirchengeschichte 
(Ökumenikus egyháztörténet). Matthias Grünewald-Verlag, 3 k, Mainz— 
München, 1970—1974.

A  protestáns, katolikus és orthodox egyháztörténészek első nagy kö
zös vállalkozásaként megjelent 3 kötetes munka tudományos szintű közös 
keresztyén bizonyságtétel arról, hogy az egyháztörténet-tudomány nem 
lehet többé felekezetei határok közé szorított, egyoldalú érdekeket védő 
polemikus irodalom. Ezért vállalkoztak neves német, svájci, dán, francia 
és görög történészek egy ökumenikus egyháztörténet megírásának úttörő 
kockázatára.
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Tirakó Im re: Keleti kereszténység — keleti egyházak. Szent István 
Társulat kiadása, Budapest, 1971.

A  Budapesti Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia ak
kori dékánjai, dr. Tirnkó Imre görög katolikus püspök széles körű tudo
mányos munkájának érett gyümölcse ez az 554 oldalas hézagpótló könyv. 
Ez is arról vall, hogy az egyházak megosztottsága „nem engesztelhetetle
nül ellentétes”, hanem arra hivatott, hogy egymással kiengesztelődve és 
megbékélve kölcsönösen kiegészítsék egymást.

A mű első fele részben a Kelet és Nyugat közötti kulturális és vallási 
különbségekre mutat rá — mint elidegenedésük belső okaira — részben 
pedig azokkal a keleti egyházakkal foglalkozik, amelyek „téves tanítá
sok” során váltak ki az „egységes egyházból” . A  könyv második fele a 
bizánci szertartású ortohodox és egyesült egyházak, majd a keleti szer- 
tartású keresztyénség magyarországi történetével foglalkozik. Ez utóbbi 
fejezetek különösen is nagy érdeklődésre tarthatnak számot hazai olva
sóink részéről.

Berki Feriz (szerk): Az orthodox kereszténység. A  Magyar Ortodox 
Adminisztratúra kiadása, Budapest, 1976.

A könyv szerzői — dr. Berki Feriz, Berki Zuárd, Illés, Imrényi T i
bor, Patacsi Gábor, Pikó Mózes és Popovics István — átfogó történeti és 
egyházrajzi tájékoztatást nyújtanak művükben a görögkeleti egyházról, 
különösen annak hazai megjelenési formáiról, a magyar, szerb, román 
és bolgár egyházakról. Részletesen ismertetik a „nagy egyházszakadás” 
(1054) hátterét és az orthodox keresztyénség azóta lefolyt történetét. Ér
tékes fejezetei a könyvnek az egyház kánoni berendezkedésének, tanítá
sának, liturgiájának, költészetének és művészetének a hiteles rajza és ér
téklő elemzése.

Barton—Bucsay—Stupperich: Brücke zwischen Kirchen und Kultu- 
ren (Híd egyházak és kultúrák között). Böhlau Verlag, Wien—Köln— 
Graz, 1976.

A  Bécsi Protestáns Egyháztörténeti Intézet megalakulásával párhuza
mosan kiadott „Egyháztörténeti Tanulmányok és Szövegközlések” sorozat 
elsőkötete Peter F. Barton bécsi egyetemi tanár szerkesztésében jelent 
meg. A  40 éves evangélikus egyháztörténész páratlanul gazdag irodalmi 
tevékenysége eddigi publikációinak teljes jegyzékében tükröződik e 
könyvben, amely négy összefoglaló tanulmányát közli. Ezen kívül Stup
perich münsteri és Bucsay Mihály budapesti református professzoroknak 
a délkelet-európai protestantizmus küldetését tárgyaló értékes írásai te
szik számunkra fontossá a mű ismeretét.

Ókor

Peter F. Barton: Die Frühzeit des Christentums in österreich und 
Südostmitteleuropa bis 788). (A keresztyénség kezdete Ausztriában és 
Délkelet-Európában 788-ig.) Böhlau—Verlag, Wien—Köln—Graz, 1975.

A  fent említett sorozat első folyamának első részeként jelent meg a 
szerző gazdagon dokumentált és illusztrált 290 oldalas műve. Jelentősége 
számunkra főként abban áll, hogy többek között Pannóniának ókeresz
tény emlékeit a legújabb irodalom figyelembevételével és a legújabb le
letek ismertetésével rendkívüli tömörséggel és szemléletességgel adja elő. 
Régészek és muzeológusok, történészek és tudományos igényű lelkészek 
részére egyaránt kitűnő kézikönyvként ajánlható.
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Amadeo Molnár: Les Vaudois au Moyen Age (Valdensek a közép
korban). Torino: Claudinna, 1974.

Az eredetileg Prágában cseh nyelven, 1973-ban megjelent mű fran
cia és olasz fordításban is napvilágot látott 1974-ben. A  prágai Husz-Fa- 
kultás magyar és olasz ősöktől is származó dékánja, a neves cseh egyház
történész e művében korszerű elemzését adja a 13. században meginduló 
„eretnekmozgalomnak” és kitűnő teológiai éleslátással mutatja be a hu
szita, majd reformátori mozgalmakhoz való többsíkú viszonyulását. Az 
összeurópai aspektus szem előtt tartása mellett nagy érdeme a könyvnek 
a valdensek társadalmi tevékenységének és szociális elkötelezettségének 
eredeti források tanulmányozásán alapuló elemzése és bírálata. Különö
sen érdekesek és újszerűek Molnár professzornak az inkvizícióval kap
csolatos újabb kutatási eredményei.

Újkor

Hejnrich Bornkamm: Luther. (Gestalt und Wirkungen). Schriften des 
Vereins für Reformationsgeschichte, Nr. 188. Gütersloh, 1975.

Az ez év januárjában elhunyt neves történész 1927—1972 között 
megjelent 14 Luther-tanulmányát foglalja össze a kötet. Változatos témái 
Luther és édesapja kapcsolatát, Bölcs Frigyeshez való viszonyulását, írói 
és bibliafordító tevékenységét és teológiájának sokoldalú, alapos elem
zését adja a szerző, különös tekintettel a kettős kormányzásról szóló ta
nítás mai aktuális vonatkozásaira. Külön kitér Bornkamm a svéd Erik 
H. Erikson néhány éve nagy vitát kiváltó, a fiatal Lutherről szóló könyve 
(Dér junge Mann Luther, Hamburg, 1970, eredeti kiadása „Young Mán 
Luther”, A  Study in Psychoanalysis and History, New York, 1958) kriti
kájára is.

Studia et Acta Ecclesiastica III. Tanulmányok és szövegek a Magyar- 
országi Református Egyház XVI. századi történetéből. Református Sajtó- 
osztály, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1973 (1975).

A  hazai református egyház az 1567-es debreceni alkotmányozó zsi
nat 400. évfordulója alkalmából annak emlékére még 1964-ben határozta 
el egy 5 kötetből álló egyháztörténeti sorozat kiadását. Szerkesztője 
D. dr. Bartha Tibor, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a 
református egyház zsinatának lelkészi elnöke.

A  sorozat első kötete 1965-ben jelent meg „A  Heidelbergi Káté törté
nete Magyarországon” címmel, míg a második kötet — „A  Második Hel
vét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve” 1967-ben látott 
napvilágot. A  sorozat e harmadik, eddig legterjedelmesebb kötete 18 szer
ző 1022 oldalas munkája.

A  kötet új vonása, hogy — zömében eddig nem publikált vagy nehe
zen hozzáférhető — forrásközléseket is tartalmaz a reformáció első, alap
vető évtizedeiből. Ezek mellett az egyháztörténeti dokumentumok mellett 
három nagy terület elemzését kapja az olvasó Szegedi Kis István, Mé
liusz Juhász Péter és a magyar biblia történetének tárgyköréből.

Richard Friedenthal—Terényi István: Luther élete és kora. Gondolat, 
Budapest, 1973.

A  német származású, Londonban élő kultúrtörténészt a 351 000 pél
dányszámban megjelent Goethe-életrajza tette világhírűvé két évtizeddel

Középkor
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ezelőtt. Azóta írt Pascalról és Handelről, Diderot-ról és Leonardo da Vin- 
ciről — s legújabban „Eretnek és lázadó” címen Húsz Jánosról is. Az ere
detileg német nyelvű Luther-életrajz (München, 1967) három főrészben 
tárgyalja a nagy reformátor működését. Az első 150 oldalon „Egy lázadó 
útja” a kezdeteket, a 370 oldalas „Roham” a reformáció első 8 esztende
jét, majd „A  wittenbergi reformátor” 115 oldalon Luther két évtizedes, 
1525 utáni működését mutatja be. A  széles körű olvasóközönségnek szánt 
könyv főként stílusa és a hiteles kulttúrtörténeti háttere miatt tarthat ko
moly érdeklődésre számot.

Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber 
nyelv Magyarországon. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1973.

A „Humanizmus és Reformáció” sorozatban megjelent mű a 16. szá
zadi magyar műveltség egy addig alig érintett területét: a héber nyelv
nek a század eszmerendszerére gyakorolt hatását és szerepét vizsgálja. 
Sylvester Jánostól — aki a héber nyelvet először használta fel hazánk
ban a magyar nyelvtan törvényszerűségeinek a megértéséhez és aki elő
ször nyomtatott héber szöveget Magyarországon a Grammatica Hunga- 
rorum lapjain 1539-ben — Benczédi Székely, Heltai, Ozorai, Méliusz, Du- 
dith vagy Bogáti Fazekas Miklós munkásságáig a 16. század négy feleke- 
zetének számos kimagasló alakját ismerhetjük meg működésük eddig 
még fel nem tárt területéről.

Király László (szerk.): Apáczai Csere János. Református Zsinati Iro
da kiadása, Budapest, 1975.

A nagy magyar tudós és pedagógus születésének 300. évfordulója al
kalmából a Makkai László által szerkesztett „Egyháztörténeti Tanulmá
nyok” első köteteként megjelent 154 oldalas könyv — dr. Bartha Tibor 
püspök előszavával — elsősorban Apáczainak, a teológusnak az alakját 
akarja megvilágítani.

Kocsis Elemér professzor a puritán kegyesség hatását tükröző nagy 
nevelő teológiai etikájáról, Makkai László „az első modern magyar em
ber” világnézetéről és kartéziánus vonásairól, Király László debreceni 
lelkész és könyvtárigazgató pedig a társadalmi fejlődésért folytatott küz
delmeiről ír benne. Megtalálható a könyvben a Debrecenben őrzött ritka 
Apáczai-kéziratnak, a „Mennyország kinyittatott szaros kapuja” című 
műnek a szövegmagyarázatos új kiadása is.

Makkai László (szerk.): In Memóriám Eliberationis Verbi Divini Mi- 
nistrorum Hungaricorum ad Triremes Condemnatorum MDCLXXVI. 
(A gályarabságra ítélt magyarországi lelkészek 1676-os megszabadulásá
nak emlékére.) Református Zsinati Iroda kiadása, Budapest, 1976. Studia 
et Acta Ecclesiastica, Nova Series I.

A  Debrecenben működő Középkelet-európai Reformációkutató Inté
zet munkatársainak és e sorok írójának közös vállalkozásaként a gálya
rabok kiszabadulásának 300. évfordulóján megrendezett ünnepség és tu
dományos ülésszak tiszteletére megjelent könyv igen jelentős képanyag
gal gazdagítja hazai egyháztörténeti ismereteinket. Az evangéliuks Nik- 
léczi Boldizsár és Simonidés János, valamint a református Ladmóczi Ist
vánnak az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzött egykorú 
naplói és azok képei képezik a kötet gerincét. A  könyv másik nagy ér
téke a Barcza József és Csohány János szakértelmével készült bibliográ
fia: a gályarabság teljes korabeli könyvészetének jegyzéke, összeállítá
sában — az Evangélikus Országos Könyvtár idevonatkozó anyagának fel-
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kutatásával és rendszerezésével — Egyháztörténeti Szakcsoportunk több 
tagja is részt vett.

Makkai László (szerk.): Galéria Omnium Sanctorum. A  magyar- 
országi gályarab prédikátorok emlékezete. Európa Könyvkiadó, Magyar 
Helikon, Budapest, 1976.

A  170 oldalas, fényes ikonolux műnyomó papíron 8000 példányban 
megjelent munkát Maikkai professzor e sorok írójának és dr. Ladányi 
Sándor református levéltár-igazgatónak a közreműködésével, mintegy 
100 képpel — egykorú rézmetszettel, festménnyel és rajzzal — illusztrál
va szerkesztette. A  könyvben első ízben kapja kézbe magyar olvasó a gá
lyarabságra és annak előzményeire vonatkozó egykorú irodalom négy 
kimagasló dokumentumát: Kocsi Csergő Bálint pápa rektornak Bőd Pé
ter által magyarra fordított „Kősziklán épült ház ostroma” című művét 
(1676), egy ismeretlen holland szerzőnek „Rövid és hiteles beszámoló” 
(1676) című írását, és két evangélikus prédikátorunknak kéziratos mun
káját: Masznyik (Masnicius) Tóbiás „Hallatlan börtönper” (1676) és Si- 
monides János „Minden szentek galériája” (Galéria omnium sanctorum. 
1675) című, kortörténeti szempontból is rendkívül érdekes írásait.

Számunkra azért is jelentős ez a gyűjtemény, mert eddig sem Masz
nyik, sem Simonides kéziratai nem jelentek meg magyar fordításban, 
ugyanakkor az általuk készített és itt zömében első ízben publikált ere
deti színes tollrajzok, illetve tusrajzok igen szép és értékes korabeli do
kumentumok. Az evangélikus Országos Levéltárban levő, páncélszek
rényben őrzött Masznyik-kézirat húsz színes tollrajza a könyv kiemel
kedő értéke.

Ottlyk Ernő: Az evangélikus egyház útja a szocializmusban. A  Ma
gyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya kiadása, Budapest, 1976.

Népünk és egyházunk történetének utolsó harminc esztendejét, a 
régi és az új harcával járó útkeresés, majd úttalálás izgalmas eseményeit 
és teológiai, egyházpolitikai eredményeit mesteri tollal és kiváló egyház
történeti érzékkel örökítette meg Ottlyk Ernő püspökünk. A  14 fejezetre 
osztott könyvnek két különös erőssége a korszak teológiai irányzatainak 
alapos elemzése és az egyházi események mögött meghúzódó társadalmi 
összefüggések feltárása.

A  260 oldalas, mindvégig érdekfeszítően érdekes könyv felelős kiadó
ja, dr. Káldy Zoltán püspök az Előszóban joggal írja, hogy egyházunk tör
ténelmének utolsó 30 esztendejét így összefoglalni nem volt könnyű fel
adat. Egyfelől olyan nagy anyag áll a kutatók rendelkezésére, amelyből 
nem volt mindig könnyű kiválogatni a leglényegesebbet, másfelől van
nak még olyan forrásanyagok is, amelyeknek az értékeléséhez bizonyos 
idő kell.

Ottlyk Ernő püspök könyve elsősorban nem dokumentumok rögzítése 
akart lenni az utókor számára, hanem sokkal inkább a gyülekezetek tag
jaiban akarta munkálni a tisztánlátást.

Dr. Fabiny Tibor
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Fórum

Hogyan prédikáljunk jobban?
1. Prédikációnk frisseségéért, a textus helyes megértéséért és tartal

mának helyes alkalmazásáért mindig meg kell dolgoznunk.
Minden olyan előkészítőt, igehirdetést fel tudok használni a Lelki- 

pásztorból, amelyen érződik az, hogy a textusba belemélyedt, aki készí
tette, s keresi a tartalom friss megszólaltatását. Egy tartalmilag értékes, 
irányt szabó mondat is segítséget jelent, ha az bennem új gondolatsort 
indíthat el. Zavar viszont, amikor egy textusra olyan igehirdetés épül, 
aminek általános mondanivalójához a Szentírás bármely lapján találhat
nék megfelelő alapigét.

2. Ha igehirdetésünk frázisok vagy lemezek gyűjteménye, elvész an
nak személyes bizonyságtétel jellege. Ha az igehirdetésünk csak általános, 
örök igazságok megállapításához jut el, hiányzik belőle az alkalmazáshoz 
szükséges egyéni felelősségvállalás, az igének mai megszólaltatása.

3. Milyen a jó prédikáció? Az, amelynek a hallgatók életére kiható 
ereje van. Amikor elvont fogalmakat is, mint pl. szeretet, kegyelem, hű
ség, bűn stb., olyan természetesen s életre alkalmazottan tudjuk szemlé
letessé tenni számukra, hogy saját életükben is felismerik és élik azok 
valóságát. Amikor az igehirdetés segíti a hallgatókat, hogy helyesen ta
lálják meg helyüket a családban, társadalomban, munkában és a világ
ban. Amikor az ige arra ösztönzi őket, hegy Isten akarata szerint hozzák 
meg felelős döntéseiket az életben.

4. Hogyan jobban? Ne másoktól várjuk azt, hogy helyettünk tanul
janak, birkózzanak az igével. A  magunk munkáját nem spórolhatjuk meg, 
ebben csak segítséget jelenthet mások felismerése, gondolata, igehirde
tése.

Magyar László

Isten gazdag üzenete nem lehet lapos és unalmas mondanivalóvá az 
igehirdetésben.

1. Nehéz érdekesen és találóan prédikálni. Ezért sokszor megelégszem 
egyetlen friss és aktuális mondanivalóval.

2. Rendszeresen összekapcsolom igehirdetésemet a mai egyház, a mai 
gyülekezet eseményeivel. Az élő Úrra mutatok úgy, hogy megtörtént ese
teket is viszek a szószékre, amelyekben emberek hitbeli magatartása, 
megmozdulása, áldozatos szeretete vált láthatóvá.

3. Televízió, rádió, sajtó, mai élethelyzeteket, életkérdéseket vet fel, 
amihez kapcsolódhat a prédikáció mondanivalója. Ha jól csinálom ezt a 
kapcsolást, igazán érdekessé és korszerűvé válik az igehirdetés.

4. A  textus eredeti értelmének jó megragadása és megfogalmazása az 
első lendítő erő a jobb prédikáláshoz. A  bibliai bizonyságtevők nem vol
tak mellébeszélők, jelszavakat mondogatok. Egyértelműen igaz, hogy 
amikor az embert Isten színe elé állították, ugyanakkor egymás mellé is.
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Az emberi élet szebbé tételének, igazságos társadalmi megoldásoknak 
tisztább politikai törekvéseknek prédikátorai ők.

Egyetlen kérdésre szorítkozom: miért nem az igehirdető műhelyét be
mutató, műhelymunkára serkentő rovat az „Igehirdető műhelye” ? Fel
adatunk az igehirdetés készítése és nem valami kész anyag átvétele. Ha 
a műhelymunka nem kapja meg az őt megillető hangsúlyt, félős, hogy pl 
az ún. pietista hangszerelésű lemez-prédikációkat valamiféle haladónak 
tűnő hangszerelésű igehirdetés váltja fel. Pedig a Szentírás minket egyér
telműen emberi, mai, haladó, politikailag tisztán látó és tiszta utat muta
tó, Istentől jövő üzenet átadására akar eljuttatni.

Simonfay Ferenc
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A z  igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

Ézs 43,10—15

In medias res

Van a jelenleg is használt „Konfirmációi Kátéinkban egy kérdés, 
szóm szerint a 19, amelyben azután kérdezünk: „kik voltak a próféták és 
az apostolok?” A  válasz: „a próféták Isten választott emberei voltak, akik 
Isten akaratát hirdették és az Üdvözítő eljöveteléről jövendöltek. Az 
apostolok pedig az Üdvözítő Jézus Krisztus megérkezéséről tanúskodtak.”

Sokszor bírálják Káténkat a lelkészi karban, de ritkán jutnak el és 
kevesen — ezért — addig, hogy igehirdetést is lehet annak egy-két sorá
val kezdeni. Pedig, az alig konfirmáltak figyelmét felhívnánk arra, amit 
tudnak, sőt a régebbiek figyelmét is a már „tudottra” vezetnénk vissza. 
A válasz lényegét abban látom, hogy akár prófétákról, akár apostolokról 
beszélünk, úgy is, mint akik jövendöltek, vagy tanúskodtak, mindkét 
meghatározás azt jelöli, hogy a Biblia egyszer már elhangzott beszéd. 
Nem olyan „szerzemény” , amit kigondoltak, elképzeltek, hanem olyan be
széd, amit már egyszer hallottak, ezeknek a soroknak már volt találko
zásuk élő emberekkel, sőt már ezekre a szavakra reagáltak. Olyan em
berek reagáltak, akik benne éltek a történelemben, ténylegesen örültek, 
szenvedtek, lelkesedtek és letörtek, elcsüggedtek. Ilyen ige ez az ezsaiási 
szakasz is. Fogságban, Babilonban hangzott el.

A  mi helyzetünk — természetesen — más. Olyan szempontból is, 
hogy „innen” már tudjuk, azaz a történelemből, ők még nem, hogy fog
ságuk végefelé járnak már. Lejár a nehéz idő.

Feltűnő ebben az igében Ezsaiás próféta szemlélete. Tudjuk a törté
nelem helyzetét és ő előrenéz. Mondanivalójának témája nem üres vigasz- 
talgatás és nyugta tás, hanem nyugtatásul és vigasztalásnak a legjobbat 
választja — előrenéz. Ebben benne van, s önvizsgálatot is tarhatunk e 
sorok olvasása közben, aki csak nyugtat, az sohasem mutat rá senkire és 
semmire. Csak azért, mert ő maga sem számít senkire és semmire. Ezért 
üresedett meg vigasztalásunk és vigasztalódásunk. A z igazi vigasztalás 
mindig célt láttat. És csak így nem hamis és csak így lesz bátorítás is a 
vigasztalás, nem olyan, ahogy mi szoktunk súlyos betegágya mellett „v i
gasztalni” .

Mondanivaló

De mit mond Ezsaiás? Istenhez vezet. Így egyszerűen és ilyen ter
mészetesen. Ma sem tudunk jobbat és többet. Ez a vigasztalás csúcsa, az 
Istenhez vezetés. Aki megteszi ezt-az utat, az mór kimozdult. Kimozdult 
abból, aminek rabja, ami elkeseredését okozta, ami fogva tartja.
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Felmérés

Ma már mindenkinek az élethelyzetét fel tudjuk mérni, szociológiai
lag, egészségileg és ellátottság szempontjából. Ez a felmérés még nem 
„vigasz”, ez vívmány, hogy ki hol tart, ki mennyire jutott. Sokan vannak, 
akik megrekedtek egy-egy életszakaszban. A  megakadást nemcsak a szes 
génységben lehet keresni, hanem a „vanban” is vannak megakadt embe
rek. Olyanok, akiket betemetett a van, rabjai annak, nem látnak ki és 
nem látszanak ki abból, s úgy gondolják, hogy nincs kiút. Ezsaiás a „csu
pán vegetálásból” akar kimozdítani, a közösségi életre. Ezen a ponton pe
dig van tennivaló ma is. A  bezártságot, az elzártságot, az elszigeteltséget 
kell megnyílt életté változtatni, s ez a nyitogatás prófétai szolgálat.

Feltűnő az, hogy nyoma sincs „ez úgy se megy” jajgatásnak. Tény az, 
hogy nem megy magától. A  kiutat látja Ezsaiás és nem hallgatja el, ha
nem felkészíti népét a szabadulásra, hogy tudjanak mit kezdeni azzal. 
A  jelen szituáció alkalmas erre az „előiskolára” . Belsőleg akarja felkészí
teni népét a hihetetlenre. Ezsaiás azt is aláhúzza ezzel a magatartásával, 
hogy hite szerint Isten nemcsak a történelem Ura, hanem az egyéni élet- 
szemlélet változásának is.

Isten tanúi

Ez nem szólam, hanem kitüntetés, mert minden megbízatás az. Em
beri oldalról szoktunk úgy fogalmazni, vagy ilyen mondatokat hallani: 
„mire vagyok még jó? Felesleges lettem?” Elkeseredett emberek monda
tai ezek. Hogy lehet ettől a mondattól és ebből az élethelyzetből szaba
dulni? Hogy lehet ebből szabadulni, de a lelkész gondja, hogy lehet ebből 
kiemelni? Szinte egy egész útnak a gondja ez, hogyha látogatni megyünk: 
mit mondjunk majd először is?!

Ezsaiás ismerte népét, annak helyzetét, mind a történelmit, mind a 
lélektanit. Ezért Istent idézi, de nem azért, hogy a könnyebb megoldást 
válassza, hanem arról beszéljen, aki neki is meggyőződése, aki betölti 
egész életét. Ezért nem „esetlenkedik”, hanem Isten üzenetét hozza: „ti 
vagytok a tanúim” — ezt mondja az Ür.

Nem hamis önbizalom növelés ez, hanem arra az Ürra mutat, aki az 
élet „lendkereke” . Ezért van csak Istenről szó ebben az igeszakaszfcan. 
Nincs mellékszereplője a mai Igének, nincsenek mellékzöngék, színezési 
lehetőségre ok, vagy alkalom, csak Istenről lehet beszélni. Arról az Is
tenről, aki megismerhető, akiben ma is lehet hinni, aki ma is megérthető. 
A  „lendkerék”-kel összekötő tengely ez a mondat, ti vagytok az Isten ta
núi. Csak az „üzemelhet” rendesen, akinek nincs tengelytörése. Adva van 
a lendkerék, adva van a választott nép, csak éppen tengelytörése van. 
Nincs, ami összekösse a lendkerékkel, ezért nincs cselekedet, ezért moz
dulatlan, „hasztalan” és ezért reménytelen, de elszomorító látványt is 
nyújt. De arra is képtelen, hogy helyreállítsa, rendbehozza ezt a kapcso
latot.

Ezsaiás mutat rá arra, hogy erre a változásra egy segítség van, még
pedig az, hogy az Isten újra közeledik a: „ fi vagytok a tanúim” -mal.

Misszió ma =  diakónia

Téves lenne ezen a ponton rámenni a régi misszió fogalmára. Itt nem 
arról van szó, hogy Izraelnek tanúkat kell kiküldenie a szomszéd népekhez
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missziói feladattal. Mégis tanúk, mégis missziói szolgálatot végeznek, 
Olyan tanúkról van itt szó, akik egész magatartásukkal azt árulják el, 
hogy tudják azt, hogy kicsoda az Isten! Akik ismerik, akik értik akara
tát. Olyanok, akik ennek az Istennek az útján járnak. Ma úgy monda; 
nánk, hogy tudatosan, akik úgy élnek benne az egyházban, hogy nem 
hagyományosan, hanem diakóniai módon. Ennek az igének ez a diakóniai 
vonulata és tartalma.

A mai egyház szolgálata ma nem az, hogy misszió, hanem az a leg
nagyobb missziója, hogy diakóniai. A  diakóniájának egyik sarkalatos té
nyezője, tudja kiben hisz. Olyanban, aki úgy beszél önmagáról: „ezután 
is csak én leszek!” Tehát tudom, hogy nem a primitív népek egyik val
lásának folytatója vagyok, hanem annak az Ürnak a szolgálatában állok, 
aki nem változott. Ennek az Istennek az ereje, hatalma, megváltása és 
megtartása ebben az egyértelműségben van. Ennek az Ürnak a maga
tartását nem a helyzet határozza meg, hanem Ö határozza meg minden 
helyzetben a tanúk magatartását. Ez a magatartás pedig ma csak diakó
niai lehet, terepasztala pedig ez a föld!

Ezsaiás prófétának itt nem önbizalma, hanem meggyőződése van. 
Ezért a prófétai szolgálat az sohasem ámulatba ejtő, hanem meggyőző 
erővel bír. De ha ragaszkodunk az önbizalom szóhoz, akkor pontosíta- 
nunk kell ennek tartalmát.

Tudom, hogy tanú vagyok;
Tudom, hogy Jézus nyomán tanítvány vagyok. Csak addig vagyok 

tanítvány, amíg Mesterem van, mert nincs tanítvány Mester nélkül.
Tudom, hogy Mesterem több, mint én a tanítvány.
Tudom, hogy ezzel elszámolással tartozom, tehát felelősséggel végzem 

a tanú diakóniai szolgálatát ma és községemben.

Az igehirdetéshez még

Téves beállítás az, ha valaki ezen a vasárnapon archív filmet perget 
gyülekezete előtt: fogságról, annak borzalmáról és reménytelenségéről. 
Az archív filmet otthon kell „megnézni”, s nem mutogatni. A  szószék 
nem „film múzeum” .

Csak azért prédikálhatunk erről az igéről ma is, mert Isten nem vál
tozott, ugyanaz, aki Ezsaiásra prófétai szolgálatot bízott, ugyanaz, aki Jé
zusban megmutatta szeretetét, s ugyanarra akar bennünket is felkészíte
ni, amire felkészítette választott népét: legyünk a tanúi! 1977-ben! Ez v i
szont nem megy Isten ismeret és társadalmi helyzet ismerete nélkül.

Azért sem kell ma a babiloni fogságot megemlítenünk, mert az Igé
ben sincs róla szó. Nincs benne elmarasztalás, nincs blenne szemrehányás, 
szabadulás van, Istenre mutatás van és elkötelezés a tanúbizonyság tétel
re. Nekünk is van honnan kimozdulnunk és van is mire, erre a bizony
ságtételre. Ez Ágendánk témamegjelölése is.

Káposzta Lajos
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Lk 3,7— 14

Célttévesztett, azért értelmetlen lenne a jánosi és jézusi keresztsén 
különbözőségét feszegetnünk. A  mi számunkra az a keresztség adott 
amelyikben valamennyi keresztyénnel együtt részesedtünk. A keresztség- 
től elválaszthatatlan az egész életünket betöltő megtérés. A  megtérés nem 
csak vallomás, hanem a másokhoz való viszonyban és a cselekedeteink
ben hiteles magatartás. Ez a magatartás és cselekvés szüntelenül az em
bertársakat tartja szem előtt. Azért nem pótolhatja semmilyen származás, 
sem pedig yalamilyen közösséghez tartozás.

Keresztyénnek lenni és maradni.. .

Roppant világos alapigénknek az a kicsengése — ebben egyezik 
Krisztus Urunk szemléletével és gyakorlatával —, hogy a keresztség, a 
megtérés, a gyümölcsöző cselekvés és életfolytatás teljes és megbontha
tatlan egységbe tartoznak. Mivel ez az ige keresztyéneknek szól első ren
den, okvetlenül szembe kell néznünk a keresztségünk tényével. Krisztus
hoz, az egyházhoz, az egymáshoz tartozásunk életre és üdvösségre szóló 
letörölhetetlen pecsétjével. Ebből következik a megtérésünk töretlen gya
korlata, és az sohasem szegényedhet félreértett, alkalmi esetté és kegyes 
szóvirággá. Mellőzése a keresztség, a Krisztus semmibe vétele. Teljes fe
lejtése annak a komoly igazságnak, hogy nekünk van szükségünk Istenre 
és nem .neki ránk. Annak az igazságnak is, hogy Krisztusra tekintettel a 
bűnök már nem vihetnek kárhozatra, de a megtérés elmaradása igen. 
Még közelebbről: a megtérés életforma, életvitel, életfolytatás, magatar
tás. Tettek szakadatlan lánca. Ezt nevezi igénk gyümölcstermésnek. Ezek
re valóban nem Urunk éhezett meg. Embertársainknak és nekünk ma
gunknak van arra szükségünk. Üdvösségünknek ugyan nem ez az alapja. 
De a számadás, az ítélet a tetteink, a „gyümölcsök” alapján fog megtör
ténni, és történik folyton már menet közben is, az úton.

1. Keresztyénnek lenni és maradni annyi, mint a keresztséget foly
tonosan komolyan venni. Alapigénk ugyan nem ad tanítást a keresztség- 
ről, de sajátos összefüggésében mégis ráveti ,a tekintetünket. Emlékeztet 
rá úgy, hogy sem a végigolvasása vagy végigfigyelése során, sem pedig 
az igehirdetés és igehallgatás folyamán nem szakadhatunk el attól és 
nem felejthetjük el. Ma azt jelentse ez, hogy komolyanvételét nem pótol
ja semmilyen jól fogalmazott és betanult tanítás a keresztségről. — Félre 
ne értsük a dolgot! Napjainkban is elengedhetetlenül szükségünk van 
egyszerű, világos és korszerű ismeretekre a keresztségünk dolgában. Sok
kal többen élnek ugyanis még mindig vele — és nyilván még ezután is 
így lesz — mint ahányan igazán tudják, mit kapnak és mire köteleztet- 
nek el a keresztséggel és a kereszteltetéssel. Azért ezúttal is emlékeztetem 
a gyülekezetei — de ezúttal valóban csak emlékeztetem — Luther Kis 
Kátéjára és a Konfirmációi Káténkra, ahol tömören, világosan és egy
szerűen, igeszerűen megtalálhatja bárki a keresztségre vonatkozó tudni
valót. Roppant fontos volna a keresztelések előtt beletekinteniök a szü
lőknek, keresztszülőknek a saját maguk és gyermekük keresztségére néz
ve. — Most azonban arra kell tennem a hangsúlyt, hogy ami benne tör-
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tént vagy történik, egyáltalán a megtörténtét ne csúsztassuk a felejtés 
vagy a ritka emlékek zsákjába, amelyet azután be is kötünk. Ezzel ugyan
is saját magunk csomagoljuk félre a keresztyénségünket és éltető erejéből 
csak a megfakult keresztyén név marad.

Keresztyénnek lenni és maradni csak abban a naponként elevenedő 
bizonyosságban és meggyőződésben lehet, hogy keresztségünkkel Krisztus 
Urunkhoz tartozó emberekké lettünk. Isten házanépe, egymásnak test
vérei, minden emberrel, az egész világgal összetartozó, megajándékozott 
és feíelős emberek vagyunk. Nem ünnepi aktusok és alkalmak egyedisé
ge kapcsán vagyunk keresztyének, hanem mert megkereszteltettünk, 
Krisztuséi lettünk és követésére elpecsételtettünk. Ebben a bizonyosság
ban ne tűrjük a kihagyásokat, a hézagokat! Azoknak az a természetük, 
ha megalkuszunk velük, hogy szétterpeszkednek, és megtöltik az életün
ket. Fenyeget tehát a felejtése és a semmibevétele. Folytonosan vegyük 
azért komolyan a keresztségünket, a magunkét, másokét, mindenkiét. Így 
vesszük komolyan azokat is, akik bármilyen okkal és látással kimaradtak 
belőle. A  keresztséget komolyan vennünk aligha jelent kevesebbet, mint 
Krisztust magát komolyan vennünk.

2. Keresztyénnek lenni és maradni azonban szakadatlan megtérés 
nélkül sem lehet. Hiszen — másodsorban — éppen azt jelenti keresztyén- 
ségünk, a megkereszteltségünk, hogy gyakoroljuk a megtérést elejétől vé
gig, az egész földi életünket betöltő módon. Vagyis nem töpörödhet a 
megtérés ritka esetek, forró levegőjű együttlétek alkalmi eseményévé. 
Anélkül, hogy ezeknek a jelentőségét megtagadnánk, valami sohasem fe- 
lejthetőt hozzá kell tennünk. Mégpedig azt, hogy a rendszeres megtéré
sünk dolgában könnyen felmentvénnyé válhatik az alkalmi. Ebben az 
ügyben nincs befejezés, leállás, nyugdíj. A  rendkívüli esetekkel is csak 
az kezdődhet és folytatódhat, aminek azok nélkül is mindig kezdődnie 
és folytatódnia kell.

Milyen igeolvasás és igehallgatás az, milyen keresztség és úrvacsora
vétel az, milyen imádság az, milyen gyülekezeti együttlét az, amelyikben 
elmarad a megtérésünk? Ezt bizony semmi más nem pótolja. Sem hal- 
gulat, sem valamilyen származás, sem valamilyen érdekességen való el
merengés, sem a puszta részvétel vagy teljesítmény, sem a kikapcsolódás. 
Még kevésbé az a csalódás, amelyet azok tesznek az asztalra, akik nem 
azt kapták, amit vártak, mert az indulataikra, önzésükre, az adósságuk 
nem teljesítésére, a felelőtlen és kényelmes visszahúzódásukra igényelték 
az igazolást és a felmentvényt. A  megtérésünk azonban sohasem válhatik 
önigazolássá vagy felmentvénnyé. Legfeljebb az üdvösségünk gondjától, 
a holnapunk személyes gondjától ment fel. Ezek alól valóban felment. 
Ugyanakkor sok irányú odafordulás és elkötelezés a megtérésünk. A  
Krisztushoz, őbenne Atyánkhoz térésünkkel egyidejűleg a világhoz, a fe
lebaráthoz, az öregekhez és fiatalokhoz, az egészségesekhez és a betegek
hez, még az ellenséghez is megtérünk. Azokhoz a feladatokhoz, és azok
ra az áldozatokra is, amelyekhez eladdig nem fűlt a fogunk. Csak a kény
szer félelmének, a nincs másképp tessék-lássék szorításának engedtünk 
azokkal kapcsolatba^. ,

Nem állhatunk le tehát a megtérésben ott, ahol még arról van szó, 
hogy miből, milyen bűnökből, gondolkodásból, beszédből és tettekből kell 
halogatás nélkül megtérnünk. Ezzel együtt azt is komolyan vesszük: mire 
kell ma nekünk, az evangélium népének megtérnünk és majd mire kell 
holnap. Soha nem hagyva figyelmen kívül a „kihez” elsőségét. Az a ke- 
resztyénség, az a gyülekezet, az a keresztyén, aki mindig a „hitetlenek”
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és általában a világ megtéréséről álmodozik, csak csalóka flastromot r a k  
saját megtéretlenségére és elodázza azt. 

3. Keresztyénnek lenni és maradni ilyen formán csak gyümölcsöző 
életfolytatással lehet. Vigyázzunk a gyümölcsök és gyümölcsöző kifeje
zéseinkkel! Annyit használtuk már azokat, hogy igen sokszor már csak 
töltelékszavak, üresen ásító edények és csak az „üres hordó jobban kon<>” 
igazát idézik. Általánosságban. — De régiségük ellenére is eligazítanak 
bennünket igénk példái, és eseményei. — Olyan Istenünk van, aki a kö
vekből is támaszt fiakat. Magának is, az egyházának is, de még a világ 
számára is. Tehet e ez az örömhír bárkit könnyelművé? Nem hiszem! Sőt! 
Az a Krisztus, aki a keresztségben magához kötött minket, a megtéré
sünkben pedig visszaölel a szívére, megalapozottan várja el, hogy gyer
mekei adjanak és tudjanak adni azoknak, akiknek nincs. Akár testi, akár 
lelki, akár szellemi szükség szorongatja azokat. Így válhatott akkor régen 
is, ott a pusztában, a sokaság megtérése hitelessé, valódivá. Még ennél 
is elgondolkoztatóbb a vámosok és katonák esete. Népszerűtlen társaság 
voltak ők már a foglalkozásuknál fogva, hát még a visszaéléseik alap
ján! Mégsem követelte tőlük János az állásuk és hivatásuk feladását és 
megtagadását. Azt azonban igen, hogy feleljenek meg a felebaráti szere
tetnek, az igazságnak, a rendelkezésüknek. Azt sem kívánta senkitől, 
hogy a koldus szegénységben éljék meg megtérésüket. Azt azonban igen, 
hogy tudjanak másokra szeretettel tekinteni és adni, amikor arra van 
szükségük.

A  legtöbb kísértés és bűn kinek-kinek a hivatásában bukkan fel és ott 
tapadhat személyéhez. De ott tudja a legtöbbet is tenni az embertársak 
javára. Az alkalom, az eszköz, a valóság és szükség meglátása ott igazán 
kézenfekvő. Világunkban, társadalmunkban, hazánkban és egyházunkban 
egyaránt érvényes ez. Nagyobb és nagy összefüggésekben az képes és kész 
látni, gondolkodni és cselekedni, tenni és adni, aki kicsiben nem szalaszt- 
ja el az alkalmakat. A  gyümölcstermő élet tehát valóban nem fogalmazás 
és szavak kérdése, hanem halálig tartó életforma, életvitel. Abban pedig 
a mozdulataink, a tetteink és áldozatunk számontartását is odabízhatjuk 
annak az Ürnak a kezébe, aki a titkosat is éppen úgy látja és számon- 
tartja, mint a nyilvánvalót.

Keresztyénnek lenni és maradni valóban nem anyakönyvi és karto
tékügy, hanem folytonos megtérés és szakadatlan gyümölcstermés. Olyan 
életfolytatás, amelyikben nem az önzés és kapzsiság diktálja a tempót, a 
szót és a tetteket, hanem a mindhalálig hálás szív.

Szabó Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

Jn 12,41—50 

A rendíthetetlen Jézus

alakja áll előttünk ezekben a versekben. Szenvedélyes odaadással 
'ölti be küldetését. Engedelmessége nem örömtelen, csüggedt, öncélú köte
lezettségteljesítés. Szenvedélyes engedelmességében Isten pátoszával ta
lálkozunk, aki szenvedéllyel munkálja a világ, a kozmosz javát, üdvössé-
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gét annak ellenére, vagy éppen azért, mert a kozmosz léte veszedelemben 
forog, sötétségben van. Jézus ezzel a sötétséggel száll szembe. Szavával,,
sötétségből világosságba” akar vinni mindnyájunkat. Ezért kiált.

        Érdemes figyelembe venni, hogy mikor „emeli fel Jézus hangját” 
(44. v.) Bengel a Hegyi Beszéd befejező mondataira emlékeztet. Ott is, itt 
is megcsendül ez a mondat: „ha valaki hallja azén beszédeimet” . Ta
pasztalatait összegezi mindkét alkalommal Jézus és beszédének komolysá
gára. jelentőségére figyelmeztet. A  Hegyi Beszéd végén azokat látja, akik 
követik. Inti őket, hogy bízzanak benne, tartsák magukat tanításához, 
építsenek rá, a kősziklára. János evangéliuma Jézus vitabeszédeit közli. 
A vitabeszédek végén gyűlölőit látja Jézus: az elvakult, fanatikus farizeu
sokat, a keményszívű sokaságot és azokat, akik ugyan szívesen hinnének, 
de nem tudnak hinni, „mert jobban szeretik az embertől nyert dicsősé
get, mint az Istentől nyert dicsőséget” (43. v.) A  hegyen nem téveszti meg 
az áhítatos hallgatóság, a vitabeszédek végén nem rendíti meg az eluta
sítás. Rendíthetetlenül hisz. Hisz az emberiség üdvösségében („cupidus 
salutis humanae” — Bengel). Hisz küldetésében, küldőjében, tanítása 
döntő szerepében.

Beszéde négy témából fonódik egyetlen fonallá: 1. Hiszi teljes egy
ségét azzal aki küldte. 2. Hiszi, hogy nem a világ megsemmisítésére, ha
nem megtartására küldetett. 3. Hisz abban, hogy aki őt hallgatja, Isten 
szavát hallja. 4. Hisz abban, hogy aki megtartja szavát, azt nem hagyja
sötétségben.

Rendíthetetlenségének alapja

nem önmagában van, hanem az Atyában, akivel teljesen egy. Nem 
magától szól. Azt mondja, amit Atyja mond. Engedelmes. Jézus rendít- 
hetetlensége csak az Atya felől érthető. Ma sokszor azt gondoljuk, hogy 
Jézust érthetővé lehet tenni a mai nemzedék számára az Atya fogalmá
nak mellőzésével. Beszéljünk úgy Jézusról „etsi deus non daretur”, hátha 
közelebb hozzuk így a mai emberhez. A  „názáreti Jézus” így tetszésünk 
szerint hol forradalmár, hol pacifista, hol pszichológus. Jézus (egész lé
nyével és nem csupán tanaival) kikerülhetetlenné teszi az Isten-kérdést. 
Nem úgy, hogy Istent mint valami súlyos problémát nyakába varrja a 
problémákban egyébként sem szűkülködő világnak, hanem úgy, hogy el
vezet a felismerésre: mi mindnyájan Isten problémája vagyunk. Tulaj
donképpen ez az ő szolgálatának és bizonyságtételének lényege.

Rendíthetetlenségének tartalma

sem határozható meg az Atya figyelembevétele nélkül. Nem magán- 
vállalkozóként jött a világba, hogy valami „jézusi” koncepció segítségével 
üdvözítsen bennünket. Világosságul jött, megmentésünkre jött. Az Atya 
tervének megvalósítására jött. Küldetésének tartalma pozitív. „Hogy Jé
zus bárkit elpusztítani jött volna, teljesen idegen az Üjszövetség gondo
latvilágától (47. v). Jötte csupán a sötétség erőit fenyegeti, őket semmisíti 
meg (Mk 1,24). Szabaduláson, életen (Lk 19,10; Jn 10,10) munkálkodik 
Jézus, amikor Isten törvényét beteljesíti és életét adja áldozatul sokakért. 
De éppen ilyen módon válik bíróvá. Mert amikor síkra száll érettünk, 
felemeli a megalázottakat és megalázza a dölyfösöket. így lesz a démonok 
megsemmisítője és a világ reménysége.” (Barth KD III/2, 70) Jézus be-

379



széde azért örömhír, mert tartalmát küldője határozza meg és teszi ellen 
állhatatlanná. „Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet” — monrhö 
Jézus (50. v).

Rendíthetetlenségének megnyilatkozási módja

Beszédében érvényesül. Tisztában van szavainak súlyával. Tanítása 
krízist vált ki. Kikerülhetetlen a döntés. Amikor szava megszólal, ismét 
a kezdet kezdődik el: szétválik egymástól a világosság és a sötétség — 
mint a teremtés hajnalán. Aki őt követi, nem járhat sötétségben (46. v)

Mi a sötétség? Jézus és az egész Újszövetség nagyon konkrét tartal
mat ad ennek a szónak. Igazságtalanság (Rm 13,12), gyűlölködés (I.Jn 2,9) 
a reménytelenség helye (Mt 22,13) a mindent össze-vissza-zavaró (diabo- 
los) atmoszférája (Ef 6, 12—13) mind sötétség. Aki sötétségben jár cél nél
kül él, nem tudja hová megy (Jn 12,35). A  sötétben járás alvást, érzéket
lenséget, de ittas állapotot (fanatizmust, rajongást) is jelent, míg a vilá
gosságban járást a józanság, a napfölkeltét követő ébredés és éberség jel
lemzi (I. Thess 5, 6 ; Róm 13, 11; Ef 5, 14; I. Pét. 5, 8).
összekeverni. Ahol Jézus szava szól, lehetetlen a kettőt összekeverni. 
Dönteni kell: vagy-vagy. Tetteikben nyilvánul meg, hogy sötétségben 
vagy világosságban járunk, vagy Pál apostol terminológiája értelmében: 
test szerint, avagy lélek szerint járunk. A  világosság vagy a sötétség alap
vetően határozza meg életvitelünket: gondolkodásmódunkat, szavainkat 
is. Az utolsó ítélet alkalmával cselekedeteink és nem bőrünk színe, val
lásunk, vagy fennen hangoztatott igazságaink szerint történik a szétvá
lasztás. Amikor Jézus szava szól ez a szétválasztás aktuálissá válik. Sö
tétségből világosságra vezet. Szava teremtő, változást előidéző szó és nem 
tárgyilagos leírás arról, hogy mi a sötétség és világosság.

Rendíthetetlenségének célja

azonos küldetésével, azt tölti be. Megment, megszabadít, megtart. 
Ezt a pozitív szándékát Jézus akkor sem adja fel, amikor visszautasítás
sal találkozik. Éppen erről van szó ebben a szakaszban. A  48. vers mégis 
nehézséget jelent. Paradoxnak tűnik. Jézus nem ítéli el azokat, akik nem 
fogadják be őt és tanítását, mert majd éppen ez az ő tam'tása („rhéma”=  
=  beszéd) ítéli meg az embert, ha csupán hallgatta, de nem tartotta meg

Először is azt, hogy beszédét komolyan kell vennünk akkor is, ami
kor hallgatjuk és akkor is, amikor hirdetjük.

Másodszor azt, hogy nem nekünk kell az embereket szétválasztanunk 
jókra és gonoszokra. Nem nekünk kell ítélkeznünk. Az egyház feladata 
az evangélium hirdetése. Nem feladatunk eldönteni, ki a hivő és ki a hi
tetlen. Ha az evangéliumot hűségesen tolmácsoljuk, villámaink és menny
dörgéseink nélkül is elválik egymástól a világosság és a sötétség az em
berekben és az emberek között. Ember haragja Isten igazságát nem mun
kálja.

Harmadszor, bízzunk az ő rendíthetetlenségében (és ne a magunké
ban). Amikor viták hosszú sora után azt tapasztalja Jézus, hogy nem fo
gadják be, akikhez küldetett, szavát visszautasítják — nem rendül meg, 
nem hagyja faképnél a megkeményedett szívű és elvakult zsidókat, nem 
hallgat a kísértő szóra, hogy menjen inkább a görögök közé, mert azok 
több érdeklődést tanúsítanak iránta (20—25. vü), továbbra is engedelmes,
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megtartást és nem a kiirtást tekinti feladatának. A  12. fejezettel a viták 
elmaradnak, de Jézus szolgálata tovább folytatódik. A következő fejezet
ben azt olvassuk már, hogy megmossa a tanítványok lábát és elindul a 
Golgota felé. így továbbra is reménysége azoknak, akik sötétségben van
nak. A  vitában az ellentétek kiéleződnek, a szenvedélyek eluralkodnak, 
a vitázók sértik és sebesítik egymást. Jézus vállalja a sebeket. Ez az ő 
szolgálata. Tudja, hogy sebeivel gyógyulnak meg mindnyájan. A  fana
tikus, az önigazságától megszédült, a gyűlölettől megvakult, az elember- 
telenedett emberrel nem lehet vitázni. Meg kell gyógyítani. Ezzel szolgál 
a világnak. Miközben a Golgota felé megy, hogy szolgálatát ott betöltse, 
mennyi alkalom nyílik számára, hogy a legkülönbözőbb emberekkel be
széljen Judáson kezdve Pilátusig, a kereszt alatt gyötrődő édesanyjától a 
kereszten gyötrődő latrokig. Az ő rendíthetetlensége, Isten szeretetének 
a rendíthetetlensége. Ez rendíti meg végül is a mi megrendíthetetlennek 
hitt szívünket is.

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

Máté 5,43—48

Nyugtalanító szeretet

Schniewind Máté kommentárjában több pontban summázza azt, 
hogy a Hegyibeszédnek ezt a szakaszát milyen sokféleképpen értelmez
ték. Innen merítettek a pacifisták, kultúrkeresztyének, azok, akik a ke
resztyén érzület etikumát hangsúlyozzák. Fontos szerepe van e szakasz
nak A. Schweitzer eszkatológiai felfogásában. Jó, ha elgondolkodtat ben
nünket ez a tény azon, hogy ez a szakasz milyen sok és jelentős keresz
tyén felfogáshoz nyit ablakot.

Mivel most prédikálnunk kell e versek alapján, kettőt tartsunk sze
münk előtt. Először azt, hogy Jézus nemcsak mondta: „én pedig azt mon
dom nektek” , hanem életével-halálával bizonyította is, hogy szerette ellen
ségeit, üldözőit. A  másik az, hogy ez a szakasz egybe cseng az irgalmas 
samaritánusról szóló példázattal. Itt azt kéri Jézus, hogy követői imád
kozzanak ellenségeikért, ott pedig azt tanítja, hogy a felebarát éppen az 
ellenség közé soroltakból támad, aki áldozatot is tud hozni a rászorulóért.

Hadd szorongasson bennünket az is, hogy míg az ellenségeskedés, 
gyűlölködés realitását mindennap tapasztaljuk világméretben, szűkebb 
körben és saját szívünkben, addig úgy tűnik, hogy a Hegyibeszédben 
szorgalmazott szeretet nincsen ennyire kéznél és nem határozza meg a 
gyülekezet tagjainak indulatát és életét. Jézus igéjéből árad az Atya sze- 
retete és mi, a fiák oly keveset ragadunk meg és adunk tovább belőle. 
Ezért kell, hogy nyugtalanítson bennünket az Ö szeretete.

1. Már az is aggasztó, hogy mennyire nem vesszük észre az Atya 
gondoskodó szeretetét a természet világában. Egy űrhajós találóan mond
ta, hogy a Föld az élet oázisa. A  világűr éjjelébe, hidegébe, szédítő tá
volságába és élettelenségébe kellett mennie, hogy sokra értékelje a Föl
det, annak életfeltételeit. Mert teremtő Istenünk így megkülönböztette és 
kitüntette ezt a bolygót. Azóta is felhozza napját és esőt ad, hogy az oázis
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betölthesse feladatát. Az Atya szeretete mindenekelőtt az életre irányul. 
Az éltető napból és esőből egyaránt részesedik a hasznos erdő és haszon
talan homoksivatag, legelésző nyáj és a veszedelmes mérgeskígyó, a vil 
rág és a gaz, a mindenki által megbecsült ember és az országos körözés 
elől bujkáló gazember. Sokan visszaélnek Istennek e válogatás nélküli 
mindenkire áradó szeretetével? Igen, sokan visszaélnek, mégis kivétel 
nélkül mindnyájan ebből a szeretetből élünk. Az oázis hasonlatnál jusson 
eszünkbe az, hogy azok az állatok, melyek egyébként ellenségei egymás
nak, ha az életet adó ivóvíznél találkoznak, békésen isznak egymás köze
lében. Az ember azonban marja-faija egymást a Föld-oázison. Sőt azt 
szeretné a gyűlölködő, ha Isten is az ő oldalára állna, segítene az ellensé
geskedésben, igazolná az egyiket, agyonsújtaná a másikat. Sürgősen meg 
kell tennünk az utat a „Ha van Isten az égben.. .” éktelen kérdésétől az 
örvendező bizonyságtevésig: Isten mindnyájunk Mennyei Atyja!

2. Nyugtalanítson bennünket Jézus Krisztus szeretete is. A  Hegyibe
széd nem az Öt. törvényének megfejelése, továbbfejlesztése, hanem Jé
zus evangéliuma. Örömhír arról, hogy Jézus nemcsak különbét mond a 
régi törvénynél, hanem különbet is tett: szerette ellenségeit, imádkozott 
üldözőiért. Miért hallgatjuk mi ezt nyugodtan? Mert úgy érezzük, hogy 
mások voltak és ma is mások az ellenségei. Amikor sírt a kemény szívű 
jeruzsálemiek felett, szelíden hagyta mgát kilakoltatni a samáriai falu
ból, imádkozott az őt megfeszitőkért, mi nem voltunk és vagyunk hán
tására? Jézus a kereszten lerontotta az ellenségeskedést Isten és az em
ber, ember és ember között. Mi már nem számolhatunk ellenséggel és 
le sem számolhatunk vele, mert az ellenség helyén már Jézust találjuk és 
Vele együtt a megbocsátást és az imádságot.

3. Nem nyugodhatunk bele abba, hogy csak azokat szeressük, akik 
minket szeretnek és csak a jóindulatúakat köszöntsük. A  köszöntés szö
vege sokféle lehet, de tartalmában minden köszöntés jelentése ősrégi: bé
kesség neked! Jézus népe arról ismerhető fel, hogy békességgel közelít 
meg és köszönt minden embert — az ellenséget is. Tudjuk, hogy Jézusnak 
az ellenség szeretetét hirdető tanítása mekkora tiltakozást és cinikus meg
vetést váltott ki sokakból a történelem folyamán. Nietzsche szerint ebben 
a rákbetegségben pusztul el az egyház. Hitler mindig tajtékozva emleget
te a keresztyénség e puhányságát.

Békességgel köszönteni, békességgel eléjemenni az ellenségnek .nem 
a gyávák és gyengék magatartása. Merészség kell hozzá, mert olyan úton 
járunk, melyen kevesen járnak. Igazságosság kell hozzá, hogy az embert 
— ha ellenségünk is — ne tévesszük össze a bűnével. Mennyei Atyánktól 
a bűn gyűlölését, de a bűnös szeretetét tanuljuk. Alázat kell hozzá, mivel 
tudjuk, hogy nem reánk van bízva az ítélkezés. Józanság kell hozzá, mert 
tudjuk, hogy az ellenségeskedés feldúlt állapota gyötrelmes és minden 
ember várva várja a békesség egyensúlyát.

Máté evangélista saját múltjából, vámszedő korából tudta, mennyire 
igaza van Jézusnak abban, hogy legtöbb ember szeretete csak az érdek- 
azonosságon alapszik, amióta Jézussal jár, szeretni tudja a méltatlant, a 
nehezen elviselhetőt is. jfl

Az első keresztyének az üldöztetés idején nem azzal lepték meg első
sorban a világot, hogy mekkora erővel viselik el a szenvedéseket, hanem 
azzal, hogy szerették üldözőiket, imádkoztak és jót kívántak nekik.

Gandhit nem felejti el India és az emberiség. Életét is feláldozta az 
erőszakmentes szabadságharcban. Azt vallotta: Célunk nem a legyőzés, 
hanem a megbékélés. Nemcsak gyilkolnunk nem szabad az ellenséget, de 
gyűlölnünk sem szabad. Szeretettel, türelemmel kell győznünk!
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Martin Luther-Kinget leterítette az orvlövész, de az általa is meghir
detett igazság megáll most is: Az önként magunkra vállalt szenvedés 
nagy erőforrás! A  szenvedés ereje nagyobb a dzsungel törvényénél, mert 
benne rejlik a másik, az ellenség megváltoztatásának ígérete is.

Folytathanánk egyszerű, szürke emberek bizonyságtevésével, akik 
komolyan vették Jézus tanítását és rájöttek arra, hogy az ellenségeske
désnek nem úgy lehet gátat vetni, hogy leterítjük az ellenséget, hanem 
úgy, hogy engedjük Jézust, hadd rontsa le először bennünk az ellensé
geskedést.

4. Mennyei Atyánk tökéletes és Jézus visszajövetele napján az ő népe 
is tökéletességben állhat színe elé. Van Isten népének nyugodalma és 
ama napon bemehet abba. Most azonban még úton vagyunk és az úton 
mindig van nyugtalanság is. Az Atya mindig többre, különbre, ártalma
sabbra biztatja fiait. Üjra meg újra ismétli: legyetek..., legyetek... De 
az úton is Atya marad, aki ismeri fiainak teherbíró-képességét, erőtelen-
ségét.

Lehet-e a szeretet nyugtalanító? Emlékszünk Péterre, akit a nagy 
halfogáskor Jézus szeretete rendített meg és kényszerített térdre. Itt pe- ' 
dig Isten személyválogatóst nem ismerő szeretete hoz zavarba minket. 
Mi vagyunk a fiák és örökösei ennek a határtalan szeretetnek. Töltsön 
ez el minket örömmel, de nyugtalansággal is. Nyugtalanul keressük a 
napját, óráját, alkalmát, jó szavát és lehetőségét annak, hogy Isten sze
retete áthidalja a szakadékot, mely ott tátong köztünk és emberek kö
zött, köztünk és ellenségeink között. Az ellenségeskedést Jézus rombolta 
le, de azon a fiáknak kell fáradozniok, hogy a szeretet teherbíró híd is 
legyen.

Józsa Márton
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KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS

Mt 18,11—14

A  mi mindennapi szóhasználatunkban az „egy’' olyan jelentéktelen 
elenyésző, kicsiny számjegy, hogy szinte a nullával egyenlő. Ezért szoktuk 
sokszor mondani: eggyel több vagy kevesebb, nem számít. Egy darab ke
nyeret hányán könnyű szívvel elhajítanak, egy forintért nem tartják ér
demesnek a földre hajolni; egy percnyi idő elvész az évek sokaságában

Néha mégis meg kell az embernek tapasztalnia, hogy az „egy” nem 
is olyan jelentéktelen, figyelemre sem méltó szám. Egy új élet születése 
a családban mindig ilyen alkalom. Az „egy” ilyenkor végtelen fontos, fi
gyelmet igénylő számmá nő. Akár az első gyermek születik egy család
ban, akár a második, ezekben a hetekben, hónapokban e körül az „egy” 
körül forog minden. Az új gondokat ő sokasítja, az új örömöknek ő a 
forrása. Hozzá igazodik a család időbeosztása, a lakás átrendezése, akar
va, akaratlanul a szülők, nagyszülők gondolatainak, beszélgetéseinek, cse
lekedeteinek központjába kerül. Ilyenkor megérti az ember, hogy az 
„egy” végtelen fontos számmá nőhet, ha emberéletről van szó.

Ezen az igén keresztül azonban most Isten szól hozzátok és azt üzeni: 
Neki is. végtelenül fontos és értékes minden emberélet. A  ti kicsinyeteké 
is. Isten nem a nagy számok Istene, neki minden egyes emberélet drága 
és pótolhatatlan. Ezt a személyes, „egy” -hez forduló szeretetét kínálja fel 
a ti gyermeketeknek is a keresztségben.

Tőletek — szülőktől, keresztszülőktől — pedig azt kéri, hogy erről a 
személyes, „egy” -hez forduló szeretetéről beszéljetek majd ennek a gyer
meknek. Hogy ő is megtudja: az Isten akarata, hogy egy se vesszen el a 
kicsinyek közül, hanem Isten Jézus Krisztusban megismert szeretete 
őrizze, védje őt az életben, tartsa meg az örök élet számára.

Sárkány Tiborné 
Horváth Erzsébet
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Egyháztörténeti évfordulók

Karsay Sándor püspök (1814-1902)
Győrött született 1814. március 15-én. Iskolái elvégzése után a tehet

séges ifjú Zay Károlyéknál vállal nevelői munkát, (1835—1837), majd lel
késszé avatása (1837) után Mencshelyre kerül segédlelkésznek, röviddel 
utóbb lelkésznek (1837—1839).

Rövid mencshelyi szolgálatának idején alkalmat talál arra, hogy a 
Zalai Egyházmegye tanítóit értekezletekre hívja össze (1838). Ez a tény 
azért jelentős, mert általában Szente Györgyöt — a bükiek híres tanító
ját, Gyurátz püspök nevelőjét — tartják az első tanítóegyesület megala
pítójának (1846); így ez a két egymáshoz időben közel eső kezdeménye
zés jól mutatja azt a felelős érzékenységet, melyet egyházunk jelesei a 
népművelés ügyének előmozdításában tanúsítottak. Már téti (1839—1866) 
lelkészkedésének idejére esik az „Általános és részletes tanmód” c. ne- 
veléstani munkájának megjelenése (1844). Ez a felelősség élete további 
részében sem halványul. 1874-ben jelenik meg pL a „Rövid oktatás a ke
resztyén tudományban” c. műve, melyben szintén jelentős helyet foglal
nak el a didaktikai és pszichológiai szempontok.

Tehetsége, ügybuzgalma és lelkiismeretes gyülekezeti munkája nyo
mán egyházunk közvéleménye is felfigyel rá, és előbb a győri egyház
megye esperesi (1853—1866), majd a Dunántúli Egyházkerület püspöki 
tisztére választja (1866—1895). Ez utóbbi választással szinte egyidőben 
Győrbe kerül lelkésznek (1867—1902), így most már egyik legjelentősebb 
dunántúli városi gyülekezetünkben osztogathatja az Istentől bőven ka
pott tálentumait.

Szolgálatának maradandó értékei közé tartozik az is, hogy — felfi
gyelve a kerület lelkészözvegyeinek, tanítóözvegyeinek és árváinak szo
ciális gondjaira — egy „Segélyegylet” megalakításán fáradozik, mely 
eredménnyel is jár (1846). Diakóniai teológiánk alapján állva tisztelettel 
adózunk annak a püspökünknek, akinek „szociális lelkiismerete” elénk 
tárul közel másfél évszázad távolából.

Püspökéhez nagyon ragaszkodott egyházkerülete. Már túljárt a 80. 
éV;‘ évén, amikor — ismételt kérésének engedve — 1895-ben letehette a 
nüspöki tiszt terhét. Győri gyülekezete is megbecsülte azzal, hogy halá
láig (1902. június 4.) megtartotta lelkészi állásában, noha a jártányi erő
vel is alig rendelkező agg főpásztor már aligha végezhetett aktív munkát.

Életének, munkájának, papi egyéniségének legméltóbb értékelője, a 
Püspökségben közvetlen utóda, Gyurátz Ferenc így nyilatkozott róla: 
,.Huszonnyolc év előtt az ő kezeiből vettem a felavatást s az útmutatást 
az evangélium hirdetésére. Huszonnyolc év óta az ő példáján tanultam 
lelkesedni a Krisztusnak szolgálatáért.” Halála háromnegyed százados év
fordulóján a tisztelgő emlékezés mellett az életpélda tanulságaira is f i
gyelünk.

Magassy Sándor


