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Egyházunk útján

Krisztus követőiként 
ás követeiként együtt...

Esperesi beköszöntő az 1977. július 9-i beiktató közgyűlésre

Arra törekszem, hogy valóban a címként választott mondat hármas 
szempontja határozza meg ne csak a beköszöntőmet, hanem az esperesi 
megbízatásomban végzendő valamennyi szolgálatomat. Ha a keresztyén 
élet nem más, mint Krisztus követése, ha ebben a követésben folyton az 
Ö küldetésének kell valóra válnia, akkor aligha lehet ez másként az es- 
peres-lelkészi szolgálatban is. Ezzel az indokolt párhuzammal mór azt is 
jelezni kívántam, hogy szolgálatomat egyházmegyei szinten is csak a töb
bi Krisztust követővel és az Ő küldötteként szolgálókkal együtt tudom 
folytatni és betölteni. Az esperesi tiszt egyházunk történetében a lelkészi 
fraternitásokból nőtt ki és azzal nőtt össze. Távolról sem kiváltságként, 
hanem a szolgálat elejeként, a testvéri közösségért és a szolgálat jobb 
betöltéséhez szükséges jó rendért. A  szeniorok a fratemitással, a testvéri 
közössggel együtt, azok a szeniorokkal együtt válhattak s váltak áldássá 
annak idején, egyforma sorsban osztozó egyházunk és hazánk számára.

Hitvaliásszerűen is hadd alapozzam azt, amit a következőkben egy
házmegyénk szemmel tartásával, de országos egyházi összefüggésben fo
gok elmondani, a) Hiszem, hogy Jézus Krisztus mindenek Ura és Szol
gája. Valóságos Isten. Nekem is Uram, aki engem elveszett és megítélt 
embert megváltott. — b) Hiszem, hogy ezerszer megpróbált és sok vihart 
látott egyházam a teremtő, gondviselő és történelmet formáló Isten aka
ratából él abban a Magyar Népköztársaságban, amelyet szocialista társa
dalmi rendjével, egész népével, minden sikerével és minden gondjával 
együtt vallók hazámnak. — c) Hiszem, hogy Krisztus követőjeként és kö
veteként magyar evangélikus egyházam egészével együtt rendeltettem 
szolgálatra. — d) Hiszem, hogy közös Urunk az egyházakat mind a vilá
gért, az emberiségért való közös felelősségre és együtt munkálkodásra 
rendelte. — e) Hiszem, hogy az egyes népek és emberek az egész emberi
ség egyenlő értékű és egyenrangú tagjai Isten teremtése alapján éppen 
úgy, mint megváltó szeretete alapján.

Ez a meggyőződésem ifjú lelkészségem óta eligazított és megmentett 
attól, hogy szakadék támadjon lelkészi hivatásom és magyar állampolgár
ságom között. Attól is, hogy reakciós vágyálmok kerítsenek hatalmukba 
vagy határainkon kívül kívánjak evangélikus lelkész és magyar ember 
lenni. Ilyen vallástétellel kívánom a címként használt és csak megkezdett 
mondatomat folytatni és kiegészíteni: Krisztus követőiként és követeiként 
együtt járjuk a szolgálatunk útját. — Bizonyos vagyok abban is, hogy ez 
a szempont ,egy pillanatra sem hiányzott azok bizalmából, akik egyhá
zunk felsőbbségeként és elöljáróimként esperesi lelkészi szolgálatra je
löltek. Bizalmuk kötelez és azt megköszönöm. Támogatásukat pedig sze
retettel és bizalommal kérem. — Tudom, hogy az államunkat képviselő 
központi és megyei egyházügyi vezetők is azzal a reménnyel előlegezték 
bizalmukat, hogy evangélikus esperes-lelkészként is azt az utat járom to-
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vábbra is, amelyik összecseng püspökeink és egész egyházunk szolgálatát 
val. Szolgálatomnak a jól bevált diakóniai teológiából következően és a 
megnyugtatóan funkcionáló egyezményünk szellemében kell belesimulni 
és baleilleni elöljáróim szolgálatába és annak részévé kell válnia. A  bizal
mat megköszönöm és ezúttal is hadd kérjem bizalommal szíves támoga
tásukat — Nagyon bízom abban is, hogy lelkésztársaim, kedves nem-lel- 
készi munkatársaim és gyülekezeteink sem akarnak mást, mint Krisztus 
követőiként és követeiként együtt járni a szolgálat útját. Tudom, hogy 
ebben segítséget várnak, jó példát, jó szót, szeretetet és nyilván ezt is 
kifejezték megválasztásom egyhangúságával. —

A szolgálatom nagyobbik része immár ehhez az egyházmegyéhez fű
ződik. Nem vagyunk egymás számára idegenek. Ismerjük egymásban a 
rokonszenveset éppen úgy, mint a hordozni és megbocsátani valót, de a 
faragni és lefaragni valót is. A  bizalmat ebben a viszonylatban is megkö
szönöm. Kérem, segítsetek abban, hogy a bizalommal áldásra élhessek. 
— Én már abban az életkorban vagyok — akkor is, ha a közelmúltban 
a gerontológusok megnyutatásomra a középkorúak kategóriájába soroltak 
a televízió ilyen tárgyú adásában — amelyikben a munkához szokott 
ember tekintete inkább esik a feladatok és megoldandók sokaságára, mint 
magára a tisztségre. Amikor a tekintet előbb megakad azon, ami kilóg a 
sorból, nincs a helyén vagy talpán, miint azon, hogy mennyi látszik vagy 
nem látszik a „primus inter pares” jogi igazából.

Külön is köszönöm az elődöm és — a következőkben, reménységünk 
szerint mielőbb — fontos munkatársam segítségét, megértését, szeretetét 
és az irántam tanúsított megbecsülését.. Együttérzéssel értesülünk komoly 
s hosszadalmas betegségéről és meleg szeretettel kívánunk Neki teljes 
gyógyulást és jó egészséget. — Hadd forduljak igaz örömmel és őszinte 
szeretettel legközvetlenebb munkatársamhoz, Karádi Pál egyházmegyei 
felügyelőhöz. Személyében olyan valaki tölti be ezt a tisztet, akinek szív
ügye egyháza szolgálata és ezt minden eddigi tisztében tettekkel, hűség
gel és áldozattal bizonyította. De igen gazdag és igen fontos közszolgálati 
tapasztalata is. Magas beosztásban szolgált egy nagy vállalat dolgozója
ként, városunk lakosságának bizalmából városi tanácstagként és a Haza
fias Népfront aktivistájaként. Együtt munkálkodásunk során éppen szol
gálatával erősített meg abban a meggyőződésemben, hogy az evangéliumi 
keresztyénséget nem hangoztatni kell, hanem élni, mert az valóban élet- 
forma, életvitel.

Az ügyeink között első helyre teszem a Lelkészi Munkaközösséget. 
Kettős célja van és mindkettő nélkülözhetetlen a szolgálatunkban. Az 
egyik célja a továbbképzés. Visszataszító dolog, amikor lelkészember azt 
gondolja és azt próbálja elhitetni magáról, hogy mindent tud, mindent jól 
ért és nincs tanulnivalója. Az ilyen hamis színjátszásból csak lelki és 
szellemi pöffeszkedés, a még hamisabb „csalhatatlanság” eleve devalvált, 
sehol be és fel nem váltható valutája származhatik. Akinek nincs már 
tanulnivalója, az mindig csak kinyilatkoztat dupla önérzettel és egyszer 
és mindenkorra felmentve érzi magát az alól, hogy másokra figyeljen. 
Tanuljunk, gondolkodjunk, egyenként és együtt, korrigálni is készen. 
Csak ez menthet meg bennünket a szellemi tunyaságtól és a lelki elsze
gényedéstől. Attól is, hogy elaggott teológiai panelek bűvöletébe essünk. 
Az ilyesmi mellett ugyanis elszalad az élet és azt gépkocsival sem lehet 
utolérni. Az egyre alaposabb hazai, társadalmi, gazdasági, kulturális és 
nemzetközi tájékozottság nélkül nem művelhetjük magas szinten, korsze
rűen és időszerűen teológiánkat. Akkor sem, ha a mi dolgunkban ezután 
sem lehet más az alap, mint a Szentírásba foglalt ige, a Krisztusról tanúsko
dó evangélium, az élő Krisztus maga. Neki azonban csak úgy szolgáiba-
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tunk, ha kortársainknak szolgálunk. Akkor is értük harcolunk, amikor 
jézus Krisztusban megvívjuk a Jákób-féle harcot Istennel. Mi csak így 
tudjuk hitelesen tanítani és indítani azokat a híveket, akikkel együtt va
dunk egyházunk tagjai, a fejlett szocializmust építő társadalmunk tagjai 
és tagjai az emberiség nagy családjának.

A másik célja munkaközösségünknek a fraternitás, az egymás terűé
ben és örömében osztozó testvéri közösség folytonos megszületése. Kímél
jük meg egymást azért minden felesleges és értelmetlen megterheléstől, 
a magunk lelkiismeretét pedig a sátán örömétől, a kárörömtől. A  testvéri 
összetartozás dolgában állandó önvizsgálatra és igen -határozott elszánás- 
ra van szükség. A  kétszívűséget és kétnyelvűséget ne tűrjük meg ma
gunkban, egymást pedig segítsük a levetkőzésében. Közösségünkben ott
hon kell legyen a szeretet és a bizalom,. A  szeretet feltétel nélkül, a bizal
mat igyekezzünk előlegezni és ki-ki igyekezzék arra rászolgálni. Azt sen
kinek sem lehet előírni, hogy kik legyenek a barátai. De azt okvetlenül 
célba kell venni egy szolgálati közösségben, hogy a légköre tiszta legyen, 
megnyugtató, sőt egy kicsit még vonzó is. Sokkal inkább felszabadítson, 
mint megkötözzön. Jó híréért egyenként is, egymásra tekintettel is, meg 
együtt is felelősek vagyunk. Ehhez bizony sok alázat kell. Csak az tudja 
elviselni békével a másik bizonyos fajta többletét és okosan fékezni ma
gát abban, hogy ne rukkoljon ki folyton a maga többletével még akkor 
sem, ha van.

Egy keveset legalább hadd szóljak külön is az igehirdetésről. Még 
mindig az erre való alapos felkészülésünk a legfontosabb teendőnk és a 
legnagyobb gondunk. Nem vagyunk egyformák ebben az ügyben sem. Az 
alapállás, a cél, a felelősség, a teológiai és diakóniai veret tekintetében 
mégsem üthetünk el egymástól lényegesen. A mi viszonyaink között és 
világunkban biztosan és teljesen lejárt az ideje annak, hogy a csizma
szárra vagy hasra ütve szónokoljunk. Az igehirdetéssel az élő Krisztust 
kell kenyérré, eledellé tennünk ahhoz, hogy a vele élők a szolgálatkész
ség, az áldozatra kész szeretet népévé válhassanak. Itt a mi világunkban. 
Ha a keresztyének csak hasonszőrűek között tudnak létezni és nem vál
nak sóvá, világossággá, testvérré, felebaráttá, kolonccá, idegen testté vál
nak és maguk készítgetik az egyház haldoklását. Az „együtt” ebben az 
összefüggésben is hangsúlyos, mert a mi világunkban csak a más hitűek- 
kel együtt és a nem keresztyénekkel együtt tölthetik be szolgálatukat a 
keresztyének. Ezzel a körülménnyel számolni kell az igehirdetésnek. Nem 
az egyéniségünk feladásáról van szó. A  különbözőségünk gazdagsággá 
válhatik az összetartozásban. A  divergenciába tévedő és abba igyekvő 
egyénieskedésnek azonban nincs jogosultsága, mert az már a kialakult 
diakóniai teológiánk szempontjainak semmibevevéséről árulkodik. Lesz 
tehát dolgunk az igehirdetéssel, ha nem akarunk nagykorú világunkban 
kiskorúságba esni és abba sodorni.

Vessünk egy pillantást egyházi sajtónkra is a jelzett fő szempontunk 
figyelembevételével. Biztos, hogy az sem létezhet az élő Krisztustól füg
getlenül. Miért is léteznék Tőle függetlenül? Mégis igaz, hogy nem beszél
het minden kiadvány és cikk közvetlenül Öróla. Ügy legalábbis nem, 
hogy minden mondatban ott legyen a Jézus név, a kereszt, a feltámadás, 
a megtérés, a hit és a reménység. Azt azonban csak értetlenül és kegyes
kedő cinizmussal mondhatja bárki, hogy a sajtónk mit sem törődik mind
ezekkel. Az igehirdetés, tanítás és hiteles tájékoztatás azonban mindig 
túl is néz és túl is lép a tanításunk és hitünk alapjainak puszta hangoz
tatásán. Hiszen a világban élő egyházi emberek, presbiterek és hívek ke
resztyén magatartását célozza meg. A  világban, meghatározott országban

515



és társadalmi rendben élünk, még hozzá az atomkorszakban és a 20. szá
zad utolsó negyedében. Abban kell tehát a sajtónknak is segítséget nyúj
tania, hogy itt és most kövessük Urunkat, megtalálva helyünket és fel 
adatunkat. Egészen odáig, hogy együtt járjuk a diakónia útját. Nem szo
rul azért bizonyításra, hogy a sajtónk is egyházi közügy, egyházmegyei 
ügy, gyülekezeti ügy, a hívek ügye. öncélúság és üzlet nem tapad hozzá 
és nincs benne.

A  hivatali rendről és gyülekezeti munkáról is szólnom kell. Megval
lom, én sem lelkesedem az aktákért. Biztos vagyok abban, hogy első ren
den nem aktagyártásra születtem. De tudtam eddig is, hogy a szervezett 
egyház, mint világban élő egyház, nem lehet meg rend nélkül, tervek, 
számbavételek, számadások, pontos ügyintézés nélkül. A  bürokrácia el
len szabad küzdenünk, de nem tágíthatunk a hivatali fegyelemben és a 
tervszerű gyülekezeti munkában. A  magunk és mások drága idejét és 
energiáját becsüljük meg és tartjuk tiszteletben, ha rendet tartunk min
den tekintetben. A  lelkiismeretünk, a becsületünk nem békülhet ki a la
zasággal. Ez nem lehet kedv vagy kedvtelés kérdése, hanem végső soron 
a hitünk és szeretetünk kérdése ez is, mert a lelkiismeretlenséget és fe
gyelmezetlenséget az egész test sínyli meg és szenvedi meg. A fegyelme
zett rend viszont az egész test szolgálatát lendíti. Tehát ez az ügy is be
leillik abba az átfogó szempontba: Krisztus követőiként és követeiként 
együtt.

Mivel az egyházba világban él, ott végzi és ott kell, hogy végezze szol
gálatát, anyagi eszközökre is szüksége van. Krisztus követségében járva 
mind azok megszerzése, mind pedig felhasználásuk csak Őhozzá méltó
képpen történhetik. A  szeretet és igazság viszonya sohasem vesztheti el 
egyensúlyát ebben a kérdésben. Végső soron itt is hitkérdéssel van dol
gunk. Abban pedig a jelenen kívül mindig ott van a holnap szempontja 
is. Krisztus Urunk a „Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd 
aggódik magáért” (Mt 6,34) mondásával és tanácsával nem a holnapra is 
gondoló felelősséget kívánta elűzni, csak a bénító aggályoskodást, a fele
lősség felelőtlen önzésbe fojtását, a tétlen rémüldözést. A  luxust marad
ványaiban is száműzni kell ott is, ahol a „megengedhetjük magunknak” 
kétes békülékenysége azonnal igazolást és felmentést ad.

Az anyagiaknak minden tekintetben a szolgálat folytonosságát kell 
célozniok, a szolgálaton most is az igehirdetés és a szeretetszolgálat együt
tesét értve. — Aki többet kapott, attól többet vár el az egyház feje, de 
teste, az egyház is. Ez éppúgy vonatkozik az egyes hívekre, mint az egyes 
gyülekezetekre. A  közegyház feladatának és szolgálatának összefüggésé
ben kell alakulni az áldozatnak és az egymás terhének hordozásából ránk 
eső saját terhűnk vállalásának. Ehhez kell mérnünk az igényeinket is. 
mert azoknak is egyre inkább az egész test egysége és szüksége szab ha
tárt vagy nyújtja a lehetőséget. Ezek a szempontok elengedhetetlenné te 
szik a fegyelmet háztartási, anyagi dolgainkban is. Nem szőrszálhasoga- 
tásra gondolok és csomókeresésre a kákán is. De arra igen is, hogy a tet
szetős nagyvonalúság köpönyegébe bújtatott lazaság tűrhetetlen. Ja] 
ugyanis, ha szűrögetjük a szúnyogot, a tevét pedig, lenyeljük. S

Egyházmegyékben jelentős mértékű intézményes diakónia funkcio
nál. Természetesen az országos egyházunk intézményes diakóniájába m 
módon. Ez az ügy sem lehet csak egyesek gondja vagy csak az intézmé
nyeink vezetőié és dolgozóié. Mind a közvetlenül fenntartó gyülekeze 
tagjainak, mind pedig egyházmegyénk valamennyi evangélikus egynaz- 
tagjának közös ügye és gondja kell legyen, összefüggésben egyhazunk 
egészének diakóniájával és egyúttal társadalmunk egészének minae



ilyen fajta gondjával és törekvésével. Az a megértő és 'készséges támoga
tás, amelyik államunk részéről eleddig is nyilvánvalóvá vált,' nem fel
mentvény egyházunk számára, hanem elkötelezés. Az intézményes diakó- 
niához éppen úgy, mint minden diakóniához, 3 kellék elengedhetetlen: 
a bármilyen szükséget vagy fogyatkozást szenvedőikkel törődő és azokat 
hordozó szeretet, azután munkások kellenek megfelelő hozzáállással és 
hozzáértéssel és anyagiak kellenek, nem alkalmilag, hanem folytonosan. 
Ilyen jól kivehető síneken fut egyházunk intézményes diakóniája. Ah
hoz, hogy valóban fusson és futhasson, növekvő mértékben kell, hogy 
igaz legyen: Krisztus követésében és követségében együtt járjuk szolgá
latunk útját. Az említett 3 kellék közül az első a legfontosabb, a szeretet. 
De csak akkor igaz, ha a másik kettő is rendelkezésre áll és betölti ren
deltetését.

Mivel egyházmegyénk a területére, az egyházközségek számára, nagy
ságára, összetételére nézve és az egyes gyülekezetcsoportok és szórvány
csoportok lélekszámára és elhelyezkedésére tekintettel ugyancsak sajátos, 
a többi hasonlóhoz képest is, itt még inkább végig kell gondolnunk újra 
a munkaerővel, a rendelkezésre álló eszközökkel való gazdálkodást. Pl. 
ott, ahol egy-egy körzet szolgálati helyei úgy esnek egymás közelébe, 
hogy kevés időkülönbséggel majdnem ugyanoda száll ki két lelkész, ta
lán a területek megváltoztatása nélkül is lehetne javítani valamit a hely
zeten. Persze, csak szolgatársi szótértéssel és nem a joghatóság kiélezésé
vel. — Az olyan távoli szolgálati területekre nézve is, mint Kisvárda kör
zete, vagy a Nyíregyházához filiált Komádi, szót érdemes ejteni arról, 
hogy a szolgálatok ellátásának módosítása nem volna-e lehetséges az 
összgyülekezeti szolgálatok összefüggésében. — Az istentiszteleti helyek 
távolságán kívül bizonyára újra átgondolandó az istentiszteletek lélek- 
száma, az alkalmak megbecsülése, a közös teherben való osztozás képes
sége és mértéke, é rendelkezésre álló járművek legésszerűbb kihasznált
sága és még más súllyal bíró szempont.

Az ökuménével kapcsolatban is kiemelek néhány szempontot. — Sen
ki se lásson benne divatot vagy kevesek hobbiját. Meggyőződésem szerint 
ebben az ügyben is közös Urunk van munkában. Hívja és küldi egész 
egyházát, de nem formális és még kevésbé öncélú egységre vagy közösen 
célba vett karrierre. Esetleg, ami a legméltatlanabb dolog lenne: valakik 
ellen. Az egyház Ura valóban hívja az egész testét az Övele való benső
séges és az egymással való testvéri közösségre. De ez a közösség megint 
csak akkor igaz és nem hamis, ha részek és tagjai együtt készek lépni az 
emberiség ma már közössé vált ügyeinek, bajainak sürgető megoldásáért. 
Ebből a célból kell gyakorlattá válnia az egymásért való felelősségnek, 
egymás segítésének és az együttes szolgálatnak. Egyetlen felekezet sem 
töltheti be küldetését önmagában, a többiektől való elzárkózásban, mert 
egyik sem elég önmagában. A teljes ajándékot az egész test kapta, arra 
van bízva és így tette Ura együtt is a világ adósává, szolgájává. Az olyan 
törekvéstől illik szabadulni, amelyik a külső és belső uniformizálást haj
szolja, és azt a közösség feltételéül szabja. Ez az igyekezet alig mentes 
attól a be nem vallott vágytól, hogy beölelje azokat, akiket még nem te
kinthet magáénak. A  Krisztus ajándékaiban való együttes részesedésnek 
és a közös feladatban való osztozásnak azonban már jelene van és azért 
jövője is.

A  jól értett és gyakorolt hazafiságról sem időszerűtlen szólnom. Biz
tos, hogy az mindig mentes a szólamoktól és az elfogult szűkkeblűségtől. 
Ugyanakkor mégis nemcsak megbecsüli, de szereti és védi saját házatáját, 
azaz hazáját és annak minden értékét. Mi lelkészek is meg a hívek is
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valamennyien a Magyar Népköztársaság polgárai vagyunk. Isten nem 
koloncnak szánt, helyezett és gyökereztetek ide bennünket. Inkább min
den lehetséges alkalommal és eszközzel meg kell élnünk és gyakorolnunk 
kell a társadalmunkkal, népünkkel, hazánkkal való összetartozásunkat. 
Rajta keresztül és vele tartozunk össze az egész emberiséggel, minden 
más néppel. A  hazafiság sem eszme csupán, amelyet hébe-korba ünnepé
lyesen kinyilvánítunk. Ez is életforma, számunkra vallástétel, mégpedig 
a Krisztus követésében és követségében. Életünknek ebben a vetületében 
is úgy kell együttjárnunk másokkal szeretetben, hogy fölvesszük a közös 
terhet, a közterhet és azt a magunk terheként vállaljuk. Helyi, társadal
mi, hazai és nemzetközi távlattal. Gyülekezeteink határa — pedig ilyen 
szempontból nem szűkölködünk területben és távolságban — nem lehet 
a diakóniánk határa. Egyáltalán,lehet-e annak határa?

Szervezetten és nem szervezetten is, tegyük magunkévá mindazt, 
amit csak ennek az évnek tervei, megmozdulásai is ránk hárítanak. Var
sóban új lendületet vett a békeerők elszánása az embervilág békéjéért. 
Moszkvában lezajlott a vallásos békeerők konferenciája. Belgrádban foly
nak az előkészületek az őszi találkozóra, azért, hogy tovább gyűrűztessék 
az ún. helsinki szellemet és az megteremje jó gyümölcsét európai és vi
lágviszonylatban. — Munkában van az Európai Egyházak Konferenciája. 
Folyamatosan és egyre táguló horizonttal munkálkodik a Keresztyén Bé
kekonferencia. — A közelmúltban ért véget a világ evangélikusságának 
nagy részét összefűző Lutheránus Világszövetség nagygyűlése. Ezekről az 
eseményekről, megmozdulásokról, közös erőfeszítésekről sajtónk rendsze
resen tájékoztat. Nemcsak a céljukról, hanem a letagadhatatlan eredmé
nyeikről és a velük kapcsolatos időszerű tennivalókról is. Mindnyájunk 
elkötelezettségét növelik ezek az események és törekvések.

Óriási dolog, hogy már 32 éve béke van azon a földrészen, ahonnan 
két világháború zúdult az embervilágra. Azt is tudjuk azonban, hogy föl
dünkön nem minden fizikai, szellemi és lelki erő áll az emberiség békés, 
erkölcsileg és anyagilag is színvonalasabb életének szolgálatában. Nagy 
ügy a békés egymás mellett élés szükségessége és lehetősége. De semmi 
sem odázhatja a végtelenbe igazságosabb, fejlettebb társadalmi, gazdasági 
rendek megvalósítását, mert ez feltétele a tartós békének. Minden erőnk
kel és valóban együtt kell támogatnunk az olyan megmozdulásokat és 
mozgalmakat, amelyek a leszerelés irányában hatnak és véget kívánnak 
vetni a fegyverkezési hajszának. A  leszereléssel nemcsak az évi 40 mil
liárd dollárt kitevő hadi kiadás szabadulna fel nemes emberi célokra, de 
igen nagy szellemi, lelki erők, sőt etikai erők is felszabadulnának. Ma 
már nehéz volna elhinni, hogy mindezek tagadásával és cinikus semmibe
vételével is lehet valaki komolyan keresztyén vagy a szíve és magatar
tása szerint is jó magyar ember, felelős ember. Az emberiség éppen a fe
lelősséggel kezdődik és azzal folytatódik. Ilyen életbevágó ügy és nagy 
terület az, ahol Krisztus követségében együtt kell járnunk a szolgálat 
útját. Mindazokkal is együtt, akik másfajta hitet vagy meggyőződést val
lanak. Az „együtt” szükségességében és lehetőségében egyetértenek ve
lünk és azt nekünk előzékenyen felajánlották. Nekünk keresztyéneknek 
ezt a kapóra jött alkalmat folyton és sietve meg kell ragadnunk.

Befejezésül ismét melegen köszönöm a belém helyezett bizalmat. Is
ten kegyelmébe ajánlom munkatársaimat, gyülekezeteinket, egyházunkat, 
hazánkat és kedves mindnyájunkat. Életünket és szolgálatunkat is. Egy
úttal mindnyájuk szeretetét kérem, amikor jóakaratot, megértést, segít
séget és imádságot kérek ahhoz, hogy együtt valóban betölthessük szol
gálatunkat.

Szabó Gyula
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Együtt az úton
Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia 1976/1977. tanévéről

Együtt Jézussal

A  most következő hónapokban lesz 450 éve annak, hogy Luther Már
ton wittenbergi otthonában először hangzott fel a 46. zsoltár imént éne
kelt reformátort, visszhangja. A  velünk járó és velünk maradó Űrről 
szóló vallástétel éneke összhangban csendült fel a bibliaolvasó Űtmutató 
mai újszövetségi igéjével: „Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, 
De a tanítványok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a 
nap is lehanyatlott már. És ő bement, hogy velük maradjon” (Lk 24, 
28—29).

Az egyháztörténelem során már sokszor tűnt úgy, mintha Jézus alak
ja eltűnne a kései emmausi tanítványok szeme elől. Sokszor és sokan vél
ték, hogy „lehanyatlik a nap” és ők ott maradnak Jézus nélkül — egye
dül. Luther is így hihette 1527 táján, amikor bajok zúdultak Isten népére 
és betegségek kínozták őt magát is. Ám akkor sem harci dalként szólal
tatta meg az ősi zsoltárt, hanem — amint erre egykori, Istenben boldo
gult egyháztörténész professzorom már annak idején megtanított — bi- 
zodalmi énekként, alázatos vallástételként a hatalmas, legyőzhetetlen Is
tenről, a bűnbocsánatot és szabadulást adó, világ végezetéig velünk mara
dó Úr Jézus Krisztusról.

Immánuel: Velünk az Isten. Nem nélküle, hanem vele együtt rójuk 
utunkat, s hívásunkra a mi falaink közé is belép, hogy velünk maradjon. 
Ezért „hévül a szívünk” nekünk, mai emmausiaknak is, amikor beszél 
hozzánk az úton, amikor feltárja előttünk — mint a most megelőző isten- 
tisztelet igehirdetésében is — az írásokat, hogy csüggedés helyett biza
lomra, reménytelenség helyett reménységre serkentsen bennünket.

Együtt a múlt bizonyságtevőivel

Még a múlt századoknál maradva, hitünk és reménységünk erősíté
sére hadd idézzünk egy másik évfordulót is. Az idén 700 éves Sopron vá
rosa középkori schola-ja 420 éve lett teológiai képzést is nyújtó evangé
likus iskola. A „classds philosophico-theologica” egykori tanulóinak „ma
gyar nemzetbül való ifjai” most 230 éve, 1747-ben az Evangélikus Orszá
gos Levéltárunkban általam nemrég fellelt versükkel így búcsúztak vá
ratlanul elhunyt rektoruktól, Hajnóczy Dánieltől: „ . . .  Oh ki ne sírna ily 
viletlen dolgon. / Ki ne tsudálkozna illy árvaságunkon / Oh ki ne bán
kódnia illyetin dolgunkon / Hagy keserűséggel jajgatna sorsunkon. .— 
Már Musák haj léki nem zöngnek szavátul / Némák a Cathedrák, nem 
pöngnek hangjátul / Oh, szomorú eset, nemes ifjúságiul / El ment, el 
ment óh jaj, nemes Sopronéiul.”

A mesterétől árván maradt teológus ifjúság hangját azonban — és itt 
önkéntelenül is adódik a legújabbkori hazai egyháztörténeti párhuzam, 
az idén 5 éve elhunyt Pálfy Miklós dékánelődöm váratlan eltávozásának 
az emléke — felváltja a velünk maradó Űrban való bizodalom hangja 
e régi magyar versben: „Nem szükség azért hát azon keresegnünk / Mód 
nélkül minekünk atyánkon könyveznünk /, Sőt inkább Istenhez azért kö-
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nyörögnünk /, Hogy adjon helyibe aki lesz vezérünk.” Adott is az egyház 
Ura nemzedékről nemzedékre pásztorokat és tanítókat, professzorokat és 
diákokat evangélikus Sionunk számára. A  dékáni hivatalomban rendel- 
kezésemre álló, mintegy fél évszázadra visszanyúló adatok tanúsága sze
rint a Fakultás, majd az Akadémia tanári karán kívül 50 év alatt mint
egy 550 szigorló teológus vallhatta magáénak — több különböző épületi 
ben — ugyanazt az Alma Matert éspedig a következő megoszlásban: 550
hallgató közül 400 (!) a Dunántúlról, 90 a fővárosból, 20 Szarvasról, 15_
15 pedig Békéscsabáról és Nyíregyházáról, a 15 fő alattiak pedig hazánk 
más-más városaiból és falvaiból tanultak falaink között.

Együtt az oktatás szolgálatában

Az elmúlt tanévben Isten 50 hallgató oktatását és nevelését bízta ta
nári karunkra. Megoszlásuk a következő volt: Borsod—Hevesből 8, a 
Pesti és Pest megyei egyházmegyéből 7—7, Kelet- és Nyugat-Békésből 
együttesen 6, Fejér—Komáromból 5, Győr-Sopronból 4, Budáról és Bács- 
Kiskunból 3—3, Vasból és Hajdú—Szabolcsból 2—2, a Veszprémi egyház
megyéből és Tolna—Baranyából 1—1, Finnországból pedig ugyancsak 1 
hallgató, pásztorlása volt ránk bízva.

A  tavalyi tanév végén — miután püspökeink Bakodon, Várpalotán 
és Budapest-Fasorban felavatták, ill. kibocsátották a szigorlati bizonyít
ványt nyert hallgatóinkat — nagy jelentőségű kari értekezletre ült össze 
tanári karunk dr. Káldy Zoltán és dr. Ottlyk Ernő püspökök, valamint 
dr. Karner Ágoston főtitkár jelenlétében. Az értekezlet célja annak a 
megvizsgálása volt, milyen teológiai reformokat kell Akadémiánknak 
végrehajtania annak érdekében, hogy egyre hathatósabban valósulhasson 
meg oktatási célkitűzésünk: az egyre magasabb színvonalú magyar evan
gélikus lelkészképzés. Sok vérveszteségen átment egyházunk ugyanis ki
csiny lélekszáma mellett csak úgy tud identitásának, valamint korunk 
ökumenikus követelményeinek is megfelelni, ha teolóigushallgatói, lelké
szei és más tisztségviselői minőségi többlettel, hitben erősen és korunk 
szellemi színvonalán állva végzik a történelem által reájuk rótt szolgálat 
szent feladatát.

E célkitűzések eredményeként az 1976/1977. tanév a teológiai refor
mok éve lett. Racionalizáltuk az óraszámokat, megszilárdítottuk az óra
tartási és óralátogatási morált, lecsökkentettük az előadásokban a lexiká
lis adatokat, bővítettük a katechetikai gyakorlatok körét, 5 kötetben be
kötöttünk 25 év kari üléseinek jegyzőkönyveit, magas szintre emeltük — 
hivatásos nyelvoktatókkal — a modern nyelvek tanítását, s nem utolsó
sorban megírtuk, sofcszorosíttattuk és a hallgatók kezébe adtuk a rég 
nélkülözött kompendiumokat. Ez utóbbiak eddig öt tárgykörből készül
tek el: az ószövetségi tanszék részéről dr. Muntag Andor: Ószövetségi 
alapismeretek c. jegyzete, az egyháztörténeti tanszék részéről az általam 
megírt Egyházismeret, valamint Egyházjog, a rendszeres teológiai tanszék 
részéről Harmati Béla: Teológiai alapismeretek, a gyakorlati teológiai 
tanszék részéről pedig dr. Groó Gyula: Diakonika—Liturgika című, át
lagban 100 gépelt oldalas jegyzete áll a teológiai hallgatóknak 20,— Ft-os 
kedvezményes áron, és az érdeklődő lelkészeknek 60,— Ft önköltségi 
áron a rendelkezésére.

Az említett kari értekezlet döntése alapján az Országos Elnökség ja
vaslatára tanári karunk az új tanévben három új óraadót kért fel a dia- 
kóniai teológiának az egyes tanszékeken való minél hathatósabb érvénye
sítésére: dr. Ngy István fejér—komáromi esperes, a Lelkipásztor főszer-
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kesztője homiletikai előadásokra és gyakorlati különszemináriumra, Ba
ranyai Tamás domonyi és Solymár Péter csömöri lelkész pedig ó-, ill. 
újszövetségi különszemináriumnak a tartására 'kapott e tanévre meg
bízást.

A  rendszeres teológiai tanszékén a tavalyi tanévben a Géniben távol 
levő dr. Nagy Gyulát helyettesítő Harmati Béla doktorjelöltünk — mi
után 1976 őszén a Deák téri gyülekezet egyik lelkészévé választották — 
ez évben óraadói minőségben szociáletikát és teológiai alapismereteket 
adott elő; Trajtler Gábor országos egyházi zeneigazgató énekismeretet, 
Egyházi ének- és zenét, valamint fakultatív tárgyként Liturgikus orgona
játékot, ill. Harmónium- és orgonajátékot oktatott: dr. Hafenscher Ká
roly Deák téri igazgatólelkész lektori minőségben angol nyelvű, Liska 
Endre gimnáziumi nyelvtanár pedig német nyelvű haladó csoport okta
tására nyert felkérést. A  teológiai reform jegyében felkért óraadók és 
lektorok munkájáért ezúton mondok Akadémiánk nevében köszönetét.

Szőkébb körű tantestületünk munkájára kitérve, jelenthetem, hogy 
az Ószövetségi Tanszék vezetője, dr. Muntag Andor ez évben hébert, Ót. 
bibliaismeretet, alapismereteket, egzegézist és teológiát Oktatott. Novem
ber folyamán részt vett az EVT Világmisszió és Evangelizáció Munka- 
etikai Szakcsoportjának konferenciáján az ausztriai St.-Pöltenben, tanul
mányt írt az LVSz Tanulmányi Osztálya részére a lutheri „két biroda- 
lom” -ról szóló tanítás aktuális problémáiról, dr. Groó Gyulával és Har
mati Bélával közösen hozzászólást készített az EVT Tanulmányi Csoport
ja részére az „egyházi hivatal, keresztség és úrvacsora” témáihoz, össze
állította a hallgatók bibliaversenyének anyagát, s végül'igehirdetésekkel 
és előadásokkal szolgált a Deák téri, fasori, zuglói, Rákóczi úti, gyulai, 
domonyi, nagytarcsai, alberti, ceglédi, győri, szegedi,monori, csomádi és 
mezőberényi gyülekezetekben.

Dr. Proliié Károly, az Újszövetségi Tanszék vezetője e tanévben UT 
alapismereteket, egzegézist, szemináriumot és vallástörténeti alapismere
teket adott elő. Mint a MO-i egyházak ök. Tanácsának főtitkára, számos 
hivatalos külföldi utat tett. Legutóbb a Vallásos Békeerők Világkongresz- 
szusán vett részt Moszkvában, jelenleg pedig az afrikai Dar-es-Salaamban 
tartózkodik az LVSz VI. Nagygyűlésén. A  Theölógiai Szemle felelős szer
kesztője, s ő állította össze egyházunk Tanulmányi Csoportjának angol 
nyelven már nyomtatásban is megjelent hozzászólását a dar-es-salami 
nagygyűlés számára.

Az Egyháztörténeti Tanszéken ebben a tanévben egyházismeretet, 
hazai egyháztörténelmet és egyházkormányzástant adtam elő, valamint 
szemináriumot vezettem. Áprilisban a franciaországi Liebfrauenbergben 
részt vettem és- előadást tartottam az LVSz konzultációján „A  lutheránus 
identitás történeti kifejezési formái Kelet-közép-Európában” címmel. A 
dékáni hivatal, az Egyháztörténeti és Egyháznéprajzi Szakcsoport és az 
Evangélikus Országos Múzeum vezetése mellett igehirdetésekkel és elő
adásokkal szolgáltam a Deák téri, budavári, kelenföldi, zuglói, győri, 
miskolci, kecskeméti, paksi, szügyi, csesztvei, beledi, vásárosfalui, csöglei 
és gerendási gyülekezetekben.

Dr. Groó Gyula, a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője az elmúlt 
tanévben UT. bibliaismeretet, homiletikát, gyakorlati teológiát adott elő, 
valamint homiletikai-katechetikai gyakorlatokat és gyakorlati szeminá
riumot vezetett. 1976 októberében a greifswaldi teológiai fakultáson tar
tott vendégelőadást „A  kazuális prédikáció mai kérdései” címmel, 1976 
júniusában pedig a gyenesdiási Országos Diakóniai Konferencián tartott 
referátumot. Gyakran szolgált igehirdetésekkel és előadásokkal, s aktí
van vezette a Gyakorlati Szakcsoport munkáját.
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Dr. Vámos József, az Egyház- és Társadalomtudományi Tanszék ve
zetője — aki egyben a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézeté
nek is tanára — egyházszociológiát, alapismereteket és állampolgári is
mereteket adott elő. 1976 októberében részt vett a KBK Gazdasági és 
Politikai Bizottsága ülésén Brnóban, ez év márciusában az LVSz sajtó
szemináriumán az NDK-beli Güstrow-ban, májusban pedig egyházunk 
ausztriai delegációjának tagjaként a Bécsi Egyetem Teológiai Fakultásán 
tartott előadást „A  magyar evangélikus egyház a szocialista társadalom
ban” címmel.

Tanári karunk jegyzője, dr. Selmeczi János otthonigazgató az 1976/77. 
tanévben görög, latin és magyar nyelvet, ökumenikát és ökumenikus 
alapismereteket adott elő. Vállalta egy új, ökumenikus Szakcsoport ve
zetését is. 1976 júniusában részt vett a Leuenbergi Konkordiát elfogadó 
egyházak első küldöttgyűlésén a svédországi Sigtunában, azt követően az 
LVSz Felekezetközi Dialógusokkal foglalkozó Csoportjának genfi kon
zultációién. majd a külföldi diakóniai gyakorlatot végző teológusokkal 
tett tanulmányutat az NDK-ban. Mint Országos Számvevőszéki Elnök, 
számos hivatalos kiszállása volt, s — amint arra még kitérek — otthon- 
igazgatói minőségében fáradhatatlan volt a teológus-napok szervezésében 
és lebonyolításában.

Ebben a személyi összetételben kezdtük el, igen tisztelt Ünnepi Ülés, 
az 1967/77. tanév akadémiai munkáját Isten nevében az elmúlt év szep
temberében és azzal a jóleső érzéssel zárhatjuk le most június 17-én, 
hogy mivel azt valóban együtt, egy lélekkel, a sokszor megtapasztalt egy
ség légkörében végeztük, Isten ősi ígérete szerint az ő áldása kísérte.

A  tavalyi gyenesdiási országos lelkészkonferenciák után — amelyen 
tanári karunk részéről Prőhle Károly, Selmeczi János, Harmati Béla és 
magam is előadásokkal szolgáltunk — oktató és nevelő munkánk egysé
gének jegyében csendesnappal kezdtük a tanévet. Az első félévet beve
zető csendesnapon új óraadóink, dr. Nagy István, Baranyai Tamás és 
Solymár Péter tolmácsolták Isten igéjét, míg a második félévet megnyitó 
csendesnapon Keveházi László esperes, Mátrai Marianna lelkészi munka
társ és Veöreös Imre kőbányai lelkész, egykori otthonigazgató.

Oktató munkánk fegyelmezett menetében kiemelkedő alkalmak vol
tak az immár hagyományos keddi Fórumok, amelyeknek keretében pro
minens bel- és külföldi személyiségeket köszönthettünk Akadémiánk ven
dégeként katedráinkon. Így jött hívásunkra közénk október folyamán 
dr. Eduard Lohse nyugatnémet püspök, aki a zsidó és keresztyén hitér
telmezésről tartott tudományos előadást, s ugyancsak októberben dr. Cári 
Mau, az LVSz főtitkára, aki a Világszövetség aktuális kérdéseiről beszélt. 
Novemberben Zay László kritikus, szerkesztő, az Alma Mater egykori 
hallgatója szólt a mai hallgatóknak „A  film szerepéről művészeti és kul
turális életünkben” , majd februárban dr. Káldy Zoltán püspök tartott 
átfogó értékelésű előadást egyházunk szórványmunkájáról. Márciusban 
tiszteletbeli doktorunk, dr. Paul Gregorios indiai metropolita szólt taná
rainkhoz és teológusainkhoz „A  béke, igazságosság és fejlődés teológiai 
kérdéseiről” , majd pedig a Géniből hazalátogató szisztematikus profesz- 
szorunk, dr. Nagy Gyula tartott előadást „Szociáletikai kérdések az öku
menikus mozgalom előterében 1977-ben” címmel. Fórumunk népszerű 
vendége volt a tavasz folyamán dr. B. Thomas Edit akadémikus, a Ma
gyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője, aki mint régész, a pannóniai ke- 
resztyénség általa felfedezett legújabb emlékeiről szólt vetítettképes elő
adás keretében. Ez évi utolsó Fórumvendégünk végül Dieter Kraft berlini 
lelkész volt, aki a KBK pályadíjnyertes ösztöndíjával tartózkodott ha
zánkban, s aki Bonhoefferről szólt előadásának keretében hallgatóinknak.
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A fent említetteken kívül azonban számos más vendéget is üdvözöl
hettünk új épületünk falai között, így egy japán békedelegációt, Szedressy 
Pál erdélyi evangélikus püspököt, a vári ifjúság konfirmandusait, Mario- 
korpi lelkész vezetésével egy finn küldöttséget, a bécsi egyháztörténész, 
Ballon professzort, a Lengyel Ökumenikus Tanács küldöttségét dr. Wal- 
demar Gastpary vezetésével, a Szlovákiai Evangélikus Egyház hivatalos 
delegációját dr. Michalko püspök vezetésével, dr, Bosinski berlini egy
háztanácsos, diakóniai igazgatót, Erkki Kariot, a finn Kotimaa új főiszer
kesztőjét, Emilio Gastro és J. Brian professzorokat az EVT Missziói és 
Evangélizációs Bizottsága tagjait, dr. Gündisch nagyszebeni és dr. War- 
tenberg lipcsei egyháztörténészeket stb.

Itt említem meg, hogy dr. Nagy Gyula genfi professzorunk tavaly is 
és idén is pályadíjakat tűzött ki hallgatóink számára az ökumené és a 
szociáletika köréből. A  tavalyi pályázatra két hallgatónktól érkezett be 
tudományos dolgozat, értékelésükre külön fog sor kerülni.

Hallgatóink számára kiemelkedő esemény volt az ez évi bibliaverseny 
megrendezése. E téren is reformot alkalmazott tanári karunk: minden 
hallgató számára kötelező írásbeli részvételt írtunk elő, s a legjobb ered
ményt elért hallgatók vehettek azután részt a szóbeli versenyen. Az id. 
Harmati Béla ny. lelkésztestvérünk által már évek óta kezdeményezett 
és felajánlásából is díjazott verseny első díját (600,— Ft) idén Szentpé- 
tery Péter II. évf., a második díjat (400,— Ft) Seben István II. évf., a 
harmadik díjat (320,— Ft) Adámi László IV. évf. hallgató kapta. 40— 
40,—Ft-os könyvjutalomban részesültek: Győri Gábor III. évf., Smidé- 
liusz Katalin IV. évf., Laborczi Géza II. évf., Varsányi Ferenc II. évf., 
Mosoni Edviig II. évf.., Derne Dávid V. évf. és Koskai Erzsébet I. évf hall
gatók.

Szigorló hallgatóink ez év februárjában 3 hetes hospitáláson vettek 
részt a Deák téri, fasori, angyalföldi, budavári és kelenföldi gyülekeze
tekben. E tavaly felelevenített gyakorlat igen hasznosnak bizonyult mind
annyiunk számára, s azt a jövőben is folytatni kívánjuk. Az érte hozott 
időáldozatot és fáradságot ezúton is meg szeretném köszönni az említett 
gyülekezetek illetékeseinek. Ugyancsak köszönöm Szemerei Zoltán fő
pénztáros úrnak, hogy felkérésemre elvállalta szigorló hallgatóink több 
ízbeni oktatását a gyülekezeti és közegyházi háztartás, pénztár- és iroda
kezelés szakszerű és időszerű kérdéseiről. Itt jelentem be, hogy végzős 
hallgatóink az előírt szigorlatokat mind megállották, név szerint: Deme 
Dávid és Deme Károly kondorosi, Házi J. Magdolna békéscsabai, Szabó 
Lajos kőszegi hallgató, már a tanév folyamán pécsi szolgálatra beosztott 
szigorló teológus, volt szeniorunk, Szabó Vilmos nyíregyházi és Baloghné 
Szemerei Mária lajoskomáromi hallgatónk. Isten áldása kísérje közelgő 
gyülekezeti szolgálatukat.

Búcsúzó hallgatóink említésével egyidejűleg veszek itt búcsút kedves 
finn ösztöndíjasunktól, Paavo Kettunen kuopioi segédlelkésztől, akit kö
telessége már visszaszólított hazájába, valamint Szent-Iványi Ilona uni
tárius hallgatónktól, aki tanulmányait az oxfordi egyetemen fogja foly
tatni.

Jelenthetem, hogy megállotta az első vizsgát 12 I. éves és az alapvizs
gát 11 II. éves hallgató. Angol nyelvi záróvizsgát tett 2, német nyelvi zá
róvizsgát 5 IV. éves hallgató.

Oktató munkánk tanév végi szemléjét nem zárhatom le anélkül, hogy 
az egyik legfontosabb munkaág, az akadémiai könyvtár szolgálatáról ne 
szólnék, megköszönve Papp Ivánné könyvtárvezető és munkatársai fá
radságos és hűséges szolgálatát. Papp Ivánné, Benczúr Lászlóné dr. Kada
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Judit ny. tanár és Schreiner Vilmos lelkész megosztva látták el ez évben 
is az akadémiai könyvtári munka egyes feladatait. Mindnyájan azon igye
keztek, hogy a bárhonnan jövő tudományos kutatók, a tanárok, hallgatók 
vagy lelkészek munkáját segítsék, s ezzel teológiai és más tudományok’ 
a lelkészképzés és továbbképzés céljait szolgálják.

Könyvtárunk ebben a tanévben az eddiginél jobban gyarapodott bel
földi könyvekkel, értékes könyvajándékokat kaptunk az egyházi világ- 
szervezetektől, hazai és külföldi intézményektől és magánszemélyektől. 
Mindezért hálás köszönetét mondunk. Akadémiai könyvtárunk ez évi 
gyarapodása 275 mű (293 kötet), ebből belföldi 160 mű, ajándék 73, vé
tel pedig 87. Külföldi ajándék 115 mű, összesen 125 kötet. Valamennyi 
könyv feldolgozásra került. Könyvtárosaink ezen kívül összeállítottak két 
könyvkérő jegyzéket 198 tétellel, 8 alkalommal pedig kisebb tematikus 
kiállításokat rendeztek az akadémiai olvasóteremben. Élénk volt a könyv
tárközi kölcsönzésünk is, részben új, részben az egykori soproni Hittudo
mányi Fakultás állományába tartozó könyvekkel. Az akadémiai olvasó- 
szolgálat során 916 mű került kölcsönzésre, 890 helybenolvasásra, tájé
koztatás volt 397 esetben, a teljes forgalom pedig 2724 művel volt kapcso
latos.

Együtt a nevelés szolgálatában

Dékáni jelentésem utolsó fejezetében a ránk bízott teológusok neve
lési alkalmairól, lehetőségeiről, néhány elvi és gyakorlati kérdésről sze
retnék még röviden szőni.

Ha az oktatás területén egy magas színvonalú lelkészképzés célkitű
zését fogalmaztam meg elsőrendű feladatunkként, úgy az ettől elválaszt
hatatlan nevelési célkitűzésünkről így vallhatnék: hitben és erkölcsben, 
becsületben és jellemben feddhetetlen lelkipásztorokat szeretnénk for
málni egyházunknak.

A cél érdekében minden évfolyam felelős lelkipásztor-gazdát kapott 
egy-egy professzor személyében. Nemcsak „lelki” kérdéseikre, hanem 
egész emberségüket, munkájukat, életüket érintő problémáikra igyekez
tünk — amennyiben tőlünk tellett — feleletet vagy segítséget adni.

Nevelési alkalmaknak is tekintettük pl. a reggeli és déli áhítatokat és 
az azokon való (közös részvételt is. A  Fórumokkal váltakozva tartott ked
di otthonórákon részben a gyenesdiási lelkészkonferenciák anyagát is
mertettük és beszéltük meg az ifjúsággal, részben pedig a szórványszol
gálatra kívántuk őket felkészíteni. Az első témakörben Pröhle Károllyal 
és Káposzta Lajos soltvadkerti lelkésszel magam is szolgáltam. Az utóbbi 
témakörben Káldy Zoltán püspök, Garami Lajos esperes, Bárány Gyula 
beledi, Nobik Erzsébet csabacsüdi, Veczán Pál diósgyőri és Szalay Tamás 
nyíregyházi lelkész körvonalazta több hónapon át a fiatalokra váró szór- 
ványfeladatökat.

Az ifjúság maga is szívesen vállalta a közösség szolgálatát. Saját ren
dezésben, maguk emlékeztek meg — jelenlétünkben — a reformációról, 
November 7-ről, vagy Március 15-ről. Maguk szervezték a hagyományos 
„bagolytúrát”, amelyen velük együtt vettünk részt a pilisi hegyekben, 
önálló ádventi estet rendeztek itt Zuglóban, majd ugyanitt és a fasori 
gyülekezetben saját, önálló koncepcióban adták elő a dramatizált, ének
és zeneszámokkal kísért Passiót. Máskor az Önképzőkör keretében képez
ték és fejlesztették irodalmi vagy zenei készségüket. Egy ilyen alkalmu
kon vendégük volt Szokolay Sándor is. Május elején ugyancsak öntevé-
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kenyen vettek részt egy kétnapos tanulmányi kirándulás megszervezésé
ben és sikeres lebonyolításában a Zempléni hegyekbe, Tállya, Vizsoly, 
Sárospatak, Tokaj ősi falai közé.

Az ifjúság szeniora, Zügn Tamás és az ifjúság titkos szavazásával 
megválasztott proszeniorok: Bence Imre, Kepenyes Erzsébet és Varsányi 
Ferenc igen alkalmasaknak bizonyultak az önálló szervező munkára, 
amelyet — felügyeletünk és részvételünk mellett — fontos nevelési cél
ként tűztünk magunk elé.

Másik nevelési célkitűzésünk a gyülekezetekkel és a közegyházzal 
való szoros kapcsolat további építése és fejlesztése volt. Szorgalmaztuk 
— nem mindig sikeresen — a fővárosi gyülekezeti alkalmakon való in
tenzívebb részvételt is, a hétköznapi vagy hétvégi bibliaórákra, ifjúsági 
és énekkari alkalmakba való bekapcsolódást. Ugyanakkor rá akartuk ne
velni hallgatóinkat, hogy nyitott szemmel járjanak egyházban és világ
ban, evangélikus gyülekezeteinkben és szocialista társadalmunkban egy
aránt. Ezért is öröm számunkra, hogy többségük nemcsak az egyházi élet 
irányában aktív, hanem nyitott a társadalmi, politikai, irodalmi, művé
szeti kérdések irányában is. Ezért veszünk részt, hallgatóinkkal szívesen 
a Hazafias Népfront munkájában is.

Gyülekezeteink összessége, úgy tűnik, nyitott szívvel, nagy szeretet
tel várja teológusainkat. Igénylik igeszolgálatukat, fiatalos lelkesedésüket, 
igénylik szolgálatuk örömét. Erről tesz bizonyságot az a 20 teológusnap, 
amelynek zömét dr. Selmeczi János otthonigazgató vezette, és az a 190 
gyülekezet, amelyben a hallgatók szupplikáltak. E tanévben tehát több, 
mint 200 gyülekezetben fordultak meg teológusaink, s azokból szeptember 
1 és június 1 között több mint 571 000,— Ft adományt hoztak magukkal. 
Volt, aki egymaga mintegy 50 000,— Ft-ot gyűjtött (Smidéliusz Katalin), 
s volt, aki 18 szupplikációs szolgálatot végzett (Tekus András).

Itt említem meg — mert ezen a téren is átgondolt nevelési alapelvet 
érvényesítettünk —, hogy ettől a tanévtől kezdve az eddigi 20% jutalék 
helyett hallgatóink egységes juttatásban részesülnek: szupplikációnként 
az évi 4 kötelező szolgálat után az ötödévesek 250,—, á negyedévesek 
200,—, a harmadévesek 175,— és az I—II. évesek 150,— Ft-ot kapnak, 
míg a kötelezőn felüli szupplikációkért alkalmanként még 50,— Ft juta
lomban részesülnek. A  szorgalmas szupplikálók tanév végén azután kü
lön jutalmat is kapnak. Így az eddigi 20% fennmaradó részét a hallga
tók szociális segélyezésére és a jegyzetkészítés költségeire fordíthatjuk. 
Ügy látjuk, bevált ez a rendszer, és elejét veszi az egyes szolgálatok kö
zötti válogatásnak is. Új próbálkozás volt ezen a téren az is, hogy a 
Nagyhét folyamán öt zalai gyülekezetbe, köztük sok egészen kicsiny szór
ványba látogatott el a teológusok kicsiny csapata, igazgatójuk kíséreté
ben. Csak ezen az úton 25 000,— Ft adományt kaptunk a lelkészképzés 
céljaira. Ennél is nagyobbnak érzem azonban ezeknek az alkalmaknak az 
erkölcsi és lelki értékét.

Az igeszolgálat mellett a diakóniai munkában való aktív segítésre is 
készek hallgatóink. Több konkrét alkalom, pl. a kistarcsai özvegy Pap
nők Otthonában való többszöri szolgálatuk is ékes bizonysága ennek. 
A nyári szünetben — idén is — 10 hallgatónak engedélyezték egyházi és 
állami szerveink, hogy az NDK diakóniai intézményeiben segítsenek be
tegek és öregek ápolásában vagy a szeretetmunika más területén.

Örömmel elégítjük ki a hallgatók és a közegyház olyan irányú igé
nyét is, hogy a teológusok zeneileg magasabb képzettségre is szert tegye
nek. Az Országos Egyház kezelésében levő fóti Mandák Mária Kántor
képző Intézet ezen a téren felbecsülhetetlen kincse egész egyházunknak. 
Köszönetét kell mondanunk Kis János gondnok-igazgató úrnak lankadat-

525



lan, felelősségteljes, hallgatóink között is végzett munkájáért, és dr. Kar
rier Ágoston főtitkár úrnak az intézmény feletti gondos felügyeletért 
A  nyári kántorképző tanfolyamokon évek óta több teológus is szolgát 
Ugyanakkor Trajtler Gábor országos zeneigazgatónk önzetlen, magas 
színvonalú munkásságának egyik eredményeként könyvelhetjük el, hogy 
ebben a tanévben is nyert egy hallgatónk kátori oklevelet (Szabó Pál, 
jeles eredménnyel), többen (Seben István, Mosoni Edit) kántori, ill. se
gédkántori bizonyítványt nyertek, néhány kezdő hallgatónk pedig (Hege
dűs Zsuzsa, Koskai Erzsébet, Szabó Márta) alapfokon tett előkészítő 
vizsgát.

Mint a fentiekből is látjuk, teológusaink mind igei-, mind diakóniai- 
mimd egyházzenei vagy más egyéb téren nagy aktivitással kapcsolódtak 
be az egyházi élet vérkeringésébe. Tudatosan akarjuk is tartani a lehető 
legszorosabb kapcsolatot a gyülekezetekkel, mert úgy véljük, hogy csak 
együtt tudjuk jól ellátni Istentől rendelt és emberektől is elvárt szép fel
adatunkat.

Mindehhez azonban erről a helyről is kérjük lelkészeink és gyüleke
zeteink segítségét és konstruktív, jó hozzáállását. A  most nyári szabad
ságra gyülekezetük területére távozó hallgatóinkat is ilyen értelemben, 
ilyen szempontokat szem előtt tartva ajánlom lelkésztestvéreiník szíves 
figyelmébe és meleg, pásztoroló, ha kell: intő szeretetébe.

Most, amikor a dékáni tisztet két évi szolgálat után leteszem, meg
köszönöm egyházi vezetőink és állami illetékeseink előlegezett bizalmát, 
kollégáim és munkatársaim — különösen is Kesztler Lászlóné dékáni hi
vatalvezető — szíves mellettem-állását. Egyben megköszönöm a zuglói 
gyülekezetnek, hogy templomát a mai alkalomra Akadémiánknak ismét 
átengedte.

Ezekben a napokban az afrikai Tanzániában, Dar-es-Salaamban ülé
sezik az LVSz VI. nagygyűlése, köztük püspökeink és munkatársaink is. 
Lélekben, gondolatban, naponkénti imádságban velük vagyunk. Amiként 
egymással, ővelük is együtt járjuk a történelem országútját. Együtt az 
Űrral és együtt egymással: ez nemcsak dékáni jelentésemnek, nem is 
csak akadémiai munkánk most vázolt célkitűzéseinek, hanem ökume
nikus és lutheránus identitásunknak is a tartalma.

Dr. Fabiny Tibor
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Tanulmány

Erkölcsi segítségnyújtás népűnknek
I .

Biztos alapról

Témánkat csak komolyan átgondolt, biztos teológiai bázisról szabad 
megközelíteni, mert különben az elvtelen, felelőtlen közhelyek, általános
ságok kényelmes kísértése fenyeget. Mindenekelőtt erkölcsi segítségnyúj
tásunk etikai motivációját kell világosan látnunk.

1. Krisztuson tájékozódó evangéliumi etika

Mint evangélikus keresztyének, identitásunkat megőrizve, Krisztus
hoz kötött lelkiismerettel találhatunk választ arra az alapvető kérdésünk
re, hogy mi mozgatja etikai magatartásunkat. Nem véletlenül fogalmaz
tam így, hogy „találhatunk választ”, mert a felelet adva van, csak meg 
kell hallani, el kell fogadni. Adott a helyes válasz a Szentírásban, refor
mátor! örökségünkben és a legfrissebben, legkonkrétabban egyházunk új 
teológiai felismeréseiben, melyek az előbb említett két forrásból táplál
koznak. Mindezek alapján így summázhatnám megtalált válaszunkat: 
népünk iránti erkölcsi segítségnyújtásunk mozgatórugója nem valamiféle 
hátsó gondolat, számítás vagy érdek, hanem a Diakortosz-Jézus, aki „ta
nítványait, követőit a saját életközösségébe vonja bele, közelebbről: cse
lekvési, sors- és életvitel-közösségbe” . (Dr. Káldy Zoltán: Diakóniai teo
lógiánk és életvitelünk, Lelkipásztor 1976. 648. lp.) A  Vele való életközös
ségből, a diakóniai életvitelből természetszerűleg fakad a segítőkész sze
retet, az evangéliumi etika. Tehát erkölcsi segítségnyújtásunkat nem va
lamiféle jól kiszámított és bemért cél indukálja, hanem elsődlegesen „oka 
van”, mégpedig Istennek Jézus Krisztusban megtapasztalt szeretete.

Ez az „Ok” indít minket népünk és az egész világ iránti felelős szere- 
tetre. Reformátor őseinktől megtanulhattuk nemcsak elméletileg, dogma
tikailag, de egyházunk, népünk történelméből is, hogy a keresztyén em
ber egyszerre két világ polgára: Isten országának és ennek a világnak, 
ennek a hazának. S ez a „megosztottság” nem azt jelenti, hogy kevesebb 
energiánk, szeretetünk marad a földi haza számára, hanem ellenkezőleg: 
a keresztyén embereknek, akik eljutottak a nemcsak emberek, de Isten 
előtti felelősségre, nem kevesebbet, hanem inkább többet kell és lehet is 
tenniük a másikért, a közösségért, népért, hazáért. Hogy ezt hány neves 
és névtelen protestáns ősünk bizonyítja, azt talán felesleges is említenem.

De csupán megőrizni és büszkén idézgetni ezt a drága örökséget a 
megfáradás, a perspektívátlanság jele lenne. De szolgálatunk ma is élő 
„oka” nem engedi ezt, múltba merengés helyett előre fordítja tekinte
tünket és szeretetének leleményével új útra vezeti egyházunkat. Ennek 
az eszmélődésnek során, mintegy másfél évtizedes komoly, Krisztuson 
tájékozódó teológiai munka gyümölcseként egyházunk kiformálta teoló-
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giai bázisát, a diakóma teológiát, amely napjainkban már nemcsak egy 
élgárda felismerése, hanem egyre inkább egész egyházunk közérzete 
életstílusa. Erről a bázisról kiindulva érezhetjük csak át igazán témánk 
korszerűségét, szükségességét és a benne rejlő fantáziát. Ahogy erről 
D. dr. Ottlyk Ernő püspök a legutóbbi segédlelkész-konferencián szólt: 
„Egyházunkat jellemzi a kitárulkozás a világ felé, és a megnövekedett 
felelősségérzés a világért... A  Jézus Krisztusra néző krisztocentrikus 
teológiából mindenképpen emberséges, humánus etika következik. Krisz
tus egyháza az emberiséggel és az emberiségért élő egyház.” (Lelkipásztor 
1975. 386 k.)

2. Itt és most

A  teológiai alapvetés és tisztázódás után nem maradhatunk tovább 
„elvi síkon”, hiszen témánk — jellegéből fakadóan — konkrét válaszokat 
követel. Nem általában tárgyaljuk egyház és társadalom viszonyát, a ke
resztyének szolgálatát a népért, hanem a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szolgálati területeit igyekszünk feltérképezni, itt és most, a szo
cializmust építő Magyar Népköztársaságban, 1977-ben,. Egyházunk is szer
ves része társadalmunknak, nem idegen test vagyunk benne, hanem ott
hon érezzük magunkat ebben a hazában. Gondjai, örömei a m,i gondjaink 
és örömeink is, hiszen gyülekezeti tagjaink magyar állampolgárok egyen
lő jogokkal, de egyenlő kötelességekkel.

Nem a sors szeszélye vagy a történelem viharai sodortak minket erre 
a földre, hanem a Simoné Weil-től vett képpel élve ebben a hazában va
gyunk idő és tér keresztjére feszítve, hogy itt munkálkodjunk a város jó
létén (Jeremiás 29,7.), itt épüljünk bele Urunk cselekvési, sors- és élet
vitel-közösségébe. Nem majd, hanem most, mert a Szentírás világosan 
beszél az elodázott, meg nem tett cselekedetek bűnéről: „Aki tehát tudna 
jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jakab”4,17.) Jézus legalább olyan 
határozottan lép föl az ún. mulasztási vétkek ellen, mint a konkrétan el
követett bűnökkel szemben. Gondoljuk csak végig néhány példázatát: ir
galmas samaritánus, talentumok stb. Ö maga figyelmeztet, hogy az idő 
(kronosz) sodrában vegyük észre és ragadjuk meg a soha vissza nem térő 
alkalmat (a kairoszt), mert a kronosz vége egyben kiveszi kezünkből a 
kairosz lehetőségét is.

így ez a dolgozat is csak akkor tölti be feladatát, ha ilyen kairoszok- 
ra tud rávilágítani, ha konkrét szolgálati területeket vázol föl s ebbe az 
irányba segít tovább gondolkozni.

3. Józanul

Mielőtt végre ténylegesen rátérhetnénk konkrét feladataiknra, még 
le kell számolnunk két esetlegesen kísértő félreértéssel. Józanul, nem lé
dé nem is túlbecsülve kell felmérnünk szolgálatunkat ezen a területen. 
Hamis önáltatás, farizeusi gőg lenne, ha abban az illúzióban ringatnánk 
magunkat, hogy egyházunk meglovagolva az erkölcsi segélynyújtás jel
szavát valamiféle élgárda, „avantgarde” szerepet vehet át társadalmunk
ban mintegy annak kioktató tanítója. Ez egyrészt társadalmunk lebecsü
lése lenne, másrészt saját magunk túlértékelése.

De a másik véglet is súlyos félreértés lenne. Pesszimizmusba zuhanni, 
hogy úgysem tartanak igényt szolgálatunkra, a jelen szituáció félreisme-
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rése volna. Csak oda kell figyelni állami és pártvezetőink nyilatkozataira, 
akik nem hagynak kétséget afelől, hogy számolnak közreműködésünkkel, 
sőt egyenesen számítanak, igényt tartanak a hivő, keresztyén állampol
gárok becsületes munkájára, az egyházak segítségére elsősorban éppen 
erkölcsi síkon. Az erkölcsi nevelés elsődleges eszköze a tudatformálás, 
amelynek különösen is jelentős szerep jut társadalmunk fejlődésének je
lenlegi és elkövetkezendő szakaszában.

Erről értesülhettünk az MSZMP XI. kongresszusának programnyilat
kozatából: „Országunk fejlődésének most következő időszakában növek
szik a tudati tényezők szerepe... egész társadalmunk fejlődésének egyik 
kulcskérdése és nélkülözhetetlen feltétele a tudati viszonyok gyorsabb, 
erőteljesebb változása.” (IV. 1.)

S ha arra gondolunk, hogy a szószék, az igehirdetés, a családlátoga
tás stb. mind-mind a tudatformálás egyik eszköze, akkor világossá válik, 
hogy ezen a területen is széles lehetőség nyílik az aktív segítségnyújtásra.

S hogy államunk egyházpolitikája valóban következetesen épít az 
egyház pozitív közreműködésére és társadalmunk nyitottan fogadja és 
várja az egyház segítségét, arról minden kétséget kizáróan meggyőzhe
tett minket az a két tanulmány, mely a közelmúltban jelent meg a „V i
lágosság” című folyóiratban Aczél György miniszterelnök-helyettes, illet
ve Miklós Imre államtitkár tollából. Aczél György leszögezi: „Két dolog 
bizonyosnak látszik. Az egyik: a marxistáknak és a keresztyéneknek 
ugyanazon világ ugyanazon kérdéseire kell választ adniok ... A  másik: 
a marxizmus és a vallás még hosszú ideig él egymás mellett. Ha ezek az 
eszmerendszerek nem is egyeztethetők össze, e rendszerek képviselői 
megegyezhetnek azokban a cselekedetekben, amelyekre — eltérő világ
nézeti motivációk esetén is — az ember boldogulása érdekében, a huma
nizmus nevében és a gyűlölet lángjai, a háború ellenében vállalkoznak.”

S ez nem csupán felkínált lehetőség, hanem az utóbbi három évtized
ben egyre inkább megvalósuló és kiszélesedő valóság népünk, egyházunk 
életében. Nekünk, evangélikus keresztyéneknek is megbecsült helyünk 
van a szocialista társadalomban, a népért végzett szolgálatban. Nem ki
váltságos helyünk, nem vezető pozíciónk van, de nem is kell leghátul 
„kullognunk” . Hanem élhetünk és szolgálhatunk népünkkel, társadalmun- 
kal együtt, népünkért, társadalmunkért együtt!

II.

Együtt. . .

Nem üres jelszó akar lenni, hogy dolgozatom fő részének ezt a címet 
adtam, s hogy az alcímek is ezzel a felhívással kezdődnek: együtt! Olyan 
globális de egyben hétköznapjainkba is vágó kérdéseket érintek, mely 
területeken pusztán józan ésszel is belátható, hogy csak a legszélesebb 
összefogással, minden jóakaratú ember erejének koncentrálásával, egy 
szóval: csak együtt léphetünk tovább, juthatunk előbbre.

1. Együtt a jobb munkáért, a tartalmasabb szabad időért!

A) A jobb munkáért

Társadalmunk a munka társadalma, amelyben alapelv, hogy a meg
becsülés, a jólét egyedüli jogos alapja a becsületesen és jól végzett mun-

529



ka, amely minden magyar állampolgár számára alkotmányosan biztosí
tott jog, de egyben kötelesség is. S ezen a ponton a szocialista munkaer
kölcs messzemenően találkozik és egybecseng a keresztyén munkaetiká
val. Valljuk, hogy a munka Isten teremtési rendje, amely már a bűneset 
előtt is Isten rendelése volt: „s fogta az Űristen az embert, elhelyezte az 
Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” (I. Móz. 2,15.) S bár a bűn 
gyakran megkeseríti a munka örömét, az mégis, a bűneset után is meg
maradt isteni rendelésnek, és nem tekinthető szükséges rossznak, nyűg
nek, átoknak életünkben.

Ennek a tanításnak határozottan kell hangot adni szószékeinken és a 
tudatformálás egyéb alkalmain (bibliaórák, lelkipásztori beszélgetések 
stb.) Rá kell mutatnunk arra, hogy Isten az ember felhasználásával vég
zi világfenntartó és gondviselő munkáját. így nem kevesebbet tartunk a 
munkáról, minthogy benne maga Isten lehet jelen és cselekedhet vilá
gunkban.

Természetesen vannak még társadalmunkban, gyülekezeti tagjaink 
között is olyanok, akik becsületes munka helyett inkább „kényelmesebb 
módon”, különféle ügyeskedésekkel, mások rovására próbálnak élni. 
a munkamorál lazaságáról, munkahelyi „lógásokról” , selejttermelésről 
éppen eleget olvashatunk, hallhatunk. Az iskolai nevelés, a sajtó, a rádió 
és televízió mellé felsorakozhatunk mi is, mint akiknek kezében a tudat- 
formálás olyan eszközei vannak, melyekkel eredményesen lehet küzdeni 
a jobb munkamorálért.

Ez a segítségnyújtás konkrétan két irányban is történhet: Egyrészt 
bátran kell meghirdetni, hogy a páli ige ma sem veszítette el érvényét: 
„Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (II. Thesz 3,10) Sajnos keresz
tyén körökben is gyakran a legminimálisabb bűntudat nélkül esik szó 
munkahelyi visszaélésekről, jogtalan jövedelemszerzésről. Sokan úgy vé
lik, el lehet ütni a kérdés komolyságát néhány nyegle viccel. Ezen a pon
ton a törvény szigorával kell fellépni gyülekezeti közösségeinkben és vi
lágossá kell tenni, hogy a hanyag munka, a nem becsületes úton szerzett 
jövedelem bűn. Lázadás Isten teremtési rendje ellen, de vétek az ember
társ iránt is, hiszen nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy belássuk: 
elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk. Tehát; ha valakinek becsü
letes munka nélkül is jut valami, néha nem is kevés, akkor azt csak úgy 
tekintheti, hogy becsületesen dolgozó társai termelték helyette, ha úgy 
tetszik az ő zsebükből emelte ki. S ez már kimeríti a lopás fogalmát, 
egyenlő a hetedik parancsolat megszegésével. De hogy segítünk ezzel né
pünknek? — kérdezhetik joggal, hiszen ezekkel a bibliai, teológiai fogal
makkal nehezen érünk el világiakat. De ahhoz, hogy bármit is szólhas
sunk a munkaetika vonalán társadalmunkban, ahhoz előbb a saját por
tánkon, keresztyén közösségekben kell tisztázni a munkához való hozzá
állásunkat. Csak ezek után van erkölcsi alapunk, hogy világiak felé for
duljunk.

Másrészt a törvényetika mellett, bevezető alapvetésünk szellemében, 
a munkaetika vonalán is hangot kell adni az evangéliumi etikának. Hogy 
a munka nem csak kötelesség, de lehetőség is. Lehetőség önmagunk meg
valósítására, képességeink kibontakoztatására. A munkával nemcsak a 
veríték, a fáradtság jár együtt, de az öröm, a sikerélmény sem ritka aján
dék. Külön is hangot kell adnunk annak a jellegzetesen keresztyén mun
kaetikai tanításnak, amely szerint a munka nemcsak kenyérkereseti si
kálom, hanem egyben szolgálati lehetőség is. Ezt a diakóniai teológiánk
ban mélyen gyökerező tanítást dr. Káldy Zoltán püspök a következő
képpen fogalmazta meg: „Olyan emberekre van szükség, akik erkölcsileg 
is elkötelezettnek tudják magukat arra, hogy becsületesen és hűségesen
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végezzék munkájukat, ne csupán a keresetük növekedéséért, hanem azért, 
hogy szolgáljanak vele az egész társadalomnak. Tudjuk, hogy sok ilyen 
munkás dolgozik a gyárakban, a termelősz'övetkezetekben, a bányákban, 
hivatalokban, iskolákban. Ezzel együtt vannak problémák is. Abban a tu
datban élünk mi, egyházi emberek, hogy ebben a vonatkozásban mi is 
jelentős segítséget tudunk adni gyülekezeti tagjainkon keresztül egész 
társadalmunknak.” („Tovább a diakónia útján” 35 1.)

B) A tartalmasabb szabad időért!

Ezt a kérdést csak formailag lehet elválasztani az előzőtől, hiszen tar
talmilag a kettő között szoros kapcsolat van. Erről Aczél György így ír: 
„Önkényes dolog és nevetséges is szabad idő és munkaidő közé spa
nyolfalat húzni... Á  probléma bonyolult : az értelmes munka és az értel
mes szabad idő elválaszthatatlan ... A  szocializmusnak olyan társadalom
nak kell lennie, amelyben nemcsak a szabad szombatot, hanem a hétfőt 
is várják az emberek.” * Kétségtelenül vonzó perspektíva, de sajnos ez a 
közérzet még nem jellemző. Számos szociológiai felmérés bizonyítja, hogy 
a munkaidő csökkenése folytán megnövekedett szabad idő tartalmas el
töltése sokak számára komoly gondot jelent. Szociológus nyelven: nin
csen még fejlett szabadidőtudatunk. Sokan éreznek egyfajta ún. „vasár
nap esti csömört” , ami nem is annyira a másnap kezdődő munkahét 
miatt jelentkezik, hanem a szürkén és üresen eltöltött hét végére vezet
hető vissza. S hogy ez ne így legyen, az a szó legszorosabb értelmében 
nénsazdasági érdek, tehát mindannyiunk „zsebére megy” . A  fizikailag, 
idegileg, szellemileg nem kipihent ember akaratlanul is lassabban és 
rosszabbul dolgozik. Pedig köztudott napjainkban, hogy a gazdasági élet 
fejlődésének ismét az ember, a munkás lett a kulcsa (talán mindig is az 
kellett volna, hogy legyen). A  technológia fejlesztése, új gépek, berende
zések nagy beruházásokat igényelnek, a nyersanyaggal, energiával világ
szerte takarékoskodni kell — így a termelés fokozásának „legolcsóbb” és 
legkézenfekvőbb megoldása a munka szervezettségének, intenzitásának, 
egy szóval a termelékenységnek fokozása. De ez csak jó fizikai, idegi, 
szellemi és tegyük hozzá lelki kondícióban levő munikáskollektívával kép
zelhető el. így fonódik össze közgazdaságilag is a szabad szombat és a 
hétfő.

A  keresztyén etika úgy néz a szabad időre, mint ami szintén Isten 
ajándéka és egyben teremtési rendje is: „A  hetedik napra elkészült Isten 
a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon 
egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 
hetedik napot.. . ” (I. Móz 2,1—2.) Erre figyelmeztet a harmadik parancso
lat is: „Szenteld meg az ünnepnapot!”

Ennek keresztyén értelmezése természetesen nem jelent konkrét se
gítséget nem-hivőknek szabadidőtudatuk fejlesztésében. Viszont Jézus
nak az ünnep kérdésében igazi evangéliumi szabadsággal, korábban for
radalminak számító kijelentése, hogy „a szombat lett az emberért és nem 
az ember a szombatért” utat mutathat. Ennek nyomán „szükségesnek és 
etikai szempontból is értékesnek tartjuk a szabad idő minden olyan fel- 
használását, amely szellemi-lelki emberségünket gazdagítja, testi egész
ségünket, erőinket védi és megújítja.” (Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai v i
lágban, 95 1.)

Ahhoz, hogy emberek valóban ilyen módon hasznosíthassák növekvő 
szabad idejüket, hogy észrevegyék: a telek, a kocsi stb. van értük és nem 
fordítva, hogy az, ami ajándék ne legyen nyűg, ehhez mi is hozzájárul
hatunk tudatformáló szolgálatunkkal, tanácsainkkal, programjavasla-
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tainkkal és nem utolsósorban jó példával, egy kiegyensúlyozott, a munka 
és szabad idő egészséges, harmonikus ritmusában élő munkásélet illuszt
rációjával.

2. Együtt az igazabb közösségekért!

A ) A családért

Társadalmunk nemcsak a munka társadalma, hanem egyben kollek
tív társadalom is. S ez újabb szoros kapcsolópont, ahol szolgálati lehető
ségek nyílnak számunkra. Hiszen éppen a keresztyénség hozta magával 
az alapvetően individualista ókorba a közösség, a „koinónia” fogalmát és 
részbeni megvalósítását (őskeresztyén gyülekezetek). Minden nagyobb kö
zösség alapsejtje a család, mely jelentős szerepet kap a marxista etiká
ban is: „A  család ma is megőrizte nagy jelentőségét a nevelésben... A 
család munkája az ember általános nevelésében, jellembeli és erkölcsi 
formálásában az elkövetkezendőkben is jelentős szerepet fog játszani.” 
(Kalocsai: A  marxista etika alapjai II. 141. 1.)

a) a házasság védelméért
A  szomorú válási statisztikák tudatában vallásos és nem-vallásos em

berek előtt egyaránt világos, hogy van mit tennünk a család, a házasság 
védelmében.

Ebben a problémában kétféle módon nyújthatunk erkölcsi segítséget. 
Az első a megelőzés feladata. Kihasználva minden alkalmat, szószéken 
éppúgy mint más gyülekezeti alkalmakon, ifjúsági bibliaórákon, család- 
látogatáskor határozottan kell képviselnünk a keresztyén etikai nézetet 
a házasság kérdésében, még akkor is, ha ez népszerűtlennek látszó fel
adat, hiszen a közfelfogásnál keményebb, szigorúbb tanításról van szó. 
De éppen az ember érdekében és védelmében valljuk, hogy „a házasság 
éppen olyan maradandó kapcsolat, mint a szülő és gyermeke viszonya. 
Ha egyszer ténnyé lett, nem lehet meg nem történtté tenni.” (Nagy: i. m. 
25 1.) Nem lehet felelőtlenül beleugrani egy házasságkötésbe, mert vétek 
Isten ellen, s ha valaki nem is hisz Benne, akkor is vét még sajátmaga, 
hitvestársa és jövendő gyermekei ellen.

Viszont, ha már késő a megelőzés, ha megtörtént a meggondolatlan 
házasságkötés és bekövetkezett a krízis, azzal segíthetünk a legtöbbet, ha 
bátran .merjük meghirdetni, hogy az embernek nemcsak a váláshoz, de 
az elrontott házasság helyreállításához is van joga. „Egy önmagában véve 
téves párválasztás után is nagyon jóvá lehet a házasság... nem annyira 
azon fordul meg a dolog, hogy milyen az ember a házasságkötés pillana
tában, hanem azon, hogy milyen mértékben képes és kész is arra, hogy 
megváltozzék.” (Bővet: Die Éhe 36 1.)

Evangéliumi etikát kell hirdetnünk: szabadok vagyunk a megbocsá
tásra, az újrakezdésre is, nemcsak a szakításra és elválásra!

b) a gyermek védelméért
Ezen a területen társadalmunk az elmúlt években jelentős eredmé

nyeket ért el. A gyermekgondozási 'segély és egyéb, az édesanyákat, több 
gyermekes családokat támogató intézkedések világviszonylatban is pél- 
damutatóak. A  tudatformálás vonalán azonban még itt is akad bőven 
tenni- és segítenivaló. Vannak még, akik egyszerűen figyelmen kívül 
hagyják a társadalom erőfeszítéseit, nem élnek a komoly áldozatok árán
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felkínált lehetőségekkel, és a gyermekvállalással szemben előnyben része
sítik az önző, egocentrikus kényelmi életstílust. Sajnos néha még attól 
sem riadnak vissza, hogy vélt nyugalmuk érdekében saját érkező gyer
mekeik gyilkosaivá válnak (abortusz-probléma-). Itt talán a legtöbbet az
zal tudunk segíteni, ha kibontjuk egy gyönyörű magyar kifejezés gazdag 
tartalmát, azt, hogy mit is jelent a gyermekáldás. Áldás a gyermek azok 
számára is, akik nem Isten kezéből veszik mint drága ajándékot. Áldás 
a szónak azon értelmében, hogy gazdagodást jelent a szülők életében, új 
színt, értelmet, a gondoknál, terheknél sokszorosan több örömöt és bol
dogságot.

B) A munkahelyi közösségért

Ha tágítjuk a kört, a család után a munkahelyi közösség kérdése ke
rül elénk. Nem közömbös, hogy milyen légkörben, kollektívában dolgo
zunk, hiszen a munkahelyen töltött órák életünk jelentős részét teszik ki.

A  jó munkahelyi légkör titka az egészséges munkamorál mellett, 
melyről már szó esett, az igazi közösségi szellem.. Ezt azonban természet
szerűleg csak valóban közösségi emberek teremthetik meg. Ezen a terüle
ten is komoly feladatok és lehetőségek állnak előttünk. Ahogy ezt 
dr. Prőhle Károly megfogalmazza: „ . .  .érzékennyé és nyugtalanná kell 
tennünk híveink lelkiismeretét az iránt, hogy ne individualista módon 
akarjanak élni és érvényesülni a közösségi humanitás elvén épülő társa
dalmunkban.” (Lelkipásztor 1974/12) Mindig is összeférhetetlen volt a 
jézusi diakóniai életvitellel az önző individualizmus, de társadalmunkban 
ez egyenesen kiáltó anakronizmus.

A legtöbbet ezen a területen akkor tehetjük, ha magában a gyüleke
zetben igazi közösségi emberek formálódnak. De ehhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy bizonyos régi beidegződéseket, elavult népegyházi kere
teket újak váltsanak föl. Az egyszemélyes vezetés, a „lelkészdiktatúra” 
kora lejárt. A  jövő a diakóniailag strukturált gyülekezeté, ahol természe
tesen megmarad a lelkész irányító, szervező és összefogó szerepe, de szá
míthat a mellette és nem mögötte álló presbitériumra, valamint más gyü
lekezeti csoportokra mint aktív szolgáló munkaközösségekre. Így válhat 
a gyülekezet olyan „gyakorló iskolává”, mely igazi közösségi embereket 
ad társadalmunknak. Olyanokat, akik valóban betölthetik a só küldetését: 
ízt, jó ízt adhatnak munakhelyi kollektíváknak.

C) A társadalom egészéért

a) a köztulajdon, a környezet védelméért
Évente forintban alig kifejezhető károkat okoznak azok, akik úgy vé

lik: a köztulajdon senkié, így tehát szabadon gazdálkodhatnak, jobban 
mondva garázdálkodhatnak vele.

Ezen a ponton is társadalmunk, népünk segítségére lehetünk tudat- 
formáló szolgálatunkkal. Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a keresztyén 
etika a hetedik parancsolattal nemcsak a magántulajdont védi. Súlyos 
félreértés lenne csak individuális síkon értelmezni azt, hogy „Ne lopj!” 
Lop az is, aki megrongálja a vasúti kocsikat, a telefonokat, a parkokat 
stb. A keresztyén szociáletikai álláspontnak határozottan hangot kell 
adni: „Mindenkié a köztulajdon, ezerszeres és milliószoros tulajdon! Az 
ellene elkövetett bűn joggal számít a törvénykezésben is, erkölcsi meg
ítélésünkben is súlyosabb véteknek, mint a személyes kártevés.” (Nagy:
i. m. 119 1.)
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A köztulajdon egy sajátos fajtája, mindannyiunk drága kincse a kö
rülöttünk levő világ, a levegő, a vizek, erdők, az az éltető közeg, melyben 
benne élünk. Ennek védelme az ipari társadalmak egyik legégetőbb, leg
sürgetőbb feladata. Az ENSZ 1977. június 5-éri környezetvédelmi világ
nappá nyilvánította, és elgondolkoztató plakátot bocsátott ki erre az al
kalomra. A  képen egy kisgyermek látható és fölötte a mellbevágó kér
dés: „Milyen világot hagyunk erre a gyermekre?! Választhatunk!” Szeny- 
nyezett levegőt, megmérgezett folyókat és tengereket? Igen, választha
tunk, mert itt is döntő az ember etikai magatartása. Tavaly ősszel ha
zánkban tartotta ülését a nemzetközi Etikai Szövetség (a Societas Ethica) 
a következő fő témával: ökológiai felelősségünk. Dr. Prőhle Károly már 
a megnyitó ülésen rámutatott arra, hogy „az ökológiai fenyegetettség nem 
elháríthatatlan sorscsapás, hanem az ember bűne, amit ez embernek kell 
jóvátenni.” (Theológiai Szemle 1977. 119 1.)

Hazánkban átgondoltan és szervezetten folyik a környezetvédelem, 
amelyben a tudati tényezők ugyancsak fontos szerepet játszanak. Itt se
gíthetünk mi is, ha minél szélesebb körben igyekszünk tudatosítani, hogy 
a levegő, a víz, a természet szennyezése, meggondolatlan pazarlása nem 
más, mint az öngyilkosság egy formája, az Istentől kapott élettér felelőt
len megmérgezése, eltékozlása.

b) igaz hazaszeretetért
Az igazi hazaszeretet erkölcsi magatartás — fogalmazódott meg a 

Hazafias Népfront VI. kongresszusán. így az erre való nevelés is szoro
san kapcsolódik témánkhoz, de ugyanakkor az egészséges, nacionalizmus
tól, sovinizmustól és kozmopolitizmustól mentes hazafiság mélyen gyöke
rezik egyházunk történelmében is. Ez a hazafiság Kossuth és Petőfi ide
jében talán „látványosabb” volt, mint napjainkban, de éppen az a fel
adatunk és azzal segíthetünk a legtöbbet, ha a reánk bízottakkal meg
láttatjuk a hétköznapok hazafiságának örömeit. Azt, amit a HNF VI. 
kongresszusa így határozott meg: Ma Magyarországon a legszebb haza
fias tett a hozzáértéssel és becsülettel végzett építőmunka . . . ”

3. Együtt a bölcsebb életvezetésért!

A) Az anyagiasság ellen

Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy a hazánkban egyre emelkedő 
életszínvonal, a növekvő jólét egyeseket még tudatilag „éretlenül” talált. 
Ez, ismerve a tudati fejlődés törvényszerűen lassúbb ritmusát a gazdasági 
fejlődéshez képest, érthető, sőt előre kiszámítható és várható is volt. így 
ezen a területen is tudatformálás sürgető feladatai előtt állunk. Sokan 
szinte megszédültek az új perspektíváktól (autó, telek, hétvégi ház stb.) 
s egész életüket a mindannyiunkban ott szunnyadó szerzési, fogyasztási 
ösztön kielégítésére állították be (másodállások, különmunkák vállalása, 
„státuszszimbólumok” stb.). Ez a tendencia gyökeresen ellenkezik társa
dalmunk alapvető célkitűzésével, a kollektív ember eszményével. Aczél 
György erről már idézett művében így ír: „Mi nem ezt tartjuk az emberi 
élet értelmének és még kevésbé társadalmunk végső céljának. Legfeljebb 
arról lehet szó, hogy ezek a kellemesebb, jobb élet eszközei.” (i. h1- 
152. 1.)

íme újabb kapcsolópont a keresztyén és marxista etika között: 
együtt vehetjük föl a harcot az ellen a félreértelmezett, hamis „materia-
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lizmus” ellen, mely csak az anyagiakban látja élete célját és értelmét. 
Világossá kell tenni, hogy az ilyen élet csak sivár, beszűkült torzó lehet 
s méltatlan az emberhez.

A  keresztyén etikai felfogást az anyagiak tekintetében a józanság és 
a felelősség jellemzi. Úgy tekintünk az anyagi javakra, mint amikkel sá
fárkodnunk kell nemcsak magunk hasznára és javára, hanem az ember
társak érdekében is. Tömören: diakóniánk eszközei lehetnek az anyagiak. 
De őszintén meg kell vallanunk, hogy gyülekezeteinkben az átlag keresz
tyén tudata még messze van ettől a szép elvtől. Sok még a tennivalónk, 
hogy híveink ne csak lelki síkon értelmezzék a megújulást, az új életet, 
hanem az anyagiakhoz való viszonyulásuk is legyen józan, felelősségtel
jes, diakóniai. Komolyan kell vennünk, hogy a gazdag ifjút éppen az az 
egyetlen fogyatkozása tette alkalmatlanná Jézus követésére, hogy az 
anyagiak rabságában élt. Az ettől való szabadság lehetőségét és örömét 
hirdetni és főleg megélni nem kis feladat, de nem is kis segítség társa
dalmunk számára, mellyel együtt küzdhetünk az eltorzult, csak anyagiak
nak élő, önző életvezetés ellen.

B) A nihilizmus ellen

Létszámuk jóval kisebb az előzőeknél, mégis foglalkozni kell azok 
problémájával, akik közönyös cinizmusukkal, „semmi hitükkel” mérge
zik a környezetet. Többnyire a fiatalabb nemzedék köreiből kerülnek ki, 
és jellemzi őket egyfajta vakság: sok mindent ingyen, készen kaptak et
től a társadalomtól és nem hajlandók tudomást venni népünk nagy és ne
mes célki űzéseiről, erőfeszítéseiről. Ügy tesznek, mintha nem lenne 
miért tanulni, dolgozni ebben a hazában. Sajnos éppen az ilyen céltala
nul vegetálókat kísérti még az az esztelen gondolat, hogy eldobják ma
guktól az életet. De ahhoz, hogy valaki ilyen mélységbe jusson „hozzá
segít” környezete szeretetlen, felelőtlen közönye is. Senki sem születik 
elve nihilistának, öngyilkosnak.

Az egész problematikát leginkább a kollektíva felől, lélektani ana
lízissel lehet megvilágítani. Dr. Buda Béla pszichológus az „interperszo
nális kapcsolati kultúra” zavarában határozza meg ennek a lelki beteg
ségnek az okát. A  nihilista ember, még ha csoportokba, galerikbe tömö
rül is, alapvetően magányosnak, a közösségből kitaszítottnak érzi magát. 
Érdemes és tanulságos ilyen szempontból elolvasni Gergely Miklós: Röp- 
irat az öngyilkosság ellen című könyvének megdöbbentő részletét, az ön
gyilkosok búcsúleveleit. Megannyi vádirat a közösség ellen, így elle
nünk is.

Ereznünk kell azt a felelősséget, amit minden egyes magányos cél
talan ember puszta jelenléte ró ránk. Sokat tehetünk és segíthetünk ezen 
a területen is, ha olyan közösségeket tudunk teremteni, ahol mindenki 
érzi: számíthat a másikra, nincsen egyedül, élete nem üres, céltalan. A 
lelkész irányításával gyülekezeti tagok is aktivizálódhatnak a magányo
sok felkutatásában.

S amikor a tartalmas, értelmes élet lehetőségének örömhírét visszük 
az emberekhez, közösségbe állítva a magányost, akkor tulajdonképpen 
ebbe a nemes törekvésbe belefoglaltatik mindaz, amiről az előzőekben 
szóltunk: jobb munka, tartalmasabb szabad idő, igazabb közösségek, böl- 
csebb életvezetés. S mindezen nagyszerű és vonzó célok felé vezető úton 
együtt, egymást segítve és támogatva léphetünk előre társadalmunk, né
pünk minden jóakaratú tagjával.
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III.

Tovább!

Ha igazán következetes és célratörő' lennék, talán csupán ezzel az 
egyetlen szóval kellene summáznom dolgozatom végső kicsengését: to
vább! Témánk nem engedi, hogy pontot tegyünk a végére, az itt felvá
zolt vonalakat tovább kell húzni, és éberen kell figyelni az élet által na
ponta felkínált újabb lehetőségeket, alkalmakat. A továbblépéshez min
den feltétel adott:

Adott szolgálatunk mozgatórugója, „oka: az élő Jézus Krisztus, aki 
mozgósít, szolgálatba küld. Egyházunkban adott az a közösség, melyben 
s melyen keresztül szolgálatunk realizálódhat. A  népünk felé irányuló 
erkölcsi segítségnyújtás egyházunk számára nem elméleti kérdés, hanem 
megvalósított gyakorlat az utóbbi három évtizedben. Kitaposott, jó úton 
lehet és kell előbbre lépnünk.

A Hazafias Népfrontban adott az egyházunk kereteinél szélesebb, 
társadalmunk egész keresztmetszetét átfogó fórum. Eddig mintegy 80 lel
készünk élt ezzel a lehetőséggel, de a távlati lehetőségek jóval nagyobbak. 
Ezekx-ől a perspektívákról Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnöke már említett tanulmányában a következőket írta: 
„Az állam és az egyházak együttműködésének távlatait biztosítva látjuk. 
Ennek során egyik félnek sem kell feladnia elvi álláspontját, de mind
inkább tudatosíthatják, hogy bőven van feladat a közös célok megvaló
sítása érdekében, s mindinkább nyilvánítják készségüket is az összefo
gásra.”

Ezt a vonzó perspektívát kell valóban tudatosítani magunkban, hogy 
mindannyian megszólítottaknak érezzük magunkat, ha Sarlós István fő
titkárnak a HNF legutóbbi kongresszusán elhangzott szavaira utalok: „Az 
a feladat, hogy jelen legyünk mindenütt, ahol szükség van a társadalom 
erőinek közreműködésére.” Jelen lenni, ott lenni — Mesterünkhöz ha
sonlóan — éppen ott és éppen akkor, ahol és amikor szükség van ránk 
Éber szemmel, nyitott, felelős szívvel és tettrekész kézzel ügyelni arra, 
hogy egyetlen alkalmat (kairaszt) se mulasszunk el.

Egy Dietrich Bonhoeffer életét ismertető német füzetecskie tetején 
így summázták a mártír lelkész életének ars poeticáját: „Dasein für 
andere”, azaz ott lenni másokért! Azt hiszem, valamiképpen így summáz
ható egész keresztyén életünk, etikánk, népünk iránti felelős szeretetünk 
és társadalmi diiakóniánk lényege is: ott lenni népünkért! Biztos alapról 
indulva, együtt minden jóakaratú testvérrel, tovább egy még szebb jövő 
felé!

Gáncs Péter
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Reformációi sorozat

H itb ő l  é lü n k
A bizodalmas hit

Isten méltán várja el tőlünk — gyermekeiktől — a gyermeki bizo
dalmát irántunk való feltétlen szeretetével szemben. Ezzel a szeretettel 
mindig megelőz bennünket, azért nálunk nincsen annak semmi számba- 
vehető előziméye. Részünkről így (kizárólag a bizodalmas, örvendező és 
hálás elfogadása jöhet csak számításba.Krisztus Urunk maga nevezte a 
valódi, a szeretetéhez illő hitet bizodalmas hitnek, amikor azt mondotta: 
Bízzál, a te hited megtartott. Szavával egyrészt megteremtette az Őáltala 
megfelelőnek tartott hitet. Másrészt kiemelte legfontosabb tartalmát, a 
bizodalmát. A  bizodalom ragadhatja meg egyedül Isten érvényes, mindig 
Krisztushoz kötött és mindig szerelteiből felkínált bocsánatát. Egyéb em
beri lehetőségünk nincs és nem is lesz arra,hogy megbocsátó atyai irgal
ma sajátunkká váljék. A  bizodalomban bukkan fel és válik tudatossá a 
hit értelme és célja egyszerre. Az ugyanis mindig kitárja az ajtót Atyánk 
Krisztusban igaz bűnbocsátó irgalmának. Ezzel teljes lehetőséget biztosít 
új szívet, új életet, új viszonyt, új engedelmességet teremtő hatalmának.

A bizodalmas hit ilyen formán soha nem tehet hozzá semmit Isten 
ingyen való irgalmához. Azon keresztül azonban csonki tatlanul juthat 
célba emberéletünkben, életfolytatásunkbam és cselekvésünkben. Ez a 
felismerés tette veretessé a lutheri reformációt és vált a kegyessége jel
legévé az örvendező hála, a Krisztusnak s Krisztussal derűsen szolgáló 
szeretet. Mindig ezzel a hittel volt baj, amikor — akarva, nem akarva — 
leszegényedett az evangélium egyházában a hálás és derűs tevékenység. 
Viszont éppen az evangélium szíve közepének új felismerése és ezzel a 
reformáció legfontosabb felismerése tette Krisztushoz méltóvá, időszerűvé 
és korszerűvé napjainkban a diaikóniai teológiát. Azt a teológiát és azt a 
ráépülő gyakorlati kegyességet, amelyiknek változatlanul a bizodalmas 
hit jelenti a lelkét.

Néhány időszerű vonását külön is kiemelem a bizodalmas hitnek. 
Legelső helyre teszem azt, ami mindig minden korban és körülmények 
között hangsúlyos marad.

Ez a hit elégnek tartja Isten irgalmas szeretetét az egész földi életre 
és az üdvösségre. Gondoljunk ebben az összefüggésben Pál apostol vallo
mására a kegyelem elégséges voltáról. Az a kegyelem elég, amelyik éppen 
az emberi erőtlenségben, alkalmatlanságban és gyengeségben talál célba. 
Hiszen a bűnbocsánat nem alkalmi, némelykor! ajándéka Istennek a 
Krisztusban, hanem folyamatosan abból élünk. Olyan alap és bizonyosság 
ez, amelyiknek kapcsán az élet minden területén szerető, azért megbíz
ható Atyánknak ismerhetjük meg és tapasztalhatjuk meg Istent. A  ke
gyelmes és megváltó Istent, a teremtő és gondviselő Istent egyszerre vall
ja Ürnak a Krisztusban a bizodalmas hit. Isten szeretetét tehát a mindent 
átfogó és felölelő nagyságában tartja elégnek. Belül van azon a mindig 
rendezett tegnap, a jelen minden megoldott és megoldatlan kérdése ép-
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pen úgy, mint a legvégső beteljesedés, az üdvösség, az örök élet. Távolról 
sem csak egyéni és személyes értelemben. Ha valaki csak így érti és így 
látja, távlatában és távlatával együtt is beszűkült a látása és csonka a 
hite. A  bizodalmas hit meggyőződésében mindig az egiész valóság, a tér
ben egymás mellett és az időben egymás után adott egész emberiség, az 
egész történelem Isten szeretetének, teremtő, gondviselő és üdvösségszer
ző akaratának a tárgya.

Éppen ezen a ponton és ehhez képest jelentkezik és bizonyul csonká
nak, elégtelennek vagy tévedésnek minden másfajta hit. Pl. a kételkedő 
hit, a vakhit, a passzív hit vagy az uralkodó hit. Csak a bizodalmas hit 
tudja és vallja, hogy elég az a kegyelem és az a kegyelem valóban elég, 
amelyiket a Krisztusban úgy adott oda Isten egyszer és mindenkorra a 
világnak, hogy többé vissza nem vonja és még csak meg sem változtatja. 
Mindenütt és mindig érvényben marad. A bizodalmas hittől ezért marad 
idegen mindenkor az érdemszerzés téves indulata és szándéka, Hozzá vi
szonyítva teljes lehetetlenségnek és képtelenségnek tűnik az. Sőt, ellene 
már akkor küzd, amikor még csak kísértő gondolatként üti fel a fejét az 
emberszívben. Az ilyen kísértés issmételten jelentkezik minden keresztyén 
ember életében. Az a lényege, hogy egyenlítem akar Isten szeretetével, te
hát Istennel szemben. Rá akarja kényszeríteni, hogy lekötelezettként, 
adósságtörlesztésként, a mások irántihoz képest megkülönböztetett mó
don gyakorolja szeretekét. A rászolgáltság önző és hamis érzete pedig át
tereli a hangsúlyt Isten ingyen való szeretetéről olyan emberi többletre, 
amelyik a valóságban nincs is. A bennünket megelőző és elégséges Isten 
szeretete helyére a cseppet sem titkolt érdemét tolja és így káromlássá 
teszi azt, ami csupán a bizodalmas hit hálagyümölcse lehet. Az ilyen tö
rekvésben alaposan megfakul a Krisztus áldozata és töretlen szeretete. 
A belőle származó cselekedeteknek pedig egyáltalán nem a felebarát 
megsegítése a célja, hanem a saját önző és egyéni vágyálma. A  hitnek 
igazi tartalma, a bizalom, ilyen esetben kútba esik. Pedig az attól meg
fosztott hit már kétes értékű, csak az üzletszerű mesterkedéssel azonos.

Mindennek a világos látásával és megláttatásával nem a középkort 
csempésszük vissza napjainkba, hanem éppen annak a kirívó téveszmé
jét rekesztjük ki határozottan. Szükséges ez, mert sokkal jobban vissza
kísért a reformáció népe között is, mint amennyire azt komolyan vesszük. 
A diakóniadlag formált gyülekezetek kialakulását jórészt éppen az érdem- 
szerzés be nem vallottan is lappangó árnya késlelteti. Az általa fertőzött 
keresztyéniségben szinte teljesen hiányzik a korszerű cselekvésre való 
készség, a hála örömmel és időszerűen gyakorolt élése és áldozata. Mind 
e helyett a maga választotta, jól kitaposott és azért kényelmes úton jár
va, megcsontosodoitt szokásokat és hagyományokat dédelget. Azzal a ha
mis önérzettel és fölénnyel, amelyik az időszerűt becsmérli és nem res- 
telli tévelygésnek, hitetlenségnek, hittagadásnak bélyegezni. Így terelve 
el a figyelmet arról a fogyatékról, amit titokban jól sejt a maga házatá- 
ján. Helyenként változik ennek a mértéke, de fontos, hogy a bizodalmas 
hittel összefüggésben lelepleződjék. Ügy kell taglalnunk azt, hogy vele 
szemben kitűnjék elégtelensége és tarthatatlansága. Az érdemszerzés fe
lesleges és szükségtelen időpazarlás és energiatékozlás. A bizodalmas hit 
a hála önként vállalt cselekedeteivel elfoglalt.

Mert szakadatlan felelőssé tesz Isten előtt, szabaddá az emberek szá
mára és alázatossá azok között. Isten előtt Igazán felelőssé nem az ítélet
től való rettegés tesz minket. Valódi és kitéphetetlen gyökere Isten ön
zetlen és atyai szeretete. Azzal ugyanis élni szabad és kell, de nem illik 
visszaélni. Ez a bizodalmas hit magatartása. Számonikérő tekintetét ugyan
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nem veszi szem elől. Életfolytatást meghatározóvá mégis mindig a sze
ret ete megragadását teszi. — Bűntörlő irgalma elég szabadságot ajándé
koz ahhoz, hogy túl az üdvösség gondján, kortárs emberek gondját te
hesse gondunkká. A bizodalmas hit ezt a gondot nemcsak tudomásul ve
szi, még kevésbé teszi félre tantételekbe sűrítve, hanem felveszi, hordoz- 

megoldásukat buzgón szorgalmazza. Mindig és mindenkor, amikor és 
ahol annak al-kalma kínálkozik. A mi mostani világunk egyesei és népei 
érdekében. Jól tudja ugyanis, hogy Istenünk mindenki javát, örömét, üd
vösségét vette célba Jézus Krisztusban. Ügy szerette a világot. . .

Isten meg nem másított szándéka kizár minden fölényt, gőgöt, előnyt 
és kiváltságot. Ezért marad sajátja a bizodalmas hitnek az alázat. Feltű- 
nősködés, ítélkezés és uralkodás helyett mindig a rendeltetésünk betölté
sének útjára terelget. Olyan viszonyulásra segít az emberek között, 
amelyben azok Isten szeretetének teremtményei és megváltottál. Tekin
tet nélkül életkorukra, nemükre, színükre és világnézetükre, de annál 
inkább tekintettel életükre, gondjaikra és bajaikra.

A bizodalmas hit nézőpontja Isten szeretete. így állít egy sorba a 
többi emberrel. így teszi egészségessé, gőgtől és kisebbrendűségi kínoktól 
mentessé életszemléletünket és emberszemléletünket. Hogyan hiányozhat
nék mindebből a megértés, a bizalom s a megbocsátás? — A bizodalmas 
hit, mint a megvigasztalt, hálás és derűs emberek hite1, valóban nem kér
dezi, kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt kérdezné, megteszi.

Szabó Gyula

A kételkedő hit

„Hiszek, segíts hitetlenségemen!’’

Márk 9,24

„Non finito” — műveknek hívjuk azokat a könyveket, filmeket, ame
lyeket íróik nem fejeznek be, hanem a továbbgondoláshoz segítségül 
hívják a közönséget, az olvasóikat, a nézőket. Sokszor több megoldás is 
lehetséges, máskor visizont válasz nélkül maradnak a föltett kérdések, az 
író vagy a közönség nipcs abban a helyzetben, hogy lezárja és megoldja 
a problémákat. Az ilyen „nyitott” művek a legtöbbször a nehezebb szel
lemi táplálékok körébe tartoznak, mert nem adnak könnyű szórakozást, 
nem tálalnak mindent készen oda a közönség elé, hanem együttes gon
dolkodásra, további foglalkozásra buzdítanak a „happy end” helyett.

Hitünk tartalma és gyakorlata is „non finito”, azaz nem befejezett 
értelemben a mienk. Pedig milyen sokszor szeretnénk egyszerűen átvenni 
és tovább folytatni a régi formákat, hitvallásokat, magatartási és isten- 
tiszteleti formákat, mert ez a legkényelmesebb és legegyszerűbb. A  refor
máció a maga korában a keresztyén hit és életgyakorlat útjratörtént át
gondolását jelentette. Ezévi reformációi sorozatunk a hit különböző ol
dalát vizsgálva ugyanezt szeretné elérni nálunk, hogy ne ringassuk ma
gunkat abban a hamis biztonságba, hogy nekünk erre nincs szükségünk, 
mert mi „lekoűrmóltunk”, mindenki által ismerten „jó evangélikusok” 
vagyunk.
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A régi megkülönböztetés szerint a hit „fides quae creditur” és „fides 
qua creditur” . Azaz meg tudjuk különböztetni a „fe j” és a „szív” hitét 
Az egyik oldalon a hit ismereteket jelent, a másik oldalon pedig szívünk 
ragaszkodását, bizalmát Jézus Krisztushoz. Úgy szoktuk érezni, hogy a 
kételkedés elsősorban a fejünk, az értelmünk területén jelentkezik. Van
nak, akik szégyenük értelmük bizonytalankodását kimondani Istennel, 
Jézussal, a Bibüával kapcsolatban, mások viszont éppen ellenkezőleg 
mindent megkérdőjeleznek.

A  jézusi Hegyi Beszéd boldogmondásait folytatta valaki úgy, hogy 
hozzátette: „Boldogok a kérdezők!” Éppen ma amikor annyi ember tanul 
tovább, végez tanfolyamokat, mert szakmája ezt követeli meg tőle, lát
hatjuk igaznak a régi közmondást: „A  jó pap holtig tanul!” A  „hit-szak
ma”, a keresztyén élet területén minden egyes keresztyénnek is holtig 
kell tanulnia. Boldogok, akik utána tudnak kérdezni az ősöktől örökölt 
hit összefüggéseiben annak, hogyan kell értenünk ma Jézus útmutatásait. 
Vajon ki szoktuk-e mondani magunk és mások előtt kételyeinket és bi
zonytalankodásai nkat?

Különösen a Biblia értelmezése körül szoktak előjönni a kérdések, 
amikor a mai természettudományos világkép és a régi, bibliai világkép 
kerül összeütközésbe. Az egyes részletkérdésekre itt most nem tudunk 
kitérni (teremtéstudósítások, az ember származása, a bibliai csodák értel
mezése, a bibliai iratok keletkezése stb.), de arra kell rámutatnunk, hogy 
egyrészt az igehirdetésben kell ezeknek a kérdéseknek előjönni, másrészt 
pedig az elmúlt években több olyan könyv jelent meg egyházunk kiadá
sában, amelyek segítenek érteni ezeket a problémákat (egyes bibliai 
könyvek magyarázata, bevezetéstudománnyal és kortörténettel foglalkozó 
műveik).

Amikor belemegyünk a kételkedésünk által föltett kérdések vizsgá
latába, akkor tűnik ki, mennyire összetartozik fejünk és szívünk. A leg
többször nem egyszerűen hinni nem tudásról, hanem hinni nem akarásról 
beszélhetünk. A  költő Pákolitz István szerint:

... De könnyű, kinek ölbepottyan 
a miatyánkos, tiszta hit, 
ha nem is látja, mégis látja 
őrölni biztos malmaid ...
Szentfölségeddel bújócskázom
s a harmincadik dombomon
lihegve nézlek, leslek, várlak,
mint vadász az őz nyomdokon ... (Fény és árnyék)

A  „hiszek, segíts hitetlenségemen” — imádság mögött ott húzódik a 
kísértéseket megjárt „szentfölségeddel bújócskázom” — tapasztalat. A  kí
sértés ugyanis hitpróba, de nem arra nézve, hogy hisz-e vagy nem az em
ber, hanem arra nézve, kiben vagy miben hiszünk. Luther nagykátébeli 
magyarázata szerint az az Istenünk, akiben bizakodunk, akin a szívünk 
csüng. A  kételkedés pedig azt jelenti, hogy Isten mellett még valamiben 
reménykedünk. Isten helyett ajándékaiban, önmagunkban, emberekben 
bizakodunk. Ez ellen az Isten kételkedő, de valami máshoz annyira ra
gaszkodni tudó hit ellen szól az ige.

1. Fejünk és szívünk kételkedése
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Az ószövetségi prófétai igehirdetés Jeremiás 7,1—11 szerint, Keresz
telő János feddő beszéde a Jordán mellett Lukács 3,8 értelmében vagy 
Jézus beszéde többször a zsidók vezetői ellen (Mt 23,1,37 stb.) mutatják
azt a magatartást, amelyik az Istenben való bizodalom helyébe valami 
mást ültet, a templomot, a kiválasztottság tudatát, a saját jócselekedete
ket. A  görög filozófiában az epikureusok tanították azt, hogy a legfőbb 
cél a lélek nyugalma, az ataraxia. A  kételkedés,, a fej és a szív bizony
talankodása nem egyszerűen kérdőjelet jelent, bizonjtalankodást Isten
ben, hanem felkiáltójelet is. A  kételkedő nem egyszerűen Istenben bi
zonytalan, hanem a negatívumok mögött ott húzódik valami nagyon erős 
bizonyosság, ami szembe áll Istennel.

Azzal akarjuk bebiztosítani magunkat, azzal szeretnénk a nyugal
munkat megalapozni, hogy megkapaszkodunk valamiben. Maradandónak 
és mindennél fontosabbnak érezzük az anyagi javakat. Tudunk úgy ra
gaszkodni a mellettünk élőkhöz, hogy azok kerülnek első helyre életünk
ben. Más emberekhez mérjük sokszor magunkat, mint a példázatbeli fa
rizeus és hálát adunk Istennek, hogy nem vagyunk olyanok, mint mások 
(Lk 18,9—14). Pál apostol példája mutatja, mit jelent a kételkedés mögött 
húzódó hamis bizonyságokkal leszámolni: .. . Egyet teszek: ami mögöt
tem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásénak jutalmáért a Krisztus Jé
zusban” (Fii 3,14).

A bukaresti földrengés után adta hírül az újság, hogy egy Elena Ene- 
ka nevő 58 éves asszony nyolc napig sínylődött a romok között, amíg ki
mentették. Az tartotta benne az erőt, hogy vele volt táskarádiója és ál
landóan hallhatta, hogy mindent megtesznek az áldozatok mentése érde
kében. Kapcsolatban volt a külvilággal, ahonnan elindultak érte és őt is 
menteni igyekeztek. '

Magabiztos hit helyett „Krisztusban-biztos” hitre juthatunk el, hiszen 
Mesterünk azért jött, hogy Istenhez vezető út, igazság és élet legyen. Nem 
mi vagyunk azok, akik ki tudnak szabadulni a kételkedésből, az önhitt
ségből, hanem ő jött el utánunk, hogy kapcsolatot teremtsen Istennel. 
Kételkedésünkben, problémáink vagy bizonytalankodásunk közepette 
halljuk meg Isten üzenetét Krisztuson keresztül. Betegség és halál, az 
élet árnyékos oldalának csalódásai és sötétsége közepette is ott lehet az 
ajkunkon az imádság: „Hiszek, segíts htetlenségemen!”

„Non finito”, azaz nem befejezett mű az életünk, vele együtt a hi
tünk. Régi megfogalmazott hitvallásokat kell megtöltenünk újra tarta
lommal, fejünk és szívünk kavargó kérdéseit, hangulatait és érzéseit kell 
odavinnünk újra és újra Mesterünk elé: „Hiszek, segíts hitetlenségemen!”

Harmati Béla

2. Magabiztos és „Krisztusban-biztos” hit

A passzív hit
Luther azt mondta egyik prédikációjában, hogy ahol Isten egy temp

lomot akar építeni, ott a Sátán is tüstént felépíti a maga kápolnáját.
A  hit — akár „kicsiny”, mint a mustármag (Mt 17,20), akár „nagy” , 

mint a kapernaumi százados bizodalma (Mt 8,10) — Isten bennünk épülő 
templomához hasonlítható. Ez köt bennünket össze a mennyei Atyával 
(Zsid 10,22), s enélkül lehetetlen is Istennek tetszeni (11,6).
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Mire kell ügyelnünk Luther szavai alapján, nehogy a hit útján hamis 
ösvényre, és az élő hit temploma helyett idegen kápolnába tévedjünk? 
A veszély, amelyre a mai reformációi esten fel kell hívnunk a gyüleke
zet figyelmét, a keresztyén hit gyakori passzivitásában rejlik. Hiszen az 
igazi élő hit — éppen természete szerint — mindig eleven, aktív és cse
lekvő erő: a hallás útján felfogott és személyessé vált Ige megtapasztalá
sából fakad (Róm 10,17). A  hit ugyanis bizodalom (fiducia): teljes ráha- 
gyatkozás az élő, gondviselő és irgalmas Istenre. Passzívvá válása, mint 
minden passzivitás, egyfajta „másra hagyatkozást” jelez. Vizsgáljuk meg 
hitünknek ezt a gyakori depra váci óját közelebbről.
Ráhagyatkozás az egyházra?

Igaz Cyprianus mondása, hogy „non petest habere Deum patrem, qui 
non habét ecclesiam matrem”. Az igaz hit általában összhangban van az 
anyaszentegyház hitről szóló tanításával. A  „deposítum fidei” , a hitleté- 
temény Krisztustól az egész egyháznak átadott tanítás, s ezt meg kell 
őriznie a közösségnek és az egyénnek egyaránt. Az igazi hitnek mégis 
többnek kell lennie az egyházi tanítás egyszerű 'elfogadásánál.

Luther toronyélménye és egész reformátori meggyőződése lényegesen 
több és mélyebb — bizonyos tekintetben más is — volt a középkori egy
ház hitről szóló tanításának vállalásánál. Egyéni istenélményből, az ige 
igazságának személyes megtapasztalásából fakadt az „igaz ember hitből 
él” kinyilatkoztatásának (Hab 2,4) átélése és továbbadása. Hatására meg
szűnt benne a törvénytől való félelem, felhagyott az egyház tanításának 
passzív, kontemplatív szemlélésével: belső meggyőződése egyszeriben 
rendkívüli horderejű aktivitássá vált.

Ne gondoljuk, hogy csak az ó- vagy középkori tradíciójú egyházak 
tagjai között gyakori az egyház tanítói hivatalára való passzív ráhagyat
kozás. A  reformáció egyházainak mai tömegei és zömükben öntudatlanul 
vagy olykor tudatosan a lelkészekre ruházzák át azt a felelős és aktív hi
tet, amelyet Isten személyesen tőlük várna el. Amiként istentiszteleti éle
tünk sem lehet „pap-központú”, hanem az egész gyülekezet aktív parti- 
cipációját követeli meg a liturgia minden területén, úgy akár ima-, akár 
hitéletünket sém helyettesítheti a lelkipásztor imádsága vagy hite sem.

Ráhagyatkozás az elődök hitére?

A lelki passzivitás másik formája is gyakran kísért a keresztyén em
berek körében. Ez nem annyira a kortársakban és az egyház hivatalosai
ban, minit az előző nemzedék — utólagosan — erősebbnek vélt hitéleté
ben keresi azt a támaszt, amelynek aktivizáló segítségére passzivitásának 
oly nagy szüksége van..

Az egyház történetében jártasabbak ezt a mankót a „hithősök” alak
jaiban fedezik sokszor fel. A  megszépítő messziség távlatában eltűnnek 
a lelki ősök emberi gyengeségei. A  próféták és apostolok, egyházatyák és 
apologéták, reformátorok és prédikátorok, misszionáriusok és evangelizá
torok „rendíthetetlen” hite olykor csakugyan valóságos erőforrás. Ám ha 
nem hitünk aktivizálását munkálja, hanem azt inkább csak pótolni akar
ja, akkor meg kell vallanunk önmagunk és Isten színe előtt: nem élhe
tünk a múltból. Nem egykori, hanem mostani, nem hajdani, hanem mai 
hitet kell és lehet kérnünk Istentől, kell és lehet továbbadnunk kortár
sainknak.

Többen, akik családjuk történetében jártasabbak hitbeli elődök he
lyett egy-egy ősüik buzgó vallásosságát emlegetik büszkén. Mintha leg
alábbis egy-egy gályarab ős, hitvalló felmenő, imádságos lelkületű nagy-
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szülő vagy szülő hitét „betudná” nekünk Isten sivár lelkiéletünk végső 
ítéletekor!

Timóteus — vagy akár környezete — számára lehetett példakép édes
anyja: Euniké, vagy nagyanyja, Loisz hitbeli buzgósága (2 Tim 1,5) —, de 
ez nem tehette őt dicsekedővé és semmiképpen nem pótolhatta keresztyén 
hitének aktivitását. Jó, ha a „régi lutheránus családok” erre hivatkozó 
utódainak a figyelmét ezen az estén felhívjuk a dicsekedés és az ezzel 
járó hasztalan ráhagyatkozás veszélyére.

Ráhagyatkozás a sorsra?

A hit passzivitásának legsekélyebb és legvulgárisabb formája a sors
ra, a fátumra való hagyatkozás. „Senki a sorsát el nem kerülheti” — 
szokták mondani. „Ami meg van írva felőlünk a sors könyvében, az min
denképpen beteljesedik” — vélik sokan. Születésünk pillanatában, ho
roszkópok jelzései szerint determinált a jövőnk — vallják nem kevesen.

Az életnek 'kétségtelen,ül egyik gyökérkérdése arról megbizonyosodni, 
hogy mi az egyén örök sorsa, mi magának az életnek a célja. A  „honnan 
jöttünk — mi a lényegünk — hová megyünk?” három fő kérdése az ere
detnek, a lényegnek és a célnak a problémáját, mint az egyéni és közös
ségi sors titkát kutatja.

Az igei kinyilatkoztatástól független kérdésfelvetések és az arra adott 
válaszok többnyire az ősi sorsprobléma horizontális síkjába, s ezzel együtt 
zsákutcába torkollnak. A  Krisztus-hittől magukat függetlenítő, de önma
gukat ugyanakkor „vallásosnak” tartó emberek másik csoportja pedig 
többnyire az életre vagy halálra, jóra vagy rosszra, üdvösségre vagy kár
hozatra „predestinált” voltukban hisznek ami ellen ugyancsak „nem le
het tenni semmit” .

Nemcsak az élő Krisztus-valóságtól hanem még a gondviseléshittől 
is távol esik ez a sorsszemlélet. Következménye nem is lehet más, mint 
az élő hit elhalása, az igétől való elfordulás, a megmásíthatatlan végzetbe 
való passzív belenyugvás.

A passzivitás legyőzése

E három vázlatos vonással elénk rajzolódhatott a keresztyén élet 
egyik gyakori betegségének: a hit passzivitásának a diagnózisa. Kísérel
jük meg végül a terápia kontúrjainak a felvázolását.

Akár a páli, akár az augusztinuszi vagy lutheri teológia sajátosságait 
idézzük most magunk elé, vitathatatlan, hogy a Krisztusban újjászületett 
és az ige által megragadott keresztyén ember hitét aktivitás jellemzi. 
Amint a jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, és amint a hegyen épült 
város sem rejtőzhet el, annyira nyilvánvaló velejárója és külsőleg is lát
ható jele az élő keresztyén hitnek annak tevékeny, cselekvő volta.

Ahhoz, hogy ez a természeténél fogva meglevő hit-aktivitás meg ne 
fáradjon, le ne lassuljon, béklyókba ne szoruljon, tehát passzívvá ne vál
jon, két irányba kell tekintetünket irányítanunk.

Egyfelől hivatásunk forrására: Jézus Krisztusra, akinek egész élete, 
tanítása, szenvedése, halála és feltámadása az isteni szeretet örök akti
vitásának a páratlan megnyilatkozása volt.

Másfelől küldetésünk céljára: az emberek szolgálatára kell tekinte
nünk. Csak akkor nem válik hitünk passzívvá, ha a Krisztussal való ál-
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landó hit-közösségben járva az emberek iránti felelős szeretetközösség 
ápolásába bele nem fáradunk.

Az élő hit és a felelős szeretet kettős közösségében olyan erőtér kelet
kezik, amely — feltéve, hogy benne maradunk — lehetetlenné teszi, hogy 
keresztyénségünk passzivitásba merüljön.

Dr. Fabiny Tibor

A vakhit

A vakhit hamis hit. A  hit torzképe, visszája. Semmi köze a bizodal- 
mas, gyermeki szeretetben munkálkodó hithez, amit Luther hirdetett. — 
Amikor a reformációi sorozat kapcsán hitünk tartalma felől gondolko
dunk, új, friss hitért és keresztyénségünk megújulásáért könyörgünk, le
hetetlen kihagyni azt a veszélyzónát, amibe mi is bele kerülhetünk, azt a 
csapdát, ami rabul ejthet minket is : a vakhit kísértése ez, Soha nincs tá
vol Isten népétől sem. Nem volt idegen Izraelitől, nem volt ismeretlen 
Jézus környezetében, sőt tanítványai között sem. Felbukkant az egyház- 
történet során, ma is hatalmába keríthet. Tudatosan kell küzdeni ellene. 
Meditációnk ehhez segíthet.

A vakhit sok jelentésárnyalatú kifejezés, tartalmából most csak né
hány vonásra figyelünk: a vakhit fanatikus, sötét, szűklátókörű, téves és 
tévesztő. Orvossága egyedül a Jézus szeretetén tájékozódó valódi hit, ami 
irgalmas szeretettre ösztönöz, energiánkat nem gyűlölködésre és pusztítás
ra, hanem segítésre és építésre használja.

A  vakhit fanatikus. A  vallási fanatizmus mérhetetlen szenvedést oko
zott az egyház története folyamán. Madách a Tragédiában kigúnyolja az 
iota-háborút, s ha ebben lehet is teológiai vagy történeti tévedés, monda
nivalója kétségtelenül helyes: a vakhit szörnyű szenvedések forrása, s 
egyúttal a keresztyén hit megcsúfolása is. A  szeretet cselekedeteire köte
lezett. főpap nem ér rá mással foglalkozni, csak eretnekirtással: „Fiam, 
csekély dolgokra most nem érek, az Isten dicse, a nép üdve hív. Eretne
kek fölött kell még ítélnem, kik mérget szórva dudvaként tenyésznek . . . ” 
A felháborodott és fáradt Ádám joggal kiált fel a keresztyénség egykor 
üdítő virágára célozva: „K i az a bűnös, aki tönkre tette?” A  vakhit — ezt 
válaszolhatjuk. Egyháztörténeti katasztrófák egész sorát szülte a vakhit. 
Ezek rosszabbak, mint a természeti katasztrófák: az árvíz, a földrengés, a 
tűz, mert ember okozta embernek. Hitbeli következményei pedig mérhe
tetlenek. Ahogyan Voltaire egykor a lissaboni földrengést felhasználta, 
hogy a naiv gondviseléshitet pellengérre állítsa Candide-jában, úgy az 
eretneküldözéseken, fanatikus inkvizíciókon is joggal gúnyolódik: „Ha egy 
ázsiai pogány Madridba Autodafé napján érkezik, ugyan, mit gondol? Mi 
van itt, népünnepély? vágóhíd? áldozati tor? S a válasz: keresztyén is
tentisztelet . . . ” A  harmincéves vallásháború a vakhit egyfajta megnyilvá
nulása — maradandó sebeket hagyott Európán, és mérhetetlenül sokat 
ártott a keresztyénségnek. Nemcsak Európa közepe égett ki, falvak, váro
sok hamvadtak el, de sokak hite is megsemmisült. Nagy kiábrándultság 
söpört végig Európán... — A vakhitről sokat beszélhetnének a hugenot
ták is, akik sorsa a Szent Bertalan éjszakán (1573) megpecsételődött. S a 
vakhit tipikus példája volt, hogy amikor a harmincezer ember haláláról 
kapott hírt XIII. Gergely pápa, emlékérmet veretett ilyen felírással: „a 
hugenották romlásának emlékére” . Magyar protestáns őseink is tapasz
talták, mit tesz az ellenük szegült vakhit. Nemcsak az eperjesi vagy po-
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zsonyi vértörvényszékre gondolok, hanem egyszerű emberek sorsára is. 
Állami állást nem vállalhattak, mert nem tettek „Mária-esküt” . Otthonu
kat, templomukat feldúlták hitük miatt.

’ Az egyház története érthetetlenül telve van ilyen felekezeti csatáro
zásokkal, a vakhit megnyilvánulásaival. A  katharok, a valdensek, a salz
burgi evangélikusok üldözése csak néhány példa a vakhit megnyilvánu
lására.

A vakhit sötét. Ahelyett, hogy fényt gyújtana, és világosságot terjesz
tene a hivő, szellemi és érzelmi értelemben egyaránt sötétbe borít min
dent, ha hite vakhit. Kant írja etikájában: „Az olyan hit, mely az embert 
sötétté teszi, hamis, mert az embernek Istent vidám szívvel és nem kény
szerből kell szolgálnia.”

A  tanítvány nem kultúraellenes, célja nem lehet a szellemi sötétség. 
Isten teremtett világának szépségében gyönyörködik, a Teremtőt tiszteli 
és a kultúrparancsot igyekszik végrehajtani. Nagy szégyen, ha igaz, hogy 
415-ben Kyrillos patriarcha parancsára gyújtották fel az ókori világ egy
kori írásgyűjtaményét, az alexandriai könyvtárat. Szégyenletes, szimboli
kus figyelmeztető jel: a hamis hit ki akarja oltani a szellem fényét.

A vakhit gyakran párosul a gyűlölet sötétségével is. Igazság iránti ra
jongása nem ismer irgalmat. Jelszava: fiat justitia, pereat mundus! Mind
egy, milyen áron, de legyen igazság! Csak a szeretet tágkeblű, tág ölelésű, 
kiűz minden félelmet és gyűlöletet.

A vakhit szűklátókörű. Ellenzős, statikus szemléletmód. Képtelen el
képzelni hogy mozgás, tágulás, fejlődés lehetséges. — Columbust vakhitű 
papjai és szerzeteseik gúnyolták kedves városában, Salamancában, mert 
azt hitték, nem lehet gömbölyű a Föld, csupán a meghibbant Columbus 
rögeszméje ez. — Ahogy az óriás gondolkodó Spinozát szellemi törpék, 
vakhitű zsidó rabbik kirekesztették a zsidó gyülekezetből, úgy a hivő Ga- 
lileo Galeottit is ez a sors érte egyházában: hozzámérve jelentéktelen 
emberek, vakhitű kortársak leckéztetik, kihallgatják és megcsúfolják, 
megszégyenítik és szégyenletes döntésre kényszerítik.

Törvényszerűen igaz, hogy a vakhit mindig exkluzív, kirekesztő. Jé
zus így jellemezte: „eljön az az idő, amikor a zsinagógákból kirekeszte- 
nek titeket” .

Szűkíteni a kört, kívülhagyni a máshogyan gondolkodót, elnémítani a 
más véleményűt — így cselekszik a vakhit. Luthert is kirekesztették, ex- 
commumkálták, és pápai átokbullát adtak ki ellene. Amit Lutherral tet
tek, az következménye annak, amit egykor III. Ince pápa meghirdetett: 
„kereszteshadjárat az eretnekek pestise ellen” . A  vakhit szűklátókörű 
megnyilvánulása.

A vakhit téves és tévesztő egyszerre. Téves, mert az egyes ember 
vagy a közösség önmagát csapja be vele. Azt hiszi, ez már hit. Sőt úgy 
véli, istentiszteletet végez (Jn 16, 2), és tévesztő, mert másokban is azt a 
gondolatot ébreszti: ilyen a hit. Ezzel taszít, elveszi a kedvet a hittől, nem 
teszi kívánatossá azt. Pontosan a misszió ellentétét éri el. — Tudjuk, az 
inkvizíció is látszólag istentiszteletet végzett. Maga az eretnekégetés is 
„istentiszteleti keretben” folyt. Szent beszéddel kezdődött, együtt mondott 
esküszöveggel folyatódott. Az eretnekek kivégzése volt a csúcspont. A 
kereszt nevében irgalmatlanul végeztek ki sokakat, ad majorem Dei gló
riám. Becslések szerint kb. 340 ezer embert pusztított el az inkvizíció egy 
évszázad alatt.

Tévedés a vakhit, mert összetéveszti az ügyet az emberrel. Az ügyet 
szinte imádja, s szolgálni akarja, de az embert mérhetetlenül gyűlöli. 
Dosztojevszkij zseniálisan érzékelteti Nagy Inkvizítor betétjében, mi a
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vakhit: a főpap az egyház ügyét halálosan komolyan veszi, de a Názáretit 
nem tudja szeretni. A  visszajött Jézusnak ismét el kell pusztulnia, nem 
való a képbe, nem szolgálja az ügyet.

Vannak számomra megoldhatatlan rejtélyek. Pl. a magyar ellenrefor
mátor Pázmány Péter, akinek, ha imádságait és prédikációit olvasom, 
olyan profilja bontakozik ki, ami imponál. Ez a nagyszerű szónok, ez a 
hallatlan tehetség, ez a magyar nyelvteremtő zseni hogyan tudta izzó gyű
lölettel kergetni hitvalló őseinket? Rejtély! Azt sem értem, hogy Faludi 
Ferenc, aki nemcsak költőnek, de teológusnak sem volt rossz, verseiből 
krisztocentrikus teológia árad, ez a Krisztus szenvedésein síró ember ho
gyan tudta protestáns őseinket üldözni és mindenáron katalizálni? Rej
tély! Számomra maga Loyola i:s talány. Megfejthetetlen. Ez az odaszánt 
életű hatalmas tehetség negatív erő szolgálatába került? Nemcsak Man- 
réza jut eszünkbe róla, hanem protestánsok elleni izzó gyűlölete is. Vak
hite a magyarázat egyedül.

A  vakhit még a protestantizmustól sem idegen. Ma újra a legismer
tebb példa Miguel Servet kivégzése a .kálvinista Géniben. A  máglya ha
sábfái teológiái érvek' voltak? Nem! Á  vakhit eszközei. A  XVII. Szazad 
protestáns hitvitáiból is lehetne hazai példákat hozni. A  skandináv evan
gélikus államegyházak életéből szintén. De még az amerikai Missouri Sy- 
nod utolsó öt év alatt lezajlott evangélikus eretneküldözési botrányaiból 
is. Bibliával és Concordia-könyvvel a kézben embertelenségre is képes a 
vakhit: teológiai tanárokat üldöz, állásuktól megfoszt, híveket bizonyta
lanságba és kétségbe sodor.

Mi értelme van régi bűnök felhánytorgatásának, hamu alatt parázsló 
indulatok felszításának vagy mai egyházi szennyes kiteregetésének? Csak 
egy lehet: a tanulás. Amik megírattak, tanulságunkra írattak meg, ez 
nemcsak a Szentírás lapjaira érvényes, az egyháztörténetre is. így válhat 
az egyháztörténet az egyházi élet tanítómesterévé. Benne nemcsak mások 
bűneit emlegetjük, tükröt kapunk saját bűneink meglátására is.

Hogyan és hol gyógyul a vakhit? Egyedül a szemeket gyógyító Jézus
nál, aki nemcsak a vak ember szemét gyógyította, hanem, vakhitű tanít
ványait is. A  fanatikus;, vakhitű Saulból a szeretet himnuszát is leíró Pál 
apostolt faragott. A  mennydörgés fiából a szeretet apostolát: Jánost. S 
amikor a samáriai faluba nem fogadták be a szintén vakhitű, elfogult 
samáriaiak, nem akarta elpusztítani őket. Megkérdezték: „Uram, akarod, 
hogy, mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket?” Jézus nem 
akarta. Nem is az ellenséget, hanem tanítványait dorgálta meg vakhitük 
miatt: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az Ember Fia 
nem azért jött, hogy emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.” 
Jézus nem vállalta a fanatikus Illés próféta mentalitását, ő megmaradt 
embereket mentő diakonosznak. A  vakhitet sohasem lehet igazolná Jé
zussal. Ő a vakhit ellen volt, s a vakhit áldozata lett, Hivő zsidók vakon 
mentek el mellette. Látván nem látták őt, s vakhitükben fanatikusan vé
geztek vele. Jézus nem haragudott rájuk. Vakhitükre nem válaszolt vak
hittel, mert Ő mindig vallási fanatizmus helyett Isten-gyermeki bizalom
ra tanít, sötétség helyett a szeretet és ismeret tündöklő világosságára, 
szűk látókör helyett tág horizontra, téveszmék és tévesztés helyet 'igaz
ságra, s az igazság útjára. A  vakhit idegien Tőle és tanítványaitól.

Dr. Hafenscher Károly
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A  megtartó hit
,,...hited megtartott téged..."

Lk 17,19b

Meredek sziklacsúcsokra törő alpinistákat mindnyájan láttunk mar 
filmeken. Lélegzetelállítóan izgalmas pillanatok, amikor szinte centimé
terről centiméterre küzdik fel magukat sokszor igazán a levegőben — 
csak a kötél tartja őket. Minden példa sántít, ez is, de ahogy az alpinis
ták sokszor érzik, hogy egyetlen tartó erő a kötél, a reformáció újrafel
fedezése &  tapasztalása az volt, hogy a hit az egyetlen erő, amely Jézus
hoz és egymáshoz köt, amely megtart minden körülmények között. Ma 
erről a megtartó hitről gondolkozzunk együtt. Ezért olvastuk azt a fé l
mondatot is a Bibliából egy gyógyítási történet végén, ahol már erre a 
pár szóra alig figyelünk, pedig óriási jelentősége van: „ hited megtartott 
téged”. A  történet értelmében és az eredeti szöveget tekintve bátran így 
is mondhatnánk: hited meggyógyított, megtartott, üdvözített téged. Igaz 
lehet ez? Ilyen nagy erő valóban a hit? Vizsgáljuk meg.

1. A hit egyházat megtartó erő. Mindnyájan emlékezünk arra a rész
re a Bibliából, amikor Jézus megkérdi a tanítványokat, hogy kinek mond
ják öt az emberek? Aztán a tanítványoktól kérdezi: „Ti kinek mondtok 
engem?” — Csend, majd megszólal Péter: „Te vagy a Krisztus, az élő Is
ten Fia!” Mire Jézus így válaszol: „Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán 
építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni 
azon.” — Péter szava hitvallás volt, erre utal Jézus is: „nem test és vér 
jelentette meg neked”. Péter szava a Lélektől fakasztott hit szava volt. 
Ez a „kőszikla”, amelyre Jézus az egyházat építi, nem Péter személye. Ez 
a hit tartja meg az egyházat úgy, hogy azon a „Pokol kapui sem fognak 
diadalmaskodni” . Vagyis: addig él az egyház, addig nem hal ki — ez van 
az előbbi kifejezés mögött —, amíg Lélek által munkált hittel vallják: 
Te vagy a Krisztus!

Egyszer valahol, későn éjjel gyógyszertárba kellett mennem. Szóba 
került az evangélikus egyházhoz tartozásom is. Erre a gyógyszertáros 
gyorsan „vágta” a leckét: az evagnélikus tanítás egyedül kegyelemből, hit 
által. Elgondolkoztam: milyen jól tudjuk, de vajon éljük-e? Reformáció 
hetében önvizsgálatot kell tartanunk, a „kegyelemből, hit által” mondat 
jól megtanult, vagy elfeledett lecke, vagy pedig eleven élet gyülekeze
teinkben? Mert minden ezen fordul meg. Semmi más meg nem tart min
ket. Régen hallott mondatok is újra megelevenedhetnek, legyen így ezzel 
is, s legyen életté, megtartó erővé a felismerés: „Te vagy a Krisztus!”

2. A hit életben megtartó erő is. Majdnem úgy fogalmaztam: életben 
tartó erő. Ha ez így túlzásnak is tűnhet, az biztos, hogy a hit erő, tartást 
adó erő az életben. Ha előbb az alpinisták példáját használtam, hadd em
lékeztessek most a cirkuszi trapézmutatványokra a háló fölött a magas
ban. Arra az izgalmas jelenetre, amikor a „tartó” elengedi az „ugrót” , de 
a szaltó közben is biztosan tudja az ugró, hogy a tartó kéz egy következő 
pillanatban újra megfogja. Az életben is vannak ilyen „veszélyhelyzetek”, 
amikor csak egyre számíthatunk: á tartó kézre! Egy hatalmas kéz meg
fog, megtart bennünket alkalmas pillanatban, még ha úgy tűnik is, hogy 
elengedett minket! Nem kell félnünk, hogy „zuhanunk”. Reformátorunk 
is_ sokszor tapasztalt hasonlót. Egy ilyen helyzetben született meg az „Erős 
vár a ml Istenünk” énekünk is. Nem harci dal ez, hanem Istenben bízó 
hitre biztat, mert Ö megtart minket. Ma is sokan tapasztalják, hogy a hit
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megtartó, gyógyító, életeket helyreállító, újító erő. Sokan mondták már 
nekem is: hit nélkül nem bírtam volna!

Ehhez azonban valamit hozzá kell tennünk. A  „megtartó” hitet sok
szor úgy értelmezzük, hogy megtart, megőriz valamitől, konzervál. Van
nak, akik az egyházi életet is úgy képzelik el: konzerválni kell, megőrizni 
valamit benne, ami régi, megóvni valamitől, ami új. Ez teljes félreértés! 
A megtartó hit valami egészen más. Akik valóban megtartó hitben élnek, 
azoknak élete nem abban merül ki, hogy óvakodnak ettől is, attól is, bizo
nyos szabályokat megtartanak, „ne fogd meg, meg se kóstold” stb., ha
nem ez a hit erő ahhoz, hogy mindenkor és mindenben az életet szolgál
ják. Tovább kell mennünk. Jézus keresztje felé hangzó gúnyszó volt: 
„Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani” — az új fordításban 
a „megmentem” szó áll. Pedig Jézus éppen úgy tartott, mentett meg ben
nünket, hogy magát nem akarta megtartani, megmenteni. Ezt a másokat 
megtartó, magát odaadó, szolgáló Jézust csak ugyanezzel az indulattal le
het követni, másként nem, vagyis a megtartó hit nem önmagunkat meg
tartogató, egyházunkat mentegető, konzerválgató hitecske, hanem máso
kat, embertársainkat mindenáron megtartani akaró, elsősorban mások fe
lé forduló, odaadó, szolgáló hit. Csak a mindig mások felé forduló, segí
teni kész hit lesz erő, igazán megtartó erő a magunk életében is.

3. A hit üdvözítő erő. Meggyőződésem, hogy Jézus csak színe előtt 
fogja végsősorban kimondani: „hited megtartott téged”. A  halálon ko
porsón, síron át igazán semmi más nem segít, nem tart meg, csak a Jézus 
kezébe kapaszkodó hit. Soha nem felejtem el azt a kedves testvéremet, 
aki kórházban így búcsúzott el tőlünk: tudjátok, most megyek át hitből a 
látásba. Mennyi erő volt szavában, pedig amúgy nagyon gyenge volt már, 
másnap hajnalban „át is ment” . A  feltámadott Jézusba kapaszkodó hit 
ilyen óriási, életre, üdvösségre segítő erő'. Jézus keze a „tartó” kéz, amire 
bátran számíthatunk, amikor a „halálugrás” következik.

Ezért érdemes úgy élni, hogy Pállal a mérleget mi is így zárhassuk: 
„ ... futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam . . .” Erre a megtartó hit
re vigyázni, őrizni, ez a „nemes harc”, a hitnek harca. Ezt a harcot érde
mes végigküzdeni. De még inkább érdemes a világ Megtartójára hagyat
kozni, rábízni magunkat, s kérni: „Tied vagyak, tarts meg engem!”

Keveházi László

Az uralkodó hit
Mk 10,42.43/a — 1 Pt 5,2.3

A  hit a Biblia kijelentése szerint Isten ajándéka. A  Szentlélek Isten 
az igével és a szentségekkel felébreszti bennünk az Isten iránti bizodal
mát. Elsegít oda, hogy Jézusban felismerjük Isten Fiát, aki megszerezte 
nekünk az örök életet.

A  szülő szeretete jeleként megajándékozza gyermekét. Nem minden 
gyermek egyformán bánik az ajándékkal amit kapott. Egyik megbecsüli, 
másik tönkreteszi. Akad aki elveszíti vagy soha elő nem-veszi, értéktelen
né válik számára.

Jézus szolgálata -során szemmel tartotta hogyan bánnak Isiten ajándé
kaival azok, akik elnyerték azt. A  kananeai asszonynak ezt mondta: Asz- 
szony, nagy a te hited! Tanítványainak mustármagnyi hitről beszélt. Pé
ternek jelezte, hogy azért imádkozik, hogy el ne fogyatkozzék hite.
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Korunk embere életéhez hozzátartozik az, hogy egészségi helyzetét 
rendszeresen ellenőrzi. Ez a baj megelőzés legjobb módja. Hitünk vizs
gálatára nyújt lehetőséget ebben az évben a reformációi sorozat. Helyén
való itt is az ellenőrzés.

I. Kísérjük nyomon a hit eltorzulását Jézus 2 tanítványának lelké
ben. Jakab és János az első helyet kérték maguknak a mennyei dicső
ségbe. Látszólag érthető, szép kívánság. Ma már tudjuk, hogy a szavak 
nem mindig fejezik ki azt, amit az ember gondol. A  tanítványok látva 
Jézus hatalmát, örültek a történteknek. Ugyanakkor felébredt bennünk a 
hatalom utáni vágy. Ezzel a megállapítással nem a két tanítvány felett 
mondunk ítéletet, hanem az emberben, bennünk is meghúzódó ősi vágyat 
akarjuk leleplezni.

Jézus tanítványainak adott válaszában megmutatta a hatalommal 
való visszaélést, majd ezt mondotta: — De tiköztetek nem ez a rend!

Sajnos Jézusnak ez a kijelentése nem oltotta ki a tanítványokból a 
hatalom utáni vágyat. A  Péter apostol levelében olvasható sorok mutat
ják, hogy már az első idők gyülekezeteiben is jelentkezett a hatalom
vágy. Akadtak, akik engedtek az uralkodás kísértéséinek.

Az egyháztörténelem képet ad arról, hogyan vezetett mindez a pápai 
hatalom kialakulásához, az uralkodó egyház megszületéséhez. Az egyház 
nemcsak a politikában, de a tudományban is éreztette a maga hatalmát. 
Magának követelte az irányítást az élet minden területén.

Luthert személyes vívódása indította el a reformáció munkájában. 
Hosszú idő telt el, amíg rádöbbent arra, hogy mivé tette az egyházat a 
hatalom. Küzdelembe indult azért, hogy mindenkit felszabadítson a ha
mis hit zsarnoki uralma alól.

Mivel az ember lénye mélyén hordozza az uralkodás vágyát, ezért a 
reformációval nem záródott le a hit eltorzulásának lehetősége. A  ma ke
resztyénét is megkísértheti az, hogy hitével uralkodni akar másokon. 
Nem tudja igazán testvérnek, partnernek elismerni a másik embert. Nem 
érzékeli, hogy a szeretet a szabadságot is jelenti. Azt a szabadságot, ami
ben a másik ember életértékeit kibonthatja, önmagát megvalósíthatja.

Az Istennel való kapcsolatnak ez az eltorzulása, amely a környezet 
feletti hatalmaskodásban éli ki magát jelentkezhet a családban éppen 
úgy, mint az egyházak életében. Ez teszi szükségessé az állandó önvizs
gálatot, Ez a magyarázata annak, hogy az egyház örök reformációban él. 
Luther reformáló tevékenysége mögött Isten Szentleikének munkáját ér
zékeljük. Ezzel nem kisebbítjük a reformátor szolgálatát. Kifejezésre 
juttatjuk azt a felismerésünket és örömünket, hogy Isten nem hagyja 
megrontani azokat az értékeket, amiket egyházának adott. Ma is Isten 
végzi egyháza megújítását. Ö segít ajándékai — köztük a hit — felisme
résére és megőrzésére.

II. A  hitben jelentkező uralkodási vágy nem magyarázható csupán az 
emberben élő hatalomvággyal. Mert ebben a magyarázatban igazolva 
érezheti magát az, aki zsarnoki módon uralkodni akar környezete felett 
hitére hivatkozva.

Jézus a keresztelési parancsot e szavakkal vezette be: Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és földön. Ezt a bejelentést örömhírnek szánta. 
A távozása után magukra maradiakat akarta erősíteni. A  hatalom alatt 
Jézus mást értett mint amit általában mi gondolunk, amikor e szót hall
juk. Ö így gondolta: Én rendelkezem mindazzal, amivlel életeteket széppé, 
boldoggá tudom tenni. Kiszabadítalak titeket minden szorongató helyzet
ből. Vagyis Jézus a hatalmat értünk gyakorolja. Nem zsarnoki módon 
uralkodik felettünk.
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A mások felett hitével hatalmaskodni akaró kevésnek tartja Jézus 
felettünk megmutatkozó hatalmát. Valójában nem ért egyet azzal a mód
szerrel, amivel Jézus gyakorolja hatalmát. Nem bízik abban, hogy Jézus
segítő szándéka valóban erőt jelent.

Jézussal kerül szembe az, aki hitét akarja felhasználni a mások fe
letti hatalmaskodás eszközéül. Ez azt is magában foglalja, hogy Isten 
ügyének hitelét rontja. Megtéveszti az embereket. Visszaél azzal a kül
detéssel, amit Istentől kapott. Elképzelhetetlen az, hogy egy követ kor
mánya véleményével ellentétes módon nyilatkozik, cselekszik. A  hittel 
visszaélő ember ezt teszi. Önállósítja magát, szabadjára engedi saját vá
gyait, elgondolásait. Megfeledkezik arról, hogy Isten milyen megbízatás
sal küldte ebbe a világba.

Ahol a hit uralomra tör ott a szeretet is megromlik. Nem ismeri el 
a másik embert testvérnek, aki uralkodik felette. Az uralkodó hit így lesz 
közösségromboló tényező. Arra senki nem vágyik, hogy zsarnokoskodja
nak felette. De azt mindenki igényli, hogy megértsék, közösséget vállal
janak vele, vagyis szeressék. Élgtet rombol az, aki mások felett hatalmas
kodik.

III. Uralkodik az élő hit a keresztyén emberen! Mások felett nem 
uralkodhat a hit, de felettünk igen..

Megint csak Lutherre gondoljunk. Reformátori munkájának jelentős 
részét tette ki az ellenfeleivel való vitatkozás. Kezdetben a római egyház 
teológusaival állt .szemben. Azután a Bibliát másként értelmezőikkel, aki
ket ő rajongóknak nevezett. Vitairataiban válaszait mindig az igére és 
hitre alapozta. Szinte gyermeki egyszerűséggel vallotta: Isten ezt mond
ta, én ezt hiszem. Hu mást mondott volna, akkor mást hinnék.

Ellenfelei a Szentírás tanítását igyekeztek az értelemmel megragad
ni. Luther ezt visszautasította. Amit Isten titoknak hagyott meg, azt alá
zatosan elfogadta, hittel megragadta.

Az élő hitnek életformáló ereje van. A  keresztyén, Krisztust követő 
embert Isten irányítja, vezeti az élet minden területén. Ilyen értelembn 
a keresztyén ember „hatalom” alá vetett ember. De ezt a „hatalmat” fe
lettünk mennyei Atyánk szeretettel gyakorolja. A  vele való kapcsolatunk, 
élő közösségünk formálja gondolatainkat, cselekedeteinket, magatartá
sunkat, életformánkat.

A  keresztyén életutat járó ember örök kérdése: Mit vár tőlem Isten? 
Merre akarja irányítani lépéseimet? Hol akarja szándékát rajtam keresz
tül véghez vinni? Kevés azt megállapítani, hogy hitem,ben milyen módon 
érvényesülnek a mások felett való uralkodás szándékai. Azt is meg kell 
vizsgálni: Isten uralkodik hitemen keresztül életem felett? Eleven ben
nem a készség arra, hogy felismerve szándékát vidáman, jó szívvel en- 
gedelmedkedjek neki? Pál apostol belső nyugodtsággal Isten rabszolgá
jának vallotta magát. Annak örült, hogy Isten kezébe vette élete irányí
tását. Tanácsára, vezetésére, erejére mindenben számíthatott.

Aki felett Isten uralkodik a hitben, az nem lesz embertársa zsarnoka. 
Azon fáradozik, hogy Isten szeretetét és jóságát közvetítse minél több 
embertársa felé. Nem fölötte érzi magát az embereknek. Hanem melléjük 
lép, mert csak így lehet igaz, élő kapcsolatot teremtem másokkal. Ebben 
a mások mellé áll ásban, másokra figyelésben segít az élő hit.

Jézus Urunk mondotta: Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, 
amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. 
A bennünk élő uralom vágyat Jézus képes átváltoztatni. A  mások feletti 
hatalmaskodást a másokért éléssé átalakítani, Ez az ő reformátori tette 
bennünk.

Ferenczy Zoltán
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A  szolgáló Ilit
A Jelenések könyve „örökkévaló evangélium”-ról beszél (14,6). Mégis 

történelmet, egyháztörténelmet és életet fordító esemény erejével hat, 
amikor ez az „örökkévaló” üzenet népeket, megüresedett egyházat és em
bert elért. Akkor senki sem az örökkévalóságát emlegeti, hanem az új
ságának és a frisseségének örül. A  reformáció korában sem azt számol
gatták, mióta prédikálnak már, hanem annak örvendeztek, hogy most 
hirdetik, ők hallják és úgy hallják, ahogy igaz: Jézus Krisztus értünk 
van! Akit ma elér, az sem patinájáért, hanem a saját élete számára újat 
hozó erejéért hallgat rá.

A  Krisztus-hit szolgáló jellegét sem mi fedeztük fel. Már az evangé
listák és apostolok megvallottak és gyakorolták. A  reformátor veretes 
mondatban kapcsolta össze a Krisztus-hit felszabadító és ugyanakkor 
szolgálatra késztető, szeretetre sarkalló természetét. Mégis, mint egyház- 
történeti eseményt, igehirdetést és az egész egyházi, gyülekezeti életet 
formáló újságot köszönjük meg, amikor egyre jobban kiderül, hogy m i
lyen mértékben van szolgálat jellege Krisztus-hitünknek. Az az újság, 
a mozdító erejű újság a számunkra, hogy többről van itt szó motívum
nál, itt-ott, néhanapján előforduló érdekességnél. A  Krisztus-hit nem 
ilyen is, hanem ilyen! Ez az újsága és ebben rejlik mozgató ereje.Be- 
porosodó újság lenne, ha csak beszélnénk róla. Egyháztörténeti korszakot 
nyithat egyházunk életében, indításokat adhat az egész keresztyénség 
számára, ha történik, ha Krisztus-hitünk szolgálni kezd!

1. Szolgáló hit a szolgálatban álló Jézus Krisztus köztünk való mun
kája nyomán születik. Tehát nem arról van szó, hogy ideje egy új teol- 
giai formulát elsajátítani és alkalmazni. Befogadó és elfogadó készségről 
van szó. Ennél nehezebb dolog nincsen a világon. Hogyan tiltakozott Pé
ter Jézus lábmosó szolgálata ellen! A  gyülekezet vissza-visszatérő beteg
sége, hogy valami régi, szent őrének tekintse magát, ahelyett, hogy 
Jézus Krisztus mai szolgálatát hálásan fogadná. Biztosan nem könnyű a 
gyülekezetnek a reformátorral együtt mondani egy-egy. igehirdetés után: 
,,Haec dixit Dominus!” Mégis: zavarba hozó hűségével a saját szolgálatát 
ígérte ott, ahol embenszeretetének jó hírét megszólaltatják. Az egykor 
szerte járó Jézus Krisztus ma is prédikál. Az Ö szolgálatára váró re
ménység nélkül kór lenne felmenni a szószékre, de kár lenne leülni is 
a szószék alá. A  reformátor a Kis Káté gyómási rendjében megkérdezi a- 
gyónótól: „Hiszed-e, hogy az én bocsánatom az Isten bocsánata?” Azért 
teszi, hogy a gyónó el ne felejtse: most a feloldozó Jézus Krisztus szolgá
latában részesül. Üj fényben kezdtek ragyogni a szentségek, amikor ben
nük a magát ajándékozó Űr közeledését ismerte fel egyháza. Semmiféle, 
a legszigorúbban betartott rituálé sem biztosíthatná, amit Ö ígér: Ö ma
ga az ajándék és az Ajándékozó. Nem mi emlékezünk {tá, hanem <5 em
lékezik meg rólunk. Nem mi utazunk vissza az időben, hanem Ö ér el 
bennünket. Ö szolgál. Nagyon nehéz erről beszélni, de ha dadogva tesz- 
szük is, itt a „misterium fidei” : hitünknek az a titka, hogy Krisztus ma 
is szolgálatban áll közöttünk.

2. A keresztyén ember Jézus Krisztus szolgálatának azonban nem
csak munkaterülete, szántóföldje, hanem eszköze, sőt munkatársa is. Az 
elfogadott szolgálat nem valami kevesek által ismert, féltve takargatandó 
titokba avat be, hanem Jézus Krisztus szolgálatába állít bele. Ez a tény 
legalább annyira megrendítő, mint az a tény, hogy szolgálattal közelít 
hozzánk. Így a szolgáló hit nem valami kegyes magánvállalkozás hitbeli 
fölös energiák leadására, hanem a Jézus Krisztushoz tartozás velejárója.
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Szolgál nekünk és szolgál velünk. Ez az együttes tartalmilag és formai
lag is meghatározza a keresztyén szolgálatát. Tartalmilag úgy, hogy min
dig az irgalmasság szolgálatába állít. így a mondanivaló és a tennivaló 
mindig az övéből való. Személyes megengesztelődés, felengedés, megbo
csátás érzékelhetővé tételétől a másokért, vagy mások helyett való kiál
tás is belefér. Semmi emberi nem idegen tőle, de az elembertelenedés 
észlelése közben sem fintorog. Nem azt akarja kutatni, hol találni meg 
valamit Isten rendjéből, hanem annak a bizonyos megmérhetetlen irgal
masságnak szélesség—hosszúság, mélység—magasság koordinátái közé 
próbálja behelyezni mindazt, ami különben „helytelen” marad. Közben 
pedig — mások és a maga érdekében — szó-asakézist gyakorol: nehogy a 
magatartás, az életvitel, a tevékenység kocsija messze elmaradjon a be
széd Pegazusától. Csak az érzékelhetővé tett irgalmasság szolgálat. Csak 
emlegetni: embertelen kegyetlenség. Csak az irgalmasság ezer fajta, sze
mélyes és közösségi megnyilvánulásának gyakorlásában fogad munkatár
saivá bennünket Jézus Krisztus. Ez a „csak” óriási terület: határai a te
remtett világéval esnek egybe, de mindjárt menetrendjét Isten élethely
zetünk és hivatásunk körülményei közé szokta rejteni. Jó, ha ezekre 
ügyelünk, nem az „elvárások”-ra. Amikor Luther végrendeletét felbon
tották, biztosan sokan voltak, akik nagyvonalú, talán az egész reformá
ció ügyét, jövőjét illető deklarációt vártak. Mindenesetre valami emelke
dettet, magasztosát. De csak a család anyagi biztonságára vonatkozó ren
delkezéseket olvashattak. Csak? Irgalmas és reális szolgálat volt ez. Ir
galmas, mert közel kezdte, reális, mert amiről hallgatott, arról tudta 
hogy más testamentum rejti jövőjét. Hittel szolgálni csak a szolgálat ha
tárainak legalább is a sejtésével lehet.

3. A szolgáló hit józan hit: még csak messziről sem rokona a fana
tizmusnak. A  fanatizmus számára egy a fontos: ő elmondja a magáét, ő 
megtegye a magáét, ha összedől is a világ.A szolgálói hit számára az a 
kérdés, hogy hasznára lesz-e valakinek, vagy egy ügynek?

A szolgáló hit szerény hit: unos-untalan az úrhatnámság és felelőt
lenség kitérőiből térít vissza az a Jézus:, akiinek szintén az volt a tulaj
donképpeni kísértése, hogy csak magával törődjék

A  szolgáló hit felfedeiző hit is: hamarosan rájön, hogy tevékenysége 
nem önmagában, hanem csak másokéval együtt ér valamit. Ezért éberen 
figyeli nemosiak a szolgálatára várókat, hanem a szolgatársakat is. Nem a 
gőgös szerénység keserűségével .szenved el valakit, hanem a maga kor
látozottsága és Jézus Krisztus gazdagsága, sokfajta embert szolgálatába 
vonó gazdagsága tudatában kíván maga mellé sokakat! Attól sem riad 
meg, ha a „bevetési területek” nem a saját elgondolása szerint kerülnek 
kiosztásra. Az „emberség” területén indulót nem oktatja ki, hogy előbb 
az „isteni”-re van szüksége. Szolgálatba állító és szolgálatával éltető Urá
tól tudhatja, hogy az „isteni” milyen szívesen közeledik az „emberi”-ben.

Fehér Károly
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A világ útján

Korunk alapvető küzdelme
1 9 1 7 -1 9 7 7

Két világrendszer küzdőterén
Ha az egyházak és keresztyén emberek jól akarják elvégezni szolgá
latukat, nem elég azt hangsúlyozniuk, hogy tisztán és igazán kell hirdet
ni az evangéliumot és végezni a szeretet szolgálatát, hanem jól kell érte
niük azt a világot, amelyikben ezeket a szolgálatokat végzik. Világosan 
kell látniuk a folyamiatokat, amelyek a világban végbemennek és áttekin
téssel kell rendelkezniük az események világtávlatú összefüggéseiről.

Korunk eseményeinek mozgatórugója egy antagonisztikus ellent
mondás: a munka és a tőke ellentéte, közelebbről a munka és a tőke 
világrendszerének, a szocializmusnak és a kapitalizmusnak világméretű 
küzdelme. A  ma és a holnap világa a szocializmus és a kapitalizmus 
osztályharcában formálódik.

A  két világrendszer küzdőterén jelen vannak a keresztyén egyházak 
és a keresztyén emberek. Eközben is tudniuk kell, miért van az egyház 
és benne az egyes keresztyén ebben a világban. Ennek tudatában kell 
az Istentől kapott szeretetet gyakorolni a felebarát iránt. Ez a szeretet 
azonban nemcsak az individuumok iránt, hanem közösségek iránt is kö
telez, az embervilág boldogitásának segítésére. Ezért kell végiggondolni 
azt a világméretű küzdelmet, amely a munka és a tőiké világrendszerei 
között folyik, hogy egyenként is és összességében is segítse a jobbat, a 
haladást és a béke erőit.

A szocialista világrendszer
Korunk — amelynek fő tartalma a Nagy Októberi Szocialista Forra

dalommal elkezdődött átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba — a 
két ellenséges társadalmi rendszer harcán alt korszaka, szocialista és nem
zeti felszabadító forradalmak korszaka, az imperializmus összeomlásának 
és a gyarmati rendszer felszámolásának, egyre több nép szocialista útra 
térésének, a szocializmus és a kommunizmus világméretű diadalának kor
szaka.

Korunk fő jellegzetessége, hogy a szocialista világrendszer az emberi 
társadalom fejlődésének döntő tényezőjévé válik. Minthogy a szocializ
mus világméretű győzelme a szocializmus térhódítása következtében vi
lágháború nélkül is lehetséges, a szocialista országok a külpolitikában a 
tőkésországokkal a békés egymás mellett élésre törekednek. Természete
sen a béke a nukleáris világháború kiküszöbölésére vonatkozik, egyéb
ként az osztályharc minden más — politikai, gazdasági, eszmei és kultu
rális téren — tovább folyik.

A  szocialista világrendszer lényegében azonos termelési viszonyokon 
alapszik. A termelőerők fejlődése felvetette a népgazdaság irányítása re
formjának kérdését. Szükségessé vált a szocialista országok szorosabb 
gazdasági összekapcsolása, összhangban az egyes népgazdaságok fejlesz-

553



tésével. A  szocialista gazdasági együttműködés szerve, a KGST 1956 óta 
a termelési tervek egyeztetésével és a termelés szakosításával mozdítja 
elő a szocialista nemzetközi munkamegosztás fejlesztését. Ez annál is in
kább jelentős, mert Európában a szocialista országok területének aránya 
Jugoszláviával együtt: 64 százalék.

A kapitalista világrendszer
A  kapitalizmus általános válsága — az első világháború talaján — a 

Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kezdődött, és mindmáig a vi
lágban végbemenő hatalmas társadalmi és gazdasági folyamatok döntő 
történelmi keretéül szolgál. Kibontakozásával, különösképpen az első szo
cialista állam megszületésével megkezdődött az a világtörténeti folyamat, 
amelynek végét a szocializmus világitörténelmi győzelme jelzi. A  kapita
lizmus általános válsága, „halódása” tehát teljes történelmi korszakot 
ölel fel.

Mindenekelőtt három lényeges mozzanatra kell rámutatnunk ezzel 
kapcsolatban. Először arra, hogy a kapitalizmus belső ellentmondásainak 
növekedésével újabb és újabb országok válnak ki a tőkés világrendszer
ből. Ezekben az országokban az osztályharc bonyolult körülményei kö
zött kibontakozik a szocialista társadalom, a fokozatos történelmi-gazda- 
sági-politikai megerősödésükkel kialakul a szocialista világrendszer. Vé
gül pedig meginog, majd a második világháború utáni évtizedekben szét
hullik az imperializmus gyarmati-félgyarmati rendszere. A kapitalizmus 
általános válságának talaján törvényszerűen ciklikus jellegű gazdasági 
válságok is jelentkeznek

Békés egymás mellett élés és osztályharc
Lenin már 1917-ben deklarálta a különböző társadalmi rendszerű ál

lamok közötti békés egymás mellett élést. De az imperialista hatalmak 
nem vették figyelembe kezdeményezését. Elindult a Szovjetunió ellen 
folytatott intervenciós háború 1918—1922-ig. Ugyanilyen szerepet játszott 
a nyugati hatalmaknak a fasiszta Németországgal kötött „müncheni szer
ződése”, amely kelet felé szabad terjeszkedést biztosított Hitlernek. Erre 
alapozódott a Szovjetunió megtámadása 1941. július 22-én. Ugyancsak 
ilyen gyökérből származott a „hidegháború” egész politikája. Az első szo- 
cialista_állam 60 éves fennállásának történetén végigvonul az állandó kí
sérlet annak kívülről jövő megdöntésére. A  kapitalista és imperialista ál
lamok a Szovjetunióval és a szocialista országokkal való békés egymás 
mellett élés rendjét sorozatosan megszegték.

Csak amikor teljesen meggyőződtek afelől, az ötvenes évek végén, 
hogy a szocialista világrendszert megdönteni nem tudják, fogadták el az 
európai „status quó”-t és írták alá Helsinkiben 1975-ben az európai béke 
és biztonság okmányait. Ez egyben azt is jelenti, hogy lemondtak a fenn
álló társadalmi erőszakkal vagy ellenforradalommal való megdönté
séről. Ez a szocializmus elleni fél évszázados „meleg” és „hideg” háború
ról való lemondást is jelenti. Egyik úgy ismeri el a másik államot, amint 
az kialakult. Az európai szocialista országok már le nem győzhetők, elle
nük nem vethető be katonai erő, mert ez a kapitalista államok megszün
tetését i® jelentené.

A  két különböző társadalmi rend közötti ellentmondás tehát már nem 
vezethet háborús konfliktusra, de mégis tovább folytatódik a világméretű 
osztályharc nem háborús eszközökkel. Ha ezt nem látjuk világosan, akkor 
következik be az a hamis általánosítás, amely a gazdag Északról és a sze
gény Délről szól, Ez egyenlőségi jelet tesz a szocialista és a kapitalista
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országok közé, hogy elterelje a figyelmet a szocialista világrendszerről, a 
fejlődő országok természetes szövetségeséről, amely a kapitalizmustól már 
megszabadult.

A  világméretű osztályharc vonala egyrészt a gazdag kapitalista és 
imperialista országok, másrészt a szegénységben, rossz gazdasági, egész
ségi, kulturális körülmények között élő országok között vezet, amelyek 
kizsákmányol tjai a gazdasági fölényben levőknek.

A Keresztyén Békekonferencia állásfoglalása
Nyikodim, leningrádi metropolita, a KBK elnöke, a mozgalom IV. 

Béke-Világgyűlésén Prágában, 1971-ben a „Keresztyén felelősség egy jobb 
világért” című előadásában fejezte ki a KBK állásfoglalását, amely sze
rint a KBK fellép a békés egymás mellett élés alapelve nyomán vala
mennyi nép együttműködéséért, a béke biztonságáért. Fellép olyan tár
sadalmi és gazdasági struktúrákért, amelyek az elnyom,ást és kizsákmá
nyolást lehetetlenné teszik. A  KBK és annak mindlen résztvevője szolidá
ris a népi felszabadítás! mozgalmakkal, amelyek az elnyomás, az éhség, 
a faji megkülönböztetés, az analfabetizmus ellen küzdenek. Fellép az im
perializmus minden megjelenési formája ellen. Imperializmuson azokat 
a kísérleteket érti, amelyeket a tőkés rendszerek és politikai eszközeik 
gazdasági, politikai, katonai hatalommal más nép és állam érdekei ellen 
bevetnek, hogy azokat hatalmuk' alá vonják és gazdaságilag függő hely
zetbe hozzák.

Például néhány fiatal afrikai állam névlegesen politikailag felszaba
dult ugyan, de gazdaságilag föggő és kiszolgáltatott helyzetben van. Az 
imperializmus jelszava az antikommunizmus. Az imperializmus és az an- 
ti,kommunizmus úgy tartozik össze, mint az érem két oldala. Az államok 
közötti békés egymás mellett élés tehát nem jelenti a kizsákmányolásra 
és erőszakra épített rendszerek elismerését. Különben nem lehetne szoli
daritást vállalni az elnyomottakkal és segítséget nyújtani a szabadságu
kért küzdőknek.

A nemzeti felszabadító mozgalmak
A világban levő békétlenség alapja az, hogy kizsákmányolok küzde

nek a kizsákmányoltak ellen, elnyomók az elnyomottak ellen, vezető im
perialista erők a felemelkedésükért küzdő népek ellen. A  kapitalizmus 
általános válságának részeként jelentkezett az első világháború után az 
imperializmus gyarmati rendszerének fellazulása. A  felbomlás folyamata 
a második világháború után gyorsuló ütemben fokozódott. 1945 óta mind 
több ország 'szabadult ki a gyarmatok sorából vagy a félgyarmati hely
zetből. A  negyvenes évek második felében az ázsiai országok szabadul
tak fel, az ötvenes években az észak-afrikai országok és egyes néger ál
lamok, a hatvanas években további fekete-afrikai államok és Algéria.

A gyarmati és félgyarmati népek sikeres nemzeti függetlenségi harca 
a demokratikus és szocialista erők világméretű erősödésével, az imperia
lizmus hanyatlásával függ össze. Az aniiimperialista függetlenségi’ moz
galmak legfontosabb alapját azonban maguknak a gyarmati népeknek 
belső megerősödése adta. A gyarmatok és függő országok mozgalmai töb
bek között az egységes nemzet létrehozására is irányulnak. Nemzeti cél
jaikat csak az imperializmus gyarmati uralmának megdöntésével érhe
tik el. Hatással van rájuk, hogy két világrendszer viszonyai között fe j
lődnek. Többségüket még kizsákmányolják az imperialista monopóliu
mok, és a nemzeti ipar megteremtésének nehézségei miatt nehezen tud
nak a saját lábukra állni. A  függetlenné vált országok egy része kapita-
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lista úton halad. A  felszabadult országok másik csoportja a nem kapi
talista utat választotta, azaz a tőkés termelési mód elkerülésével kíván 
eljutni a szocializmushoz.

Az imperialista hatalmak természetesen nem nyugszanak bele gyar
mati pozícióik elvesztésébe, hanem a többé-kevésbé függetlenné vált ko
rábbi gyarmataik további függésben tartására törekednek — elsősorban 
egyenlőtlen egyezmények rájuk kényszerítésével. Ezt a politikát nevez
zük neokolonializmusnak.

A keresztyének erkölcsi elkötelezése
Anélkül, hogy jelentőségét csökkentenénk, sőt: fenntartva azt a vi

lágnézeti különbséget, amely a marxizmus és a keresztyén hitelvek, ille
tőleg az evangélium és a marxista ideológia között fennáll — világvi
szonylatban szükséges valamennyi keresztyén cselekvési egységének ki
alakítása, hogy az egész kerasztyénség ne általános irányelvekkel, hanem 
tettekkel küzdjön a jóakaraté és haladó emberek támogatásával a népek 
együttműködéséért, az elnyomott és kizsákmányolt népek igazságáért, bé
kés világrendért, ugyanakkor fogjon össze azokkal, akik meg akarják ál
lítani a fegyverkezési versenyt, az atomfegyverek gyártását, el akarják 
törölni a faji megkülönböztetést és meg akarják valósítani a javak egyen
letes elosztását.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Szemle

Lélektani látóhatár
DIAKÓNIA I MUNKAESZKÖZÜNK a  PSZICHOLÓGIA, s nem 

széplelkek menedéke, amelybe „elmélyülhetnénk” világunk problémái 
elől. Tisztesség adassák az igazi elmélyülésnek, amely a felületesség el
lenléte, s mindenkori ismérve, hogy fel is hoz valamit a mélyből önmaga 
és a közösség javára, mert nem privát lélekbúvárkodást űz önmaga szó
rakoztatására

A szolgáló beállítottság a kritérizma annak is: öncélú „lélekfénye- 
zést”, beltenyészetet, bájolgó játszadozást rendezünk-e, vagy úgy vállal
juk a lélektannal való foglalkozás alanyának és tárgyának szerepét, hogy 
annak eredményeként szolgálatképesebbé válunk, személyiséggazdagító 
és közösségelevenítő belátásokat, indításokat, mondhatnám gyógyító im
pulzusokat közvetítve. Mint minden más teológiai tudomány és segédtu
domány esetében, a pszichológiánál is a diakóniai mentalitás a vízválasz
tó, amely abból táplálkozik, hogy Jézus Krisztus mindent átfogó diakó- 
niája naponként megragad, hit által megújít s ugyanazon ütemmel szol
gálatba dob: így kerültünk rendeltetésünk sodrába, embertársaink s a ki- 
sebb-nagyobb közösségek problémái közé, a hétköznapok sűrűjébe, ahol 
a legnagyobb a szükség tisztázó szeretet-energiákra. Ugyanakkor az ilyen 
aktivitás minden fáradságával és kockázatával együtt jótékonyan hat 
vissza arra, aki vállalja, vagyis művelőjét is műveli.

A sebész bemosakszik, éspedig igen gondosan, mielőtt a műtőasztal
hoz lép, nem önmagáért, hanem a páciensért. S bármilyen sürgős és sok 
a gépkocsi dolga, tankolni akkor is kell és karbantartási műveleteket 
sem lehet akármeddig halasztani,-az állandó olajozásról nem is beszélve 
— különben várhat a szállítmány! Lelkipásztorkodhatunk-e pásztorolat- 
lanul? S nincs-e ehhez köze a pszichológiának, amikor minden gondol- 
kozási, érzési, indulati tevékenységünk lélektani törvényszerűségek sze
rint folyik le? (Azok is, amelyekről nem tudunk.) Segíthetünk-e korunk 
ideges emberének, ha mi magunk nem kaptunk ilyen segítséget s legalább 
alapfokú ismeretekkel nem rendelkezünk?

„Napjaink mindennapos orvosi gyakorlatában a lelki betegségek, a 
pszichés zavarok gyógyítása és megelőzése mind nagyobb jelentőséget 
kap. Az orvoshoz forduló betegek 30—35 százalékánál ugyanis a panaszok 
ideges, neurotikus zavarokra vezethetők vissza” — írja dr. Szendéi Ádám 
a Népszabadságban. (1976. nov. 2.) Tehát a bármilyen orvoshoz menő pá
ciensek panaszai mögött általában minden harmadik esetben pszichikus 
problematika áll. Képzeljük csak el, hogy templombajárók, ill, egyház- 
tagok egy évben hányszor fordultak orvoshoz, magunkat is beleértve csa
ládostul. S akkor fel tudjuk mérni, mekkora nagyságrendű diakóniai fel
adattal állunk szemben. És itt nem csupán egyének jobb közérzetéről 
van szó — bár az sem lehet mindegy — hanem családok, munkacsopor
tok és más kollektívák életminőségéről, ahogyan azt ők élik át. Ez viszont 
a gyerekek lelkületének formálásától a termelésig mindenre kihat — mi
közben persze az a „minden” is hat az átélésre. Ám ha az élményfeldol
gozás hibás, akkor a visszacsatolások (a cselekvésformáinkra kapott vá-
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laszok, tapasztalatok) értékelése is torzulást szenved, aminek az eredmé
nye megint csak valami magatartási-beállítottsági hiányosság, vagy túl
zás lesz.

„Lelkizzünk csak!” — biztat ugyancsak a Népszabadságban (77. febr. 
17.) Szántó Jenő, erőteljesen polemizálva azzal az egyoldalúsággal, amely 
egy gyárigazgatói direkcióban így fogalmazódott meg: „ ... semmi lelki
zés, hanem gyerünk a megvalósítással” . Ismeretlenül nem tudja eldön
teni a cikkíró, „hogy az, aki kiadja és követi a ,semmi lelkizés’ jelszavát, 
lelketlen-e, vagy lélektelen”, s megállapítja: , . . .  csak lelkizéssel semmi
re sem megyünk... De ugyanennyire igaz az is hogy hogy jó értelemben 
vett lelkizés nélkül sem állunk két lábon” . Dr. Hárdi egy főnővér kifaka- 
dását idézi, akihez benső problémáikkal jöttek volna a betegek: „Hogy 
mondjam nekik, hogy nem pszichézünk. . .!” (Pszichológia a betegágynál, 
Bp. 1972. 12. o.) Rögtön ezután a jeles szerző a pszichológiai vakságról 
beszél.

Nemrég hallottam, hogy egy főorvos felhívta beosztottjainak figyel
mét egy kisebb gyomorvérzésben szenvedő, de rossz pszichés állapotú 
fiatalemberre és egy súlyos gyomorvérzéses öregre, aki viszont psziché
sen rendezettnek volt mondható. Az egyaránt gondos kezelés az idős em
bert meggyógyította, a fiatal viszont meghalt.Még ha ez nem, is történik 
mindig és szükségképpen pont így, akkor is meggondolkoztató.

Az egyházban persze más az akusztikája a „lelkizésnek” : magukba 
görbülő lelkek öngyötrése, hamis világfelettiség, fülledt légkör, gyanús 
indítékú vájkálás tényleges, vagy képzelt bűnökben s más effélék jut
hatnak eszünkbe, és már lázadunk is — akár Szabó Lőrinc — „a túl sok 
lélek ellen” . Abból tényleg elég. De ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a 
gyereket is, annál is kevésbé, mert jelenünk embereinek többsége köze
lebb van a ló túlsó oldalához. Pont a pszichére nézve ne lenne üzenete 
és mandátuma életünk Gazdájának?

Ennek az írásnak, a könyvismertetésekkel az a célja, hogy legyen lé
lektani látóhatárunk is, nehogy éppen mi legyünk azok, akik kezüket 
széttárva állnak a pszichikus problémák tömegnyomorúságával szemben.

Dr. Pertorini—dr. Polcz: Orvosi pszichológia a gyakorlatban c. köny
ve hónapokkal ezelőtt jelent meg a Medicina kiadásában, 620 oldalon, 
fűzve, 57,— Ft-ért. Túlnyomórészt az intelligens nem szakember számára 
is érthető, bár egy kis előképzettség nem árt hozzá, pl. dr. Hárdi már 
idézett műve, vagy dr. Németh György: Lelki egészségünk című, 2. ki
adásában nemrég megjelent könyve alapján. A tudós szerzők (pszichiá
ter és pszichológusnő) kiemelten, szempontszerűen tárgyalják a pszicho
lógiai stresszorok szerepét, valamint a konfliktusokat, az egyes életszaka
szok jellegzetességeivel összefüggésBen. A  terapeuta és a beteg kapcsola
tának pszichológiája lelkészeknek is igen tanulságos, főként ami a gyó
gyíthatatlanokkal való foglalkozást illeti. A  könyv legmegrázóbb részei 
a rosszindulatú megbetegedésekben szenvedő gyermekekről szólnak.

Familien- und Lebensberatung címmel vaskos kézikönyv jelent meg 
S. Keil szerkesztésében. (Kreuz Verlag, Stuttgart, 1975.) 1164 hasábon be
tűrendes címszavakban ad eligazítást a leggyakoribb családi és életkér
désekben, melyekből néhányat kiemelünk: öregség, szorongás, alkalmaz
kodás, lehangoltság, házasság, féltékenység, magányosság, frigiditás gát
lások, identitás, izoláció, neurózis, bűnösségi érzések, csecsemőkor, lelki 
gondozás, önértékelés szenvedélyek, öngyilkosság, felelősség, bizalom stb. 
Név- és tárgymutató egészíti ki a szép kiállítású, tudományos színvonalú, 
de közérthető művet.

A  müncheni Kindler Verlag nagysikerű Geist und Psyche sorozata 13. 
éve ontja a szerényen fűzött, de annál tartalmasabb könyveket. Eckart
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Wiesenhütter, aki a würzburgi egyetemen az orvospszichológia és pszicho
terápia professzora, Grundfragen unserer Existenz címmel írt munkáról, 
családról, betegségről, halálról — röviden a vallásról is, ez azonban nem 
hangsúlytalan. A jeles lélekgyógyászt, Gebsattelt idézi: az ember minden 
mélylélektan ellenére sem képes önmaga mögé kerülni, saját lényének 
rejtélyét megfejteni — az emberkép a hit dolga, amihez a mélypszicholó
gia csak prolegomenát szolgáltathat. Vagy ahogy I. A. Caruso egyes mély- 
lélektani látásmódok abszolutizálását ostorozva jelenti ki: az emberkép 
felvázolása a krisztológia dolga. Antropológia címszó alatt így vall Wie- 
senhütter: „A  tudomány csak azt mondhatja meg, hogy mi az ember, s 
nem azt, hogy ki. Az ember rejtélye előtt azonban tanácstalanul áll a tu
domány. Jaj neki, ha ezen a ponton nem ismeri fel saját abszolút határát 
és korlátozottságát.” — A halál témakörével kapcsolatban a szerző nem
csak a klinikai halálon túlról, vagy hasonló állapotból visszahozottak 
rendkívüli boldogságélményeit írja le beszámolóik nyomán, hanem azt is 
elmondja: mit élt' át kétszer egymás után a saját halála után — mivel 
kétszer hozták vissza a tüdőinfarktust követő klinikai halál állapotából.

Theodor Reik az ember szeretetszükségletéről beszél — s nem egysze
rűen „ír” — Das verlagen, geliebt zu werden címmel, szellemesen nagy 
praxisából s mély humanitásából merítve.

Norman Elrod könyve — Kriterien dér Besserung in dér Psychothe- 
rapie — a szakfejtegetéseken túlmenően attól oly érdekes, hogy egy tu
dathasadásos betegért folytatott elszánt, húsz évig tartó és eredményes 
gyógyászati harcot ír le részletesen. (Mind a'négy könyv 1974-ben jelent 
meg.)

Hasonló formátumú és szintén jó színvonalú zsebkönyvekkel jeleske
dik a Herderbiicherei, általában több-kevesebb vallásos jelleggel, mint 
például Paul Tournier franciából fordított művei esetében, A  Jeder Tag 
ist ein Abenteuer címűben (1975) az „életkaland” nagyszerűségéről beszél: 
életbátorság s morális és szociális kockázatvállalás nélkül inkább csak ve
getál az ember. Geborgenheit — Sehnsucht des Menschen (1975) címmel 
arról szól: hol is találja meg az ember a helyét, az egzisztenciális ottho
nát, azt a belső bázist, amelyből kiindulva s táplálkozva rendeltetéssze
rűen élhet: legalább megközelítőleg azzá lehet önmaga s embertársai szá
mára, akinek'lennie kell.

Jelenünk egyik legnagyobb pszichiáterét, Viktor E. Frankit szólaltat
ja meg a 4. kiadásban szintén 1975-ben megjelent Dér Mensch auf dér 
Suche nach Sinn. A  szerzőről a Brit Pszichológiai Társaság elnöke így 
nyilatkozott: „Nézetei pszichoterápia terén a legfontosabb hozzájárulást 
jelentik Freud, Adler és Jung óta. S az ő stílusa sokkal olvashatóbb.”

Franki éles szemmel vette észre: korunk neurózisai közül sokat okoz 
az értplmetlenségérzés, a toposnak, a dolgok értelmének a hiánya, ill. 
szem elől tévesztése. Az emberi szellemnek, a nowsnak ebből a megfosz- 
tottságából, hiánybetegségéből adódik a noogén neurózis, gyógyítására 
való pedig a logoterápia. Lelkésznek különösen érdemes áttanulmányoz
nia ezt a 150 oldalas, remek kis könyvet.

Nem tévesztjük szem elől, hogy a nyugati szerzők pacientúrája más 
társadalmi viszonyok közt él, továbbá a „civilizációs ártalmak” náluk ha
marabb jelentkeztek, egyéb különbségekről nem is beszélve. Meglátásai
kat, megoldáskereséseiket így nem akarjuk minden esetben és direkt mó
don a mi helyzetünkre alkalmazni. Tudjuk ugyanakkor, hogy számos hi
bás magatartásforma, beállítottság nálunk is komoly veszély egyénre és 
társadalomra, s ezekkel diakóniailag konfrontálódnunk kell, ami integ
ráns része szolgálatunk társadalmi dimenziójának.

Dr. Bodrog Miklós
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

Mik 6,6—8

(A textus első feldolgozása: Lelkipásztor, 1955—9. 567 kk. p.) 

Néhány megjegyzés a textusról
Textusunk önállósága vagy az előző szakasszal összefüggése vitatott 

az exegóták között. Az azonban kétségtelen, hogy jelenlegi formájában ez 
a prófécia olyan képet nyújt, mintha „felelet” lenne a megelőző (6,1—5) 
szakaszra. Világos, hogy a zsidó gyülekezet, nyomában pedig az egyház is, 
így értette. Az új fordítás is ezért foglalja egy címszó alá az egész feje
zetet. Szabad tehát így fölfognunk textusunk „szituációját” : Azokat a kér
déseket szólaltatja meg, és azokra a kérdésekre ad egy bizonyos feleletet, 
amelyek egy hosszú „egyháztörténet” felmérése nyomán kerülnek elő. 
Vagy így: azokkal a problémáikkal foglalkozik, amelyeket a hosszú időn 
át hallott, sokszor keményhangú prédikációk okoznak.

Érdemes összehasonlítani a revideált Károlyi és az új fordítás szöve
gét. A  6—7. v. semmi lényeges különbséget nem mutat, legfeljebb azt a 
„finomítást”, hogy a „méhem gyümölcsét” helyett „drága gyermekemet” 
mond. Annál inkább magyarázatra szorul a 8. v., hiszen mindenki érzi, 
hogy az alapige súlypontja is itt van. A „prófétai káté” hármas felelete az 
új fordításban más képet mutat, mint amit eddig ismertünk.

Az „igazságot cselekedjék”-ből éz lett: „élj törvény szerint” . Az ere
detiben a „mispát”-ot „cselekedni” áll. Ez pedig több, mint egyszerűen 
„igazságot cselekedni” , ez azt jelenti: Isten törvényének megfelelő életet 
élni. Ebbe beletartozik az igazság, de minden egyéb is, ami a közösség 
életét szabályozza. Ez az alapja az új fordításnak.

A másik mondat így hangzik: „a heszedet szeretni” . A  „heszed” vi
szont nemcsak „irgalmasság”, hanem Isten jósága, szeretete. A  prófétai 
ige tehát arra biztat, hogy ezt a szeretetet szeressük. Ebbe beletartozik az 
irgalmasság is, de inkább azt jelenti, hogy a szeretet legyen az élet tar
talma. Ez a magyarázata a változtatásnak.

A  harmadik mondat tkp. így szól: „légy alázatos Isteneddel”, illetve 
itt az ige műveltető alakja áll, tehát alázatos cselekvésről van szó. Az 
„Isteneddel” jelentheti azt is, hogy az ő színe előtt, de azt is, hogy iránta, 
irányában. Azt gondolom, hogy a prédikációra készülésben itt mind a két 
értelmet figyelembe kell venni.

Ilyenformán talán valamivel előbbre vitt bennünket a szöveggel való 
foglalkozás is.

Meditáció
1. Kérdés-e gyülekezeti tagjaink számára, hogy mit kíván tőlük Isten, 

hogy mit adjanak Istennek? Biztos, hogy olyan formában, ahogyan textu
sunk első <két verse fogalmaz, nem. Egyrészt azért, mert annyi mindenki
ben megmaradt, hogy az ószövetségi áldozatoknak Jézus véget vetett. 
Másrészt az is igaz, hogy ez a régi gondolatvilág a legtöbb ember számára
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idegen. Erre mindenesetre gondolnunk kell. Mégse hinném, hogy okos 
volna egyszerűen elhagyni a textus első két versét

Először is azért, mert ha sokan nem gondolnak is rá, Istennek mégis 
van „kívánsága” irányunkban, akar valamit, követel valamit tőlünk. Any- 
nyi mindent megtett értünk (vö. az 1—5. verset!), elhívott minket, egyen
ként is, de az egyházat is, hogy az övéi legyünk. Azt kívánja tőlünk, hogy 
„járjunk el hivatásunkhoz méltóan” — ahogyan ettől a vasárnaptól kezd
ve Ágendánk rendje szerint is új témasorozat indul. Ennek a vasárnap
nak a témájához is hozzátartozik tehát, hogy Istennek van igénye, követe
lése irányunkban.

Azután abba is érdemes belegondolni, hogy azért van ilyen is: lehet 
valaki számára emésztő kérdés az, hogy mit kíván Isten? A  próféták se 
maguktól találták ki 'az ilyesféle kérdéseket, hanem bizonyosan találkoz
tak ilyennel, mikor nagyon határozottan prédikálták Isten akaratát. Enél- 
kül az égető kérdésözön nélkül nem lett volna reformáció se, egyáltalán 
nem úgy alakult volna az egyház története, hogy az egyház felismerje 
feladatát, szolgálatát a történelem változásai közben.

2. A  másik gondolatkör, amely már a 8. versből adódik, az, hogy Mi- 
keás nem új dolgot mond, hanem olyant, amit már régen „megmondták” . 
Nem biztos, hogy ez a gondolat magába a prédikációba kerül bele. De az 
igehirdetőnek tudnia kell, hogy így van. Sőt, vigyáznia is kell az igehirde
tés kontinuitására. Nem mást hirdetünk, mint a próféták és az apostolok. 
De hogy ez nem egyszerűen a réginek a reoitlása, arra Mikeás is példát 
ad: ő is újra fogalmazza azt, ami „megmondatott” , a maga korára alkal
mazva, úgy mondja el, hogy azt éppen azok értsék, akik őt hallgatják.

3. A  három rövid mondatból az első az emberi közösség felé fordítja 
a tekintetünket. Arra kell gondolnunk, hogy a mispát cselekvésének a 
követelése azt jelenti: úgy élni, hogy az az emberi együttélés rendjét, 
igazságát, békéjét biztosítsa, mozdítsa elő. Isten úgy tekint bennünket 
egyenként is, meg az egyházat is, hogy tagjai vagyunk az emberi közös
ségnek, és nekünk is feladatunk az emberi közösség javának munkálása. 
Ma újra sokan emlegetik az egyház prófétai szolgálatát, de sajnos csak 
úgy képzelik el, hogy az egyház mondja el a kritikáját. Ez a „prófétai 
káté” itt arról szól, hogy Isten népének feladata az emberiség javának 
munkálása. Ne feledjük a bevezető mondatot: itt arról van szó, ami jó!

4. A második mondat közvetlenül embertársaink felé fordítja a te
kintetünket: „a szeretetet szeretni” , ez a követelmény, vagyis az, hogy az 
embertársainkkal való kapcsolatunkat annak'a szeretetnek a melege has
sa át, amelyet Istentől tanultunk. Könnyebb dolga van ezen a vasárnapon 
annak a lelkésznek, aki együtt él a gyülekezetével, aki tud örülni az 
örülőkkel, sírni a sírókkal, szenvedni a szenvedőkkel, és aki nyitott szem
mel és nyitott szívvel jár az emberek között. De a jó akkor is jó, ha mi 
nem mindig tesszük. Istennek ezt a jó akaratát hirdetnünk kell minden
képpen. Itt van alkalmunk beszélni olyan konkrét problémákról, amelye
ket mi ismerük a magunk gyülekezetében: szülők és gyermekek kapcso
latáról, munkatársak egymáshoz való viszonyáról, arról, hogy legyen 
időnk egymás számára, és hogy legyen nyitva a szívünk egymás felé. A r
ról is, hogy az ember legyen Isten akarata szerint a sző legszorosabb ér
telmében ember.

5. A harmadik mondat egy kicsit önmagunk felé fordítja a tekinte
tünket. Itt is néhány régi mondatot kell újra fogalmaznunk. Mit jelent 
alázatosnak lenni? Talán először is azt, hogy amit Istentől kapott felada
tunknak ismerünk, azt önként, szívesen, és a sző teljes értelmében ingyen 
végezzük. Hogy csakugyan ne kívánjunk érte ellenszolgáltatást. Azután az
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is hozzátartozik az alázatossághoz, hogy minden különösebb rang, fel
sőbbség igénye nélkül végezzük a ránk bízott szolgálatot. A  keresztyén 
ember nem lesz felsőbbrendű ember azzal, hogy szolgál a közösségnek és 
az embertársának, hanem csak ember lesz. S ha sikerül élete jó részét 
szeretetben élni, akkor tudja, hogy csak egy kicsit adott tovább abból a 
nagy szerétéiből, amelyet maga is tapasztal Isten részéről. Ilyesmiről per
sze szoktunk beszélni. De hogy megy ez a gyakorlatban? Azt hiszem, az 
alázatosság fő problémája az, amikor azzal találkozunk, amiről magúnk 
is sokat beszélünk. Amikor csakugyan nem kapunk elismerést, amikor 
csakugyan nem jár semmiféle „státus” a szolgálatunkért, amikor csak
ugyan ingyen, vagy éppen sok áldozattal kell végeznünk azt, mit Isten 
ránk bízott.

„Járjunk elhivatásunkhoz méltóan! — Szeretetben.” Ez a vasárnap 
témaköre. Ebből a gazdag tartalmú textusból erre kell koncentrálnunk.

Dr. Muntag Andor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP

Préd 4,8—13 

Közös fáradozás

Előzetes

Ha valamikor, akkor most igazán szükségünk van az első számú ige- 
hirdetési alapetlv alkalmazására: Nem a textust prédikáljuk, hanem a tex
tus alapján az ige teljességét, Jézus Krisztust. Nem is csupán azért, mert 
a versekből hiányzik minden vallásos vonatkozás, és megállnának a lá
bukon a Biblián kívül is, mondjuk egy népi közmondásgyűjteményen. 
Ettől még kifejezhetnénk Istennek minden ember szívébe írt törvényét. 
A  textus fogyatékosságát abban látom, hogy bár jó irányba indít, de nem 
juttat célhoz. Megáll az igazság előszobájában, pedig nekünk beljebb kell 
lépnünk.

Textusunk két gondolati egységre bontható. A  8. vers középpontjában 
a „fáradozás” áll. Természetesen — a vasárnap jellegéhez kapcsolódóan 
is — elsősorban a munkára kell gondolnunk. A  „fáradozás” szó azonban 
a szorosan vett munkakörünknél szélesebb területet ölel fel. Beletartozik 
az élet fenntartásához szükséges minden tevékenység. Egyúttal kifejezi 
ennek a tevékenységnek fárasztó, terhes voltát is. A  vers megértéséhez 
közelebb jutunk, ha a Prédikátor könyvének egészét tekintjük. Tulaj
donképpen egy kérdésre keres választ: Mi a múlandó emberi élet értel
me? A  választ a 8. versben nem egyszerűen a „fáradozásában adja meg. 
Dolgozni, törődni csak akkor érdemes, ha van kiért. Hiábavalóság önma
gunkért fáradni.

Ez a gondolat átvezet a 9—11. versek tartalmához. Az ember nemcsak 
fáradozásra, hanem közösségbe is teremtetett. A  magány katasztrófa. 
Társtalanul nem megy a munka, társtalanul védtelenek vagyunk a meg
próbáltatásokban, társtalanul elviselhetetlenül rideg az ember élete. Meg
lepő, hogy a könyv szerzője, aki olyan szuggesztíven tud beszélni minden 
emberi dolog hiábavalóságáról,a közösség esetében következetlenné vá
lik. Mintha a hiábavalóságok fagyos éjszakáján mégis találna egy meleg 
vackot, az egymáshoz húzódó emberek melengető közösségét.
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A textus gondolatvilágában azonban félreérthetetlenül kitapintható
— elnézést a történetietlen kifejezésért — valami kispolgári látásmód.
Vagy teológus nyelven: A  krisztusi szeretet nézőpontjának hiánya. Mert 
a prédikátor tanácsa a magányosnak a következő: Ne törje magát az, 
akinek nincs kiért dolgoznia, hanem inkább élvezze javait. Ez összhang
ban van a Prédikátornak az emberi életet gyötrő hiábavalóságra adott 
válaszával: „Rájöttem, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik és iszik, 
és élvezi a jót minden fáradozása nyomán . . . ” (5,17) Vagy: „Ha az ember 
magas kort érve meg, nem tudja élvezni javait... jobb az elvetéltnek, 
mint neki.” (6,3) Ide vezethet a múlandóság tudata! A  rezignációnak ma is 
lehetnek ilyen következményei: Hiábavaló próbálkozás az Aügiász is
tállójának kitisztítása. Inkább gondozzuk az ezen a trágyadombon kiala
kított kicsiny kertünket! (Dürrenmatt) A  szeretet viszont azt sugallja, 
hogy a fáradozásnak akkor is van értelme, ha magam vagy a családom 
nem is élvezi annak gyümölcsét maradéktalanul. Pál így fogalmaz: „Meg
mutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről 
gondoskodni.” (Csel 20,35) Valóban, fáradozni csak akkor érdemes, ha 
valakiért történik. De ez a valaki lehet a magam és családom körén túl
menően minden rászoruló. A  mi társadalmi viszonyaink között: Fáradoz
ni nemcsak addig érdemes, míg a személyi tulajdon gyarapítása ezt in
dokolttá teszi.

De a szeretetlen szűklátókörűség kihat a közösség fontosságáról szóló 
versekre is. Ezek ugyanis két vagy három ember kapcsolatáról beszélnek. 
Véleményem szerint a számok itt nem a több vagy a sok illusztrációja
ként szerepelnek, hanem szintén a rezignált óvatosság kifejezői. Az a ta
pasztalat húzódhat meg a kis számok mögött, hogy túl sok emberre nem 
számíthatunk az életben. Jézus a befogadóképességről másként beszélt. 
Be kell fogadnunk olyanokat is, akikből nem profitálhatunk. Példaként 
a kisgyermekeket helyezi elénk. (Mt 18,5) A  közösség nem csak segítség, 
henem próbatétel is.

Ha túl is kell lépnünk a textus korlátáin, nem hagyhatjuk mégsem 
figyelmen kívül. Nem beszélhetünk sem a munkáról, sem a közösségről 
rajongó módra. A  hiábavalóság férge reális veszélyt jelent mindkettőre 
(Rm 8,20). Meg kell fogadnunk Bonhoeffer tanácsát (Ethik): Hogy a végső 
szót kimondhassuk, az utolsó előttinek is hangot kell adnunk.

A szószékre készülődve
1. A munka az emberi méltóság tartozéka. Elég elmenni egy orthopé- 

diai vagy ideggyógyászati szakrendelésre, hogy látva a munkában defor
málódott emberi testeket vagy felőrölt idegeket hajlamosak legyünk a 
munkát ősi átoknak tekinteni, amelytől meg kell szabadítani az emberisé
get. A  munka terhes volta különös élességgel veti fel a kérdést: Miért is 
élünk? Azért dolgozunk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy dolgozzunk? 
Sokan az első kérdésre felelnek igennel. Ügy gondolják, hogy a szabad 
idő érdekében a munka kiküszöbölésére kellene törekedni „Egész életem
ben dolgoztam, és még csak nem is éltem” — sóhajt fel gyakran az em
ber. Eszembe jut egy fiatal értelmiségi javaslata: Akkor kellene nyugdí
jat kapnia az embernek, amikor fiatal. Amikor még képes élvezni az éle
tet. Dolgozni ráérne később is.

Ezzel szemben hitünk és tapasztalatunk egyaránt arról tanúskodik, 
hogy a munka belénk oltott isteni parancs, életünk nélkülözhetetlen tar
tozéka. A  munkátlanság demoralizál, összekuszálja az emberi kapcsola
tokat. Ezért ha törekednünk is kell a munka embertelen körülményeinek 
feliszámolására, magának a munkának felszámolása nem lehet a célunk.
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Tehát nem a szabad időért, a nyugdíjban tölthető életért, sőt még csak 
nem is a fizetésért dolgozunk, hanem ember voltunk kiteljesedéséért. Eb
ben rejlik az oka annak, hogy a nyugdíjazás olyan sokkszerű hatást vált 
ki idős testvéreinkből. Ezért tartjuk az ember egyik legfőbb, elidegenít
hetetlen jogának a munkához való jogot, amelytől még munkanélküli se
géllyel sem szabad megfosztani senkit. A  keresztyén ember mélységesen 
egyetért a mi társadalmunkkal, amely a munkakerülést büntetendő cse
lekménynek tekinti, és amely a munkát minden munkaképes ember kö
telességévé teszi. Természetesen élhetünk munkátlanul akkor is, ha sze
mélyazonosságunkba bejegyzett munkahelyünk van. Ennék a rejtett mun- 
kátlanságnak felszámolásában a keresztyén embernek is részt kell vennie.

2. A munka a szolgáló életforma megnyilvánulása. A  munka nem le
het öncélú, nem lehet bálvánnyá. A  munka értelmét az adja, hogy az em
bereknek szüksége van az én munkámra is. Ha a munka egyhangú, fá
rasztó, észrevétlen is, az emberekre tekintő szeretet segít hűséggel elvé
gezni azt. Senki nem élhet meg a maga munkájából. Rá vagyunk utalva a 
nagy társadalmi munkamegosztásra. Ha valaki ebből kivonja magát, má
soknak a vállára rak nagyobb terhet. Nyilvánvaló tehát, hogy akit Isten 
az emberek szolgálatával bízott meg, ezt a szolgálatot csak munkája jó 
elvégzésével töltheti be. A  szolgálatként felfogott munkának akkor is van 
értelme, ha történetesen nincs családtag, akiért dolgozzunk, ha túl is lép
nénk az adóalapunkon. Gyakori jelszó: Az államnak nem dolgozom! 
Mintha az. állam valami misztikus képződmény lenne, és nem mi volnánk 
mindnyájan! Egy idegorvos házépítés utáni pszichózisnak nevezte azt a 
tünetet, amely a munkakedvnek a házépítés befejezését követő elveszté
sében nyilvánul még. (Moldova: Akit a vonat füstje megcsapott)

Az ernberi élet értelme a szolgálat, és nem csupán a munka. Gyakran 
tapasztalom idős, beteg testvéreimnél, hogy emésztődnek a kényszerű tét
lenségben és kiszolgáltatottságban. Aki egykor adott, annak tudnia kell 
elfogadni is. Most az a szolgálatuk, hogy a szolgálat tárgyai legyenek.

3. A  munka közösséget igénylő tevékenység. Nemcsak emberekért, 
hanem az emberekkel együtt tudunk igazán dolgozni. A  magára maradt 
ember életképtelen. Szervezett együttesben azonban, az ember már az ős
korban le tudta győzni a hatalmas mammutot. Ma kezdjük megtanulni, 
hogy nemcsak az ipar, a mezőgazdaság, népünk terveit, hanem az embe
riség előtt álló feladatokat is csak kalákában tudjuk megvalósítani. Ezért 
a közösség építése, az egység keresése legalább olyan fontos, mint a mun
ka jó elvégzése. Ezt a gyülekezet a maga bőrén is megtanulja. Viszont 
azzal, amit megtanult, tartozik minden emberi közösségnek.

Igénkben sajátosan kapcsolódik a munka és a modern élet egyik nagy 
betegsége, az elmagányosodás. A  magányosság egyik oka lehet a magá
nyosnak a munkája iránti érdektelensége. A munkában pedig mindig tár
sakra találhatna. Másrészt viszont arra kell törekednünk, hogy a magá
nyos embert belevonjuk a közös feladatokba. Ezen a téren a gyülekezet is 
nagy szolgálatot tehet.

4. A közösséget nem válogatni, hanem vállalni kell. A  munkánk 
olyan emberekkel is összehoz, akikkel nem szívesen vagyunk együtt. Nem 
szabad illúziókat kergetnünk. Sem egyedül, sem együtt nem tökéletes az 
élet. (Lásd: egypapos és többpapos szolgálati helyek!) Schopenhauer mon
dotta, hogy az ember csak sündisznó módra tud közösségben élni. Ha túl
ságosan elhúzódnak egymástól, fáznak. Ha pedig túl közel kerülnek egy
máshoz, megszúrják egymást tüskéikkel. Isten azonban egy másik, „ki
váltképpen való” utat is mutat nekünk: Elfogadom a munkatársam, mert 
mellém helyezte Isten. Gyönyörűen fejezi ki ezt az utat a néger család-
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anya „A  napfény nem eladó” c. amerikai filmben, amikor leánya meg
tagadja bátyját, mert az elherdálta a leány taníttatására félretett össze
get:„Te most tagadod meg a bátyádat, amikor a legnagyobb szüksége van 
rád?! Mert senkinek nincs nagyobb szüksége a szeretetre, mint annak, aki 
mélyre süllyedt.”

Dr. Cserháti Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP

Ézs 29,19—24 

A nagy átváltozás

Vasárnapunk témája: megszentelt életben. Jellegzetesen vallásos fo
galmazás. Számolnunk kell ellenérzéssel, hiszen mindenkinek bő tapasz
talata van a szenteskedésről, ill. hamis szentségről. Ritka madár a biblikus 
értelemben vett szent ember szent életével. Nemcsak durva fonákja, ha
nem az életszentségben jelentkező hajszálnyi repedés azonnali „álszent” 
minősítést kap. Félünk is ettől a kifejezéstől. Néha még a látszattól is ir
tózunk. Fiatal parókus koromban felháborodtak akkori gyülekezetünk 
„szent” asszonyai, mivel látták a káplán urat rövid nadrágban és trikóban 
kerékpározni... ma már inkább az tűnik fel, ha fiatal kollégák egyházi 
gyűlésen sötét ruhában, „paposán’’ öltözve vesznek részt. Nem akarnak 
ósdinak látszani. Formabontás folyik öltözködésben, magatartásban egy
aránt. Pedig nem az tesz modern, haladó emberré bennünket, ha kockás 
ingben indulunk az oltár elé vagy temetésre. Püspököt még nem láttunk 
ebben az értelemben formabontónak. Az igaz, hogy új lakónegyedekben 
kutatva gyülekezetünk tagjai után, nem szükséges „magas mellény” -ben 
róni a lépcsőházakat. A szolgálat érdeke nem ezt kívánja. Hangsúlyozom: 
a szolgálat érdeke! S mihelyt ez a szempont kerül a központi helyre, már 
kezdem is érteni, mit i;s jelent a témánk: megszentelt életben?! Bár visz- 
szaélés és torzítás gyakran megrontotta az életszentsóg, ill. megszentelt 
élet fogalmát, az Istenhez tartozás karakterét nem bonthatjuk le. A  für
dővizet természetesen cserélni kell. De a gyermek maradjon! hiszen éret
te, az ő kis életéért történik minden.

A  bibliai szentségfogalom szerint Isten azért szent, mert nem akarja 
a bűnös halálát, hanem megtérését és életét. A  mi szentté válásunk így 
azt az átváltozásunkat jelenti, h'ogy már nem magunknak élünk, hanem, 
azokért, akiket Isten reánk bízott, és ezért majd számon is kér tűlünk. 
Gondoljunk az életszentség fonákjára. Azt a magatartást vagy életvitelt 
nevezzük szentségtelennek, amelyből hiányzik a szeretet, gyengédség, ta
pintat. Szellemeskedő éle kedvéért gátlástalan. Nem feszélyezi sem írott, 
sem íratlan törvény. Szentségtelen, mert nem ismer sem Istent, sem em
bert. Jézus fogalmazása szerint: „Istent nem féli, az embereket nem be
csüli” (Luk. 18,2.). Tisztségében visszaél hatalmával, erőszakossá, zsarnok
ká válik. Mivel a társadalomban nem ismer el tekintélyt, ezért cinikus, 
mindent kicsúfol és nevetségessé tesz, legyen haza vagy család, szerelem 
vagy munka, szülő és gyermek kapcsolata, öreg ember vagy megrokkant 
fiatal, egyház vagy világ, élet vagy halál. Neki minden már „piti” dolog. 
Mint a veszett kutya, mindenbe belemar, mindent szétrág, mindenki el
lensége. S ha a mindennapi életben feszültségbe kerül a jog és az igazság 
álszent módon joggal takarja az igazság elleni döntését (gondoljunk Lu-
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ther ellenszenvére: egyházi és világi jogászkodók ellen hányszor fakadt 
ki felháborodottan!).

A  fentiek kedvéért legalábbis házi témaként javaslom: a nagy átvál
tozás! így helyükre kerülhetnek a bibliai szempontok: ki az átváltozásnak 
alanya, és hogyan szab meg mindent a szolgálati érdek.

1. Textusunk mellékszereplői a prófétai csoportosításban két táborra 
oszlanak. Az elsőbe tartoznak: alázatosak, szegény emberek, igazak. A 
nagy átváltozás után: örvendezők és vigadozók, szégyen nélkül élők, nem 
sápadtak, gyermekek, istenfélők... A  másik tábor azokból rekrütálódik, 
akik zsarnokok, csúfolódók, akiknek állandóan gonoszságon jár az eszük' 
másokat vétkesnek nyilvánítanak, tőrbe ejtenek és jogfosztók. A  nagy át
változás után ezek közül lesznek, akik tévelygő lelkületből észhez térnek, 
akik levonják a tanulságot, s végre tanithátokká válnak.

2. A  nagy átváltozás főszereplője az ÚR. Egyik tábor tagja sem vál
tozik át önmagától. Nem szerencsés fordulat történik vele. Nem egysze
rűen „győz az igazság” . Az ÜR cselekszik. S mielőtt végbevinné szíve 
szándékát, szokása szerint előre tudtul adja. A  kinyilatkoztatás minden 
szakaszában megelőzi az egyes eseményeket a bejelentés prófétai hang- 
szerelésében. Ez a bejelentés utolsó figyelmeztetés a hitetlenekhez, és 
megbízható ígéret a hívőknek. Mindkét tábor részére a próféta jelenti be 
Isten készülődő tettét. Így a csüggedőkben reménységet ébreszt, és boldog 
várakozásra késztet, míg a másik tábor elé figyelmeztető jelt állít, nehogy 
a gonoszság mindent tönkretegyen.

3. Nagy átváltozást visz végbe az ÚR. Emberek, akik évek óta nem 
mosolyogtak, vigadoznak és örülnek. Az alázatosak és szegények a leg
hatalmasabb pártfogó védelmébe kerülnek. Emberek, akik árváknak 
érezték magukat, átélik a gyermekség védettségét Uruk szeretetében. Em
berek, akik már-már feladtak minden reményt kiszolgáltatott helyzetük
ben, megtapasztalják a szabadulásukat, és életet nyernek! Korunk gazda
gon illusztrálja ennek realitását. Emlékezzünk koncentrációs táborból ki
szabadult férfiakra, nőkre, gyermekekre, akár politikai, faji vagy vallási 
okból kerültek a haláltáborba. Kopaszra nyírt fejüket, iszonyatot látott 
szemüket a szabadság napja simogatja, a szkelett-arcokon kezd felfényle- 
ni a rég elfelejtett mosoly. A kisemmizettek és megtiportak emberi méltó
ságukhoz jutnak. Átélik, hogy érthetetlenül hosszú hallgatás után mégis 
csak uralkodik az ŰR. S a másik táborban emberek, akiknek mestersé
gük volt a halál, akik parancsra mindent vállaltak és végeztek, akik ön
imádatukban és szentségtelenségükben tetőként tapostak szét milliókat, 
akiknek eszük csak a gonoszságon járt, a csapdaikészítők és túszgyilkosok, 
zsarnokok és cinikusak — az ÜR hatalmas keze alatt leleplezve és meg
ítélve átélik, hogy Isten nem halt meg, ezerszer megérdemelt büntetésük 
órája elérkezett.

4. A nagy átváltozás küszöbén egyszerre drága ígéret és utolsó figyel
meztetés. Akik most szenvednek, ne adják fel reményüket, mert jön az 
ÜR szabadításával. Érdemes bízni és hittel várni. Akik a hatalom mámo
rában magukat illegetik az első helyen, lábbal tapossák a szellemi-lelki- 
erkölcsi normákat, akik törvényadónak képzelik magukat, akiknek kezé
hez könny és vér tapad — vigyázzanak! Tévelygő lélekkel „istenkednek” 
— hát most eljött az ideje annak, hogy észhez térjenek. Saját bölcsessé
gükkel fecsegnek — az utolsó alkalom számukra, hogy taníthatóakká vál
janak meghajolva az ÜR szava és tette alatt. Ha még képesek erre. Ha 
felismerik a vissza nem térő esélyt megmenekülésükre. Az ŰR mindkét 
tábor felé meghirdeti közelgő szabadítását megtérésre és új életre. Ez az 
új élet a nagy átváltozásban szentséget jelent, azaz szolgálatot az embe
rért, a rendért, Isten jóságos akarata teljesüléséért.
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5. Jó hátteret nyújt a fentiekhez vasárnapunk evangéliuma. A  királyi 
mennyegzőről szóló példázat átragyogja az ézsaiási próféciát. Valameny- 
nyien egyforma esélyt kaptak. Rendezhették volna dolgaikat úgy, hogy a 
második hívásra készen álljanak. Kinyomozhatatlan számunkra, hol ve
szítették el helyzetük reális értékelését. De egymás után bálványok rab
ságába kerültek. Gyors az út kételkedéstől csúfolódásig, cinizmustól zsar
noki gyilkosságig. A  vendéglátó ház nem marad azonban üresen. A  ke
gyelem mindig nagyobb! De még itt is lehetséges az átváltoztató szere
tettel szembeni konokság. Ilyen mélyen gyökerezik szívünkben az isten- 
ellenesség, ill. önösség. Nincs mentség számára. Mert az ÜR szeretete 
olyan, mint a „lobogó tűz, erős, mint a halál, mint az Ümak lángja. 
(Énekek éneke 8,6) Amint az úrvacsorában is a méltatlan evés és ivás 
ítéletté válik.

Isten bejelentett és felkínált kegyelme, a „nagy átváltozás” mindany- 
nyiunk számára az egyetlen esély: Ennek megragadása megtérés ahhoz a 
szent élethez, amely részesedés az ÚR világméretű mentő szeretetében. 
Szolgálat. Mert nincsen szentség „önmagában”. A szentség mindig a szol
gálat szentsége. Az szent, aki szolgál szeretettel mandátuma helyén. 
Szentségtelen az, aki egyeduralomra tör, cinikusan fecseg, és útjába áll az 
igazság érvényesülésének. Nem lehet elképzelni nagyobb átváltozást an
nál, amikor a megalázottságából megszabadult szolgálatra és szeretetre 
szánja az új életét. Amikor hatalmuktól megfosztottak kötényt kötnek, és 
boldogok, hogy dolgozhatnak, amikor cinikusok megtérnek, és fecsegő 
szájak megtelnek az Úr szavai és tettei magasztal ásóval. Az egyház, — a 
szentek közössége — ilyen emberekből áll.

Nehogy a mi helyünk ezek között üres maradjon!
Balikó Zoltán

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP

Hóseás 2,20—25

Isten új szövetséget készített megmentésünkre

Izrael népe történetének egyik legsötétebb korszakába vezet el mai 
textusunk. Az északi országrészben teljes a katonai, hatalmi hanyatlás. 
Közvetlenül Izrael bukása, Samária eleste (Kr. e. 721), Asszíria győzelme 
előtt peregnek az események és hangzik a prófécia. A  hitélet is mélypont
ra került: baálokat szolgál a nép, bálványimádókká, paráznákká lettek 
iéciájában, hogy nem is lehet külön választani. Talán éppen ez az oka 
helyzete: hűtlen felesége és három különös nevű gyermeke. Családi élete 
az egész nép helyzetét példázza számára, s a kettő úgy összefonódik pró
féciájában, hogy nem is lehet külön választani. Talán éppen ez az oka 
annak, hogy végletek között mozog a beszéde: egyszer a legsúlyosabb íté
lethirdetés, máskor az újrakezdési lehetőség hangzik ajkán családja és 
népe megmentése érdekében. Állandó jelleggel tükröződik igehirdetésé
ben a belső feszültség és belső harc amiatt, hogy övéi nem járnak „el- 
hivatásuikhoz méltóan” . (Agenda) — (Reformáció ünnepének a közelsége 
megengedi a párhuzamba állítást Hoseás kora és a reformáció előtti és 
alatti időszak között is!) — Textusunkban a „végletek” közül most éppen 
a megmenekülési, illetve újrakezdési lehetőséget prófétálja, új remény
séget adva ezzel önmagának és népének. A mélységes hanyatlásból Isten
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fölemeli népét azáltal, hogy „azon a napon”, amelyen népe újra az Istené 
lesz, vele legszorosabb közösségben, új szövetséget köt népe javára, Ez az 
új szövetség Jézus Krisztusban már beteljesedett, illetve a végső dolgok 
majd beteljesednek. Mi mindenképpen az Űjszövetség felől nézzük Ho- 
seás próféciájának, Isten szövetségkötésének tartalmát, hatását és meg
valósulási formáját. Más szóval úgy, mint ami Jézus Krisztus szolgálata 
által már valósággá lett.

1. A  szövetség tartalma szerint: valaminek a helyrehozása, ami el
romlott, olyan élet megteremtése, amilyenre a sokat szenvedett népnek 
szüksége van. A  legnagyobb szüksége akkor ismékére volt a népnek. Sóik 
háború volt mögöttük, rengeteg emberveszteség, könny, fájdalom keserí
tette őket. Isten békét ígért nekik. És biztonságot! Tehát nem csupán azt, 
hogy nem lesz háború, hanem azt, hogy értelmes lehet az életük, tervez
hetnek, építhetnek újra. Lelkileg is elvégezte romboló hatását a háborúk 
sorozata. Az emberek elidegenedtek Istentől és egymástól. Most Isten azt 
ígéri, hogy szoros kapcsolatot teremt közte és népe között. Eljegyzi népét 
magának. Ez többek közt azt is jelenti, hogy védelmet és oltalmat kapnak 
tőle, félelem nélkül élhetnék emberi közösségeikben, A  gyakorlatban ez 
úgy valósul meg, hogy Isten megbocsát népének, meghallgatja panaszát, 
de népét is bocsánatadásra biztatja, sőt egymásra utaltságukat hangsú
lyozza. Ez az egymásra utaltság nemcsak abban a formában lesz igaz, 
hogy az ember Istenre van utalva, hanem, úgy is, hogy ember és ember 
között, sőt ember és más élőlények, élettelen dolgok között is harmónia 
lesz. Megtörténik az egymásra találás olyanok között, akik eddig ellen
ségei voltak egymásnak. Nem elfordulnak egymástól, hanem hallgatnak 
egymás szavára. A  megromlott kapcsolat helyreállítása Hóseás három 
gyermekének példáján a legszemléletesebb. Jezréel az elhagyott, legyő
zött, sokat szenvedett fiú, aki újra szeretett lesz, fiai ismét Istenéi lesz
nek. „Ló rukhámá” — „Nincsen irgalom” — a kiátkozott leány irgalmat 
kap. „Ló ammi” — „Nem népem” — a kitagadott, elveszett harmadik fiú 
és utódai nem lesznek többé szolgák, hanem ismét Isten fiai, Isten népe 
lehetnek.

Amit itt a próféta ígér — megbékélés és megbocsátás, irgalom és új 
életkezdési lehetőség —, Krisztusban, az általa való új szövetségben mind 
megvalósult: akik annak idején személyesen találkoztak vele, mind meg
tapasztalhatták, élvezhették az „új szövetség” áldásait. Isten mai népének 
pedig az igében, a Krisztusról szóló bizonyságtételben és szeretetszolgá
latban válik ez kézzelfoghatóvá. Mert Isten kegyelmes akarata — szövet
ségének tartalma — nem változott azóta sem: békét, biztonságot, örömöt, 
egymásnak való szolgálatot ad és vár ma is. Mi pedig úgy tarthatjuk meg 
a szövetséget, hogy azt elfogadjuk, és hirdetjük bizonyságtevő szóval és 
cselekvő szolgálattal.

2. A szövetség hatása: túlnő Izrael szűk, népi keretein, de az emberi 
várakozásokon iis. Amikor Hoseás próféta „mezei vadakat”, madarakat 
stb. emleget, nem erőszakolt az Éden-kerttel való párhuzamra gondol
nunk. Ott is az volt a legjellemzőbb, hogy minden az ember javára volt. 
És Isten most itt ugyanezt ígéri. Eddig félelem, ellenségeskedés volt az 
ember és a többi teremtmény között, most új kapcsolat teremtődik a leg
szélesebb körben. A  népek viszonylatában: kiirtja a háborút és annak ha
tását. Hogy ez mit jelent, azt éppen a mi nemzedékünknek kell leginkább 
tudnia. Az egész világot átfogó szövetség hatása tehát ez: a megbékélés 
kihat az egész tereimtettségre.

Az új szövetség hatása tehát nem korlátozódik lelki térre, hanem az 
élet egészét „hatja át” . Nemcsak a szívünket akarja megbékíteni, hanem
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a magatartásunkat is, nemcsak vallásos életünkre akar hatással lenni, 
hanem az „evilágira” is. Jézus a békét és biztonságot nemcsak a „hivők 
közösségében” akarja az élet alapjává tenni, hanem az egész teremtett 
világban. így akarja megvalósítani javunkra, az egész emberiség javára 
ígéretét. Ebből önként adódik a feladatunk: öröm és élethirdetés, küzdés 
és győzelem az akadályokon. Ahogyan Hoseás próféta tette: bizalommal 
és reménységgel hird,ette Isten életet adó békeüzenetét. A  bizalomra és 
reménységre Isten ígérete és a Jézus Krisztus által szerzett tapasztalat 
jogosít, fel. Bátran és biztosan építhetünk tehát Isten „hatást” biztosító 
erejére akár az örök békesség, akár földi békességünk felől akarunk bi
zonyosságban lenni. Különösen, ha a kettőt nem választjuk szét, hanem 
együtt fogadjuk el Isten ajándékaként, és próbáljuk hálálni szolgáló 
élettel.

3. A szövetség megvalósulásának módja: nem egyenlőségi alapon tör
ténd számítás, hanem ajándékozás. Isten ajándékozza szövetségét Jézus 
Krisztusban, abban a világot átfogó, széles körben, amelyben mindent az 
ember javára akar fordítani. A  szövetség megvalósulása tehát nem embe
ri elhatározásból, engedelmességből vagy megegyezésből jön létre, még ha 
Isten fölhasznál is embereket felelős munkatársaiul, az ajándékozás so
rán. Ajándékainak értékét az határozza meg, hogy azokat „legbensőbb” 
szeretetéből adja. „Eljegyezlek magamnak” — mondta a prófétának, tehát 
a legbensőbb kapcsolat jelei az ajándékai. Érdemes sorra vennünk „szö
vetsége ajándékait” : mindegyik szeretetének bizonysága, és mindegyik 
Jézus Krisztusiban valósult meg. Igazság; az az ajándéka Istennek, amely
re az ember képtelen volt, de Jézus Krisztusban megvalósult: földi, ren
dezetlen viszonyok megoldására is, és örökéletre lehetőségnek is. Tör
vény; az első szövetség próbaköve, amit az ember nem volt képes telje
síteni, de Krisztus betöltötte, eleget téve ezzel Isten engedelmességet 
igénylő akaratának. Szeretet; igényként a szívekbe volt írva, Isten gya
korolta is sokféle módon népével, de földi örömeinket és örök boldogsá
gunkat munkáló szolgálattá Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása 
által lett. Irgalom; ez is Jézus Krisztus cselekvése nyomán kapta meg 
igazi tartalmát: bűnbocsánat és segítés (gyógyítás sitb.) egyszerre. Nem
csak az egyik, és nem külön-külün, hanem az emberen mindenestől kö
nyörülő irgalom,. Hit; szeretnénk saját produktumunkként feltüntetni, 
mint hűséges magatartásunkat, válaszként Isten ajándékaira, s lám, maga 
a hit is ajándék (már az OT prófétája szerint is!). És ajándék az is, hogy 
megismerhetjük az Urat, vagyis a legbizalmasabb közösségbe kerülhe
tünk vele, s ez megint csak Jézus Krisztus által lett teljessé.

Isten nekünk is adja ezeket az ajándékait, s ezzel újra és újra bizo
nyítja, hogy a velünk kötött szövetsége csupa szeretet, vagyis hogy azt 
„javunkra” tartja meg. Elfogadni ezt a szeretetet azt jelenti, hogy aggo
dalmaskodás helyett bizakodunk, hálát adni ezért a szeretetért azt jelen
ti, hogy tétlenség helyett szolgálunk, s megbecsülni ezt a szeretetet azt 
jelenti, hogy továbbadjuk minden rászorulónak.

Amit mai textusunk ígér, azt mi már tapasztalatból tudjuk: Isten 
megtartja ígéretét, teljesíti a szövetségben önként vállalt szeretetét. Ezt 
megbizonyította Jézus Krisztusban. Mi ebből élünk, ebből merítünk erőt 
a szolgálatra. Sőt az is természetes, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy mi is megtartsuk a szövetséget. Ez mindig harcot jelent, a hit har
cát. Ha ezenközben nem önerőnkben bizakodunk, hanem elfogadjuk 
Krisztus győzelmét, ajándékát és vezetését, akkor az ő győzelme, hűsége 
és engedelmessége a mienk is. S így az Istennek általa kötött új szövet
sége nekünk is hoz megmenekülést, életet és üdvösséget.

Bárány Gyula
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REFOMACIÓ ÜNNEPE

Lk 12,1—10

Vallástétel az Emberfiáról

Reformáció ünnepe közel fél évezred egyháztörténeti eseményeihez 
kapcsolódik. Mégsem csupán történeti visszaemlékezés. Mi adja az aktua
litását? Folyamodhatunk a reformáció egyházainak jelszavához: az egy
ház állandó reformációra szorul. Ennek a jelszónak a taglalása azonban 
önmagában nem biztosítja az aktualitást. Mi volt téves Luther korának 
egyházában, és hogyan korrigálta azt a reformáció — ezt már feltárta a tör
ténettudomány. Milyen hősies magatartást tanúsítottak a reformátorok — 
elévülhetetlen érdemeik és nyilvánvaló korhoz kötöttségük mellett —, ér
zelemre ható történetekből ismerjük. A történelmi tanulságok nagyra 
értékelése természetesen fontos. Mégis, úgy gondolom, hogy a reformáció 
aktualitásának megítélésében tévútra vezet minket — a reformáció ün
nepén prédikáló protestáns igehirdetőket — egy nagy, objektív történelmi 
negatívum: az ellenreformáció. Sokszor tapasztaltam magam és lelkész- 
kollégáim reformáció ünnepi igehirdetésein elgondolkozva azt, hogy in
kább az ellenreformáció történeti eseményei ellen kardoskodunk, ahe
lyett, hogy az Élő Jézus Krisztusról tennénk vallást.

Luther nem abban volt reformátor, hogy Tetzel, Kajetán, császár és pá
pa ellen, az akkori egyház tanításával szemben emelt szót. Gályarab 
őseink — így hívjuk őket — szintén nem a rájuk zúdult testi-lelki erő
szak miatt lettek a reformáció eszményképei. Hanem?

Ahogyan a Biblia nem kulcsregény, amelynek minden szereplőjét és 
minden eseményét át lehetne ültetni adott szituációra, a reformáció sem 
ad történelmi receptet ma elvégzendő szolgálatunkhoz.

Mi tehát a reformáció aktualitása?

A reformáció hatalmas vallástétel volt Isten szeretetéről az emberek 
előtt. Azért volt olyan hatalmas, történelmi hatása, mert gondolkodóba 
ejtette az embereket az embertárs, a környező világ, az egész társadalom 
üdve felől. Luther idejében tetőpontjára hágott az az individuális szem
lélet, hogy csak Istennel van kapcsolatban az ember evilági boldogulása 
és örök üdvössége. A reformáció ezzel szemben felfedezte azt, hogy mind 
a földi boldogság, mind az örök üdvösség elszakíthatatlanul összefügg az 
embertárs boldogságával, üdvösségével. Vagyis: az egyén, individuum 
csak úgy teljesítheti ki önmagát, ha a közösség javára él, és örök üdvös
ségét akkor éri el, ha embertársai — családja, nemzete és az egész embe
riség — javára áldozza oda önmagát.

Mi az állandó reformáció?

Újraformálni gondolkodásunkat, tudatunkat, összefogni Isten adta 
erőnket a krisztusi szolgálatra. Vallást tenni Jézusról. Jézusról, az Ember
fiáról. Az egész Újszövetségben rendkívül jelentős az Emberfia név. Az 
Emberfiának sokat kell szenvednie és meg kell halniai, de fel is kell tá
madnia — ez Jézus vallomása önmagáról. „Az Emberfia is vallást tesz az 
Isten angyalai előtt” — áll textusunkban. Az Emberfia tesz vallást. Ö a 
szószóló, a mérvadó, az ő szava dönt. Az Emberfia nem név. Az Emberfia 
funkciót, szolgálatot jelent. Aki hajlandó emberfia lenni, vállalni azt a



szolgálatot embertársai között, hogy emberfia legyen, arról tesz bizonysá
got Jézus, az Emberfia.

Jézus kétféle összefüggésben nevezte magát Emberfiának. Egyik érte
lemben a világért végzett szolgálata szerint, másik értelemben az utolsó 
ítélet szerint. Az Emberfia szenvedett és halt meg a világért, és az Em
berfia tesz bizonyságot az Isten angyalai előtt, azaz Emberfiaként ítél.

Mondhatnánk, az emberi testben élt és szenvedett Jézus, az Emberfia, 
de megdiosőíttetóse után teljességgel más, ő a Krisztus, a világ Ura. Való
ban Úr — krisztológiai értelemben —, de így is Emberfia! Emberfiaként 
tesz vallást az emberfiákról.

A reformáció az Emberfiát követi

Jézus, az Emberfia az emberek között, az emberekkel együtt és az 
emberek javáért élt. Ez a bizonyosság hatja át a reformáció egyházait. 
Az Emberfia-Jézus billent át a pusztán történelmi ész pusztán • negatív 
(ellenreformációs érzelmi) reformáció értelmezésen.

Vallástétel az emberek előtt

Csak az Emberfia — az önfeláldozó szolgálat Istentől rendelt elköte- 
lezése — szerint lehet vallást tenni az emberek előtt. Az emberek előtt 
való vallástétel egyben az emberekért való vallástétel. Jézus nem embe
rek előtt, hanem az emberekért tett vallást Isteniről. Mindig is akkor volt 
hiteles a keresztyén vallástétel, amikor nem hitigazságokat bizonygatott, 
hanem Isten emberszeretetéről tanúskodott, konkrét esetekben.

Istenfélelem

A testi épség és a biológiai élet bizonytalan. Véletlen baleset és fizi
kai erőszak, betegség és a saját könnyelműség veszélybe sodorhatja, sőt 
megölheti az embert. Mégsem ezek jelentik az igazi veszélyt. Az igazi 
életveszély akkor fenyeget, amikor testi és szellemi erőnk birtokában, 
tehát emberi cselekvőképességünkkel rendelkezve ezt az erőt nem az Em
berfia követésében, Jézus embertársért szolgálatba hívó parancsa teljesí
tésére használjuk. Istent azért félte Luther, és ebből az istenfélelemből 
kockára tette emberi életét, mert tudta, hogy mind élete, mind halála Is
ten kezében van. Sőt nemcsak a függőség, hanem a kettős parancsolat 
szolgálata fogta őt inkább Istenhez. Istené az a hatalom, amely a biológiai 
halál mellett a kárhozat halálos ítéletével sújthatja azokat, akik életüket 
mások rovására és nem embertársaik szolgálatára akarják fenntartani.

Barátaim!

Az önfeláldozó szolgálat és embertársi szeretet útját választók, a 
krisztusi parancsot követők megszólítása ez Jézus részéről. Nem szigorú 
erkölcsi normáikat követnek azok, akik a felebarát iránti szeretet szerint 
rendezik életüket. Nem etikai normákat próbálnak teljesíteni, hanem élő 
személy nyomába szegődnek. Az Élő Jézus szólítja így a szolgálatban já
rókat: barátaim. Ha kitudódik a pletyka, és közhírré lesz a négyszemközt 
mondott bizalmas vallomás, mennyivel inkább közkinccsé válik Isten sze- 
retete! Ha kitudódik az, amit az emberek titoknak szánnak, mennyivel 
inkább ország-világ ügye lesz Isten kinyilatkoztatása! Amit Isten közölt 
önmagáról az Emberfia által! Az egész világ javára, üdvére.
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Öt verebecske
Isten gondoskodik legegyszerűbb teremtményeiről. (Ne firtassuk a ve

rebek áldozati kultuszban adott szerepét). Mennyivel inkább gondja van 
azokra, akik békességet, földi jóakaratot munkálnak áldozatos életükkel 
az emberiség javára!

Baranyai Tamás

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP

Ef 2,19—22

A templomszentelési ünnepen a gyülekezet hálát ad Istennek azért, 
hogy felépült temploma, és hogy használhatja azt Ilyenkor egyes gyüle
kezetek évtizedekre, mások évszázadokra tekintenek vissza. Mai igénk 
azonban arra késztet, hogy sokkal messzebbre, a kereszityénség kezdetére 
gondoljunk. Textusunk befejező része a 11. verssel kezdődő szakasznak, 
melynek summája ez: pogány múltból jövő emberek Jézus Krisztus által 
otthonra találnak az egyházban. Az egyház otthona úgy épülhetett fel, 
hogy előzőleg falakat — a zsidóikat a pogányoktól elválasztó falakat — 
kellett ledönteni. Ezt végezte el Jézus, amikor ő maga is leromboltatott 
a keresztfán. (14. v)

Ennél is több történt a kereszten: békességet hirdetett a kereszten, 
közelieknek és távoliaknak egyaránt. Jézus műve azonban nem ért véget 
kereszthalálával. Folytatódott azzal, hogy feltámadott a halálból, elküldte 
Szentleikét, és velünk vain minden napon a világ végezetéig. Ezért az Ö 
népe nemcsak abból él, amit Jézus tett, hanem abból is, amit tesz ma is 
érte és vele. Textusunk szerint Jézus Krisztus egyháza egyszerre házané- 
pe Isten hajlékának és ugyanakkor építője, sőt épületanyaga is.

A gyülekezet Isten házanépe, az ö  családja. A  családtag nem idegen 
és nem megtűrt. Jézus a legszorosabb közösséget ajánlja fel az ő népé
nek. És amit ö  felajánl, ahhoz ragaszkodik is. Gyülekezeteink nem elég
gé családias jellegűek. Pedig az első keresztyén gyülekezetek példája és 
a jövő gyülekezeteinek körvonalai ebbe az irányba mutatnak. Nemcsak a 
nagy gyülekezetek, hanem a kis gyülekezetek is szenvednek amiatt, hogy 
sokan csak jövevényekként, jobb esetben csak látogatókként kapcsolód
nak a gyülekezethez. Sokan meg egyenesen a tartózkodó idegen szemével 
figyelik a gyülekezet életét. Igénk egyetlen nagy hívás: Isten hozott! Kö
zeliek, távolink számára egyaránt nyitva az ajtó a szentek közösségébe. 
Nem egy exkluzív körbe, hanem Jézus családjába, ahol a Péterhez és Pál
hoz hasonló szentek vannak, akiknek jól ismerjük vétkeiket, de azt is, 
hogy Jézus bűnbocsánatából élnek. Nagy családdá akkor lesz a gyüleke
zet, ha naggyá nő benne Jézus Krisztus.

A gyülekezet Isten épülete. A  gyülekezeti tagok épületelemei az ö  
hajlékának. Amióta elhangzott Péter vallástétele: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia!” , elhangzott és hangzik azóta is Krisztus egyházépítő igé
nye is.

Az épületkő és tégla egymagában semmit sem ér. Csak a falba beépít
ve van tartása és megmaradása. A  keresztyénnek így van szüksége az 
egyházra és az egyháznak az egyes keresztyénekre. Az épület első feltéte
le mégsem a falak, hanem a fundamentum, melyre a falak épülnek. Ép
pen a ház nem látható alapja, tartja a látható falakat. Éppen legelső 
művelet teszi lehetővé továbbiakat. Ezért hangsúlyozza igénk, hogy az
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alap az apostolok és. a próféták, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus! 
Vagy ha a templomkupolákra gondolunk, azoknak magasba törő íveit 
zárja le, fogja egybe a zárókő.

Az apostolok azért alapjaink, mert ők nem csupán a szent írások kút- 
forrásai, hanem tanúk. Szem- és fültanúik mindannak, amit Jézus Krisz
tus cselekedett. A  próféták is alapjaink, mert szolgálatukkal ők sürgették 
Isten népét a Messiás várására és fogadására.

Az egyháznak gyakran kell visszanéznie, amennyiben az alapjaihoz: 
a prófétákhoz és apostolokhoz kell szabnia, igazítania az épületét. Az egy
háznak ugyanakkor, előre kell tekintenie, amennyiben komolyan veszi, 
hogy épületének növekednie kell. Építkezés menetében kell megoldania 
az „egybeillesztés” feladatait. Üjra meg újra be kell tájolnia magát Jézus 
irányába. Akire nézve kezdődött, folytatódik, és ama napon befejeződik 
az építkezése.

Ki volna képes ilyen építésre. Erre bizonyára a legkiválóbb keresz
tyén pallérok sem alkalmasak. Azonban nem vagyunk magunkra hagyva 
a munkában. Az egyház épülete a Lélek által készül. (22 v) Isten Lelke 
végzi el azt, hogy együtt lakhassunk Istennel.

„Isten hajléka! Mindkét szó hangsúlyos. Az egyház nem Isten és 
Krisztus, hanem az egyház szent templom az Úrban. Az Írás azonban azt 
is mondja, hogy Isten mindenütt jelenvaló, az egyházon kívül is. Az írás 
Isten kétféle jelenlétéről tudósít: ,Az ég, sőt az egeknek egei nem fogad
hatnak magukba téged!’ és mégis: ,Örömmel építettem neked lakásul há
zat, maradandót, örök lakóhelyül.’ (I. Kir. 8,27 és 13). Az egyház az a hely, 
ahol Isten másképpen van jelen, mint másutt. Itt megtalálható az elrejtett 
Isten, itt kijelenti magát! Igéjével és szentségéivel itt Isten közösséget te
remt velünk.” (G. Voigt: Dér zerissene Vorhang II.)

Templomszentelés ünnepén különösen hálásak vagyunk Istennek 
azért, hogy hajdan élt hittestvéreinket építésre buzdította. Nagyon drá
gák nekünk a falak, melyeket az egyik nemzedék épített, egy későbbi 
nemzedék pedig átépített vagy renovált. Isten azonban a mi templomunk
ban sem lakik. E falak között is a gyülekezetei keresi, hogy közösséget 
teremtsen vele, hogy evangéliumát örömmel hallgassuk, és örömhírének 
továbbadásában meg ne restüljünk. Ne gondoljuk, hogy az a nehezebb 
feladát, amikor a falakat építeni vagy renoválni kell. Ehhez csak anya
giak kellenek. Az a nehezebb, hogy a gyülekezet élni tudjon templomá
val, hogy boldogan keresse a Jézussal és egymással való közösséget. Ez a 
nehezebb, mert ehhez szeretet kell!

Dömölki templomunkat most renováljuk. A  vakolat leverése után jól 
láthatók az 1744-ben épült falrészek és az 1897-ben újjáépített templom 
falazáSSai. Az építő ősök rá se ismernének templomukra. Tornya nagyobb 
lett, és ahol azelőtt ablakok voltak, most falak vannak, ahol falak voltak, 
most nagy ablakok vannak. Belseje is egészen más. Valahogy így van 
Isten házanépével, a gyülekezettel is. A  régi gyülekezetek népe nem iga
zodna el a ma gyülekezetének életformáján. Mihelyst azonban Isten régi 
és mai népe előtt megnyílna a Szentírás, hangzana az evangélium, együtt 
térdelnénk úrvacsorát venni, ők is meg mi is örömmel vallanánk: temp
lomaink és nemzedékeink felett elsuhant az idő, de Krisztus tegnap és 
ma és örökké ugyanaz!

Igénk utolsó sora: „Őbenne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a 
Lélek által” , éppen arról tanúskodik, hogy a gyülekezet mindig „együtt” 
van. Együtt Urával, Jézusával, együtt az előrementekkel és együtt az utá
nunk jövőkkel. Ha így érti ezt a gyülekezet, akkor most sem ünneplés 
történik, hanem az együtt szolgálók erőgyűjtése az építkezés folytatására.

Józsa Márton
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ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP

Fil 4,10—13 

Hétköznapok hálája

Az ünnep jelentősége
Azt hiszem, nem felesleges beszélni erről. Sokunk számára ugyanis 

idegenné, anakronisztikussá vált ez a megemlékezés, A  városon élő keresz
tyén ilyenkor úgy véli: ez tipikusan „falusi” ünnep. S a tsz-ek végtelen 
gabonatáblái, vagy a messzi gyermekkor látástól vakulásig tartó, „gör- 
nyesztő aratásai” jutnak az eszébe. — Magasba szökkenő gyárkémények 
és betonépületek árnyékában, vajon mi jelentősége is lehetne? — De ha 
falun nézünk körül, ott is mintha halványulna az ünnep jelentősége. Ta
lán épp a földműves munka technikai feltételeinek szédítő fejlődése — a 
mesterséges öntözés, talajjavítás és kemizáció sokoldalú előretörése — 
mintha feleslegessé tenné a „hálát” az iránt az Isten iránt, akit az „Ara
tás Urának” tisztelünk.

Azt hiszem, ez hitünk egyik mai, legalapvetőbb tévedése. — Ha 
ugyanis a múltban, csak a — maihoz képest primitívebb — termelés bi
zonytalanságait és a természet, az időjárás szeszélyeit átvészelt gyülekezet 
mondta el „háláját” — az iránt az Isten iránt, aki megvédte-megőrizte a 
termést, áldást adott a munkára —, akkor ennek az „adorációnak” egy 
része ma kétség kívül az embert illeti. Már félre ne értsen senki, de ha 
pl., mint az idei — nyár eleji — egész országot érintő szárazság ellen 
nem is tudtunk mindenütt védekezni — néhol ki kellett szántani a cukor
répát —, de nem voltunk „védtelenek” ! Jó szervezéssel — pl. másodveté
sekkel, végső esetben importtal stb. — elejét lehetett venni a kataszt
rófának.

Csakhogy az igazi keresztyén hálaadás a múltban is és ma is, nem a 
„véletlenből”, a „kiszámíthatatlan sorsból” csinált isten előtt hódolt, ha
nem a Jézus Krisztus Atyjának mondott köszönetét. Aki „MI ATYÁ N K 
K Á ” lett a kereszt kiengesztelődésében, értünk való, nekünk szolgáló Is
tenné. Aki Fiával együtt „mindent nekünk ajándékozott” , még a minden
napi kenyeret is. Ezért az aratási hálaadó ünnep nem a „tele kamrák- 
pincék”, hanem a hitünk, a szívünk ünnepe. Amikor vallást teszünk re
formátorunkkal együtt: „Hiszem, hogy... ő adta testemet, lelkemet... 
ételt, ita lt... és minden jót.”

Hiszem, hogy ő adta! — Ez a hálaadással elmondott hitvallás nem 
attól függ, hogy mindennapi kenyerünk megszerzésében mennyi a mi 
munkánk, milyen magasfokú a tervezése, szervezése, hanem, hogy van-e 
Istenünk? Magyarán:: hisszük-e, hogy Isten — Jézus Krisztusban — 
Atyánkká lett?! És minél jobban megismerjük a természet titkait, minél 
messzebbre lát az emberi tudás, és leszünk képesek befolyásolni „kenyér
kereső munkánk” folyamatait, annál inkább illő az istenfélő ember szá
ján ez az ámuló-csodálkozó hitvallás: „micsoda a halandó, hogy törődsz 
vele, és az emberfia, hogy gondod van r á ... Úrrá tetted kezed alkotá
sain, mindent a lába elé vetettél” . S ezt a hálaadást nemcsak a falusi em
bertől várja az Isten, hanem városon élőtől is, aki nem egyszer, de tizen
kétszer „arat” .

De van ennek az ünnepnek egy másik oldala is, ami miatt semmi
képpen sem kívánatos, hogy jelentősége csökkenjen gyülekezeteink előtt. 
S ez már össze is kapcsol alapigénk mondanivalójával: a hálaadás össze
tartozik az adakozással. Ez szokott lenni ugyanis keresztyén hitünk-éle-
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tünk mai, nagyon gyakori buktatója. Egyrészt úgy, hogy a szavakban el
mondott hálaadás csonka, béna marad, mert nem követi a másokkal ösz- 
szekötő hálaáldozat gyümölcse. S így hiába mondja bár egy keresztyén 
hittel, „Ő adta”, mégis önzővé, idegenné közösségellenessé válik. Ezért 
ennek az ünnepnek elsőrendű jelentősége, hogy úgy 'kínálhatjuk oda hí
veinknek hétköznapjaik kenyérkereső munkáját, mint Isten iránti kö- 
szönetünket, az igazi hálaáldozatba torkolló legtermészetesebb útját. Az 
aratási hálaadó ünnep éppen ezáltal válik „igazi istentiszteletté” ! Mert 
hitünkkel modern világunkban is odaköt Atyánkhoz Közösséget munkáló 
hálaadásunkon keresztül pedig a szeretet és a szolgálat széttéphetetlen 
láncaival köt hozzá, embertársainkhoz, világunkhoz. Másrészt, a Pál által 
is említett adakozás „gondoskodása” az a pont, ahol ennek az ünnepnek 
ébresztgetnie kellene híveinket. Ma ugyanis az történik — akár városi, 
akár falusi híveink életét vizsgáljuk —, a magasfokú munkamegosztás, 
nemzetközi kooperáció és kereskedelem révén gyülekezetünk tagjai az 
..egész világgal” állnak kölcsönös gondoskodás kapcsolatában. Mégis, ami
kor, mint keresztyén emberek „adakoznak” , fillérek vagy forintok jutnak 
az eszükbe, s nem a mindennapi kenyerünket előteremtő munkájuk. Itt 
olyan tudati, hitbeli elmaradásban vagyunk, ami csak kullogás a termelés 
XX. század végi körülményeihez képest. Ide kell ennek az igének az „éb
resztő szava”, és ez nem túlzás: az igazi, a legnagyobb és legértelmesebb 
..adakozás” a becsületesen és hűségben ledolgozott 8 óra a munkapad, az 
íróasztal mellett! Csak ezzel együtt van létjogosultsága az „egy pohár víz” , 
a beteglátogatás, a személyes gondoskodás szolgálatának. Mint olyannak, 
amely természetesen egészíti ki az előbbit.

Talán nem ártott egy kicsit lefújni a „port” erről az ünnepről, hogy 
üzenetének fényében jobban lássuk textusunk mondanivalójában az 
evangéliumot.

Meditáció

1. Nem igazi hála, ami csak az „Úrnak” akar örömöt okozni, s a 
..Páloknak” nem jut belőle. A  diakónia azért, mint az igazi hálaadó isten- 
tisztelet életformája, ezen az ünnepen új megvilágításba kerülhet. Általa 
válik istentiszteletünk teljessé s kapja meg igazi' „rangját” mindenfajta 
szeretetszolgálat.

2. A  keresztyén ember hálája hitből fakad, és nem egyszerűen anyagi 
életének függvénye. Ez a hála azonban Istenhez mégis esek úgy jut el, ha 
hűséges munkánkkal „alkalmat keres a szeretetünk”, hogy a felebará
tunkhoz is eljusson. S ha ehhez még hozzávesszük Urunk szavát, amivel 
azonosította magát minden éhezővel és szenvedővel, akkor végképp be
zárul a kör: nekünk nem lehet mellékes, hogy kezünk munkájával mit 
és mennyit teremtünk elő, mert hálaáldozatot csak abból adhatunk, amit 
eszünkkel-kezünkkel létre is hoztunk!

3. Az igazi hálát abból ismerjük meg, hogy mindig örömöt okoz: Is
tennek is, embertársainknak is. Ez pedig csak azért lehetséges, mert „tá
jékozódik” Isten gondolatai s a felebarát szüksége felől. S míg az elsőt 
Isten nyilatkoztatta ki nekünk Jézus Krisztusban, a másodikhoz a szol
gáló szeretet tapintata, figyelmessége, leleményessége kell. Mert bizony 
néha úgy adunk, hogy nem sokat törődünk azzal, vajon tényleg erre 
van-e szükségük embertársainknak? S öröm helyett szégyent vagy szomo
rúságot okozunk!

4. Csak anyagi életünk változásai — a bővölködések és szűkölködé- 
sek — tanítanak meg minket, nemcsak a megelégedésre, hanem a teljes
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„Istenre hagyatkozásra” is. S bár az előző is nagy ígéret, hiszen a lelkün
ket gyötrő, beteges aggodalmaskodástól ment meg. Nem a sorsunkba való 
„beletörődésre” biztat, hanem görcsöket, félelmeket oszlat. Mégis a máso
dik, az „istenre hagyatkozás” kínálja a nagyobb ajándékot. Hiszen 
Atyánk tenyeréből venni a bővölködést és szűkölködést is: ez az igazi
békesség. De hogy ez mégsem a nirvána csendje, magunk nyugtatása _
autoszuggeszció —, arról Pál, egy szolgálatban eltelt gazdag élet esemé
nyeire emlékezve, így vall: „Mindenre van erőm abban, aki megerősít 
engemet.” — S mi ezen az ünnepen, ezért a békességért is hálát adunk.

5. Valóban egyházi, gyülekezeti feladat olyan keresztyén életforma 
kialakítása, ahol a vett ajándékért való hálaadás nem egy nap, egy ünnep 
ügye, hanem hétköznapjainké, egész életünké. Hiszen az a kéz szeli oda 
asztalunkra a mindennapi kenyeret, amelyik az „Örök Élet Kenyerét” is 
megtörte értünk a kereszten. S ezért hálát mondani: egy élet is kevés!

Csizmazia Sándor
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Egyháztörténeti évfordulók

„A f inn egyháztörténet legismertebb parasztembere”
Koutsalainen Pál 200 éve, 1777-ben született. Szülőföldjén, Észak- 

Szavóban 19 éves korában találkozik a pietizmus extatikus kinövésével, 
mely azonban számára idegen marad, csupán az Isten haragjától való fé
lelem. ver gyökeret szívében. Evekig gyötrődik terhes gondolataival, mig- 
nem Högman Jakab kovács mester, ki Eszak-Finnország hermhuti hatást 
ért vidékéről indult el, és munkát keresve Szavon keresztül Jyváskylébe 
ment, figyelmét a vezaklési gyakorlatok helyett a bűnöket megbocsátó 
Krisztusra irányította. Szavait később sokszor idézte maga Ruotsalainen 
is: „Egy hiányzik belőled, és azzal minden — Krisztus belső ismerete.” 
Ez után a találkozás után elmélyült figyelemmel és imádsággal fordult a 
Krisztusban kapott bűnbocsánat felé. Meggyőződésévé vált, hogy a hit
életben a legfontosabb saját gyengeségünk érzése és a bizalom Isten ke
gyelmében.

1817-től kezdődően egyre több igehirdető, vagy inkább lelkipásztoroló 
utat tesz az országban. Hatalmas távolságokat jár be. Htjaival a külön
böző helyeken létrejött ébredés! csoportok között kapcsolatot teremtett, 
az extatikus és törvénykegyességben élőket a Krisztusban kapott kegye
lem felé terelte, és szót emelt a külsőségbe merevedő, önelégült kegyesség 
ellen is.

Kezdetben csak egyszerű emberek fordultak hozzá, később egyre több 
lelkész is magáévá tette az általa képviselt kegyességi felfogást. Rajtuk 
keresztül egyre szélesebb körben hatott az ébredés a művelt népréteg kö
rében is. „Pál apót” egyre növekvő tisztelet övezte.

Az államegyház vezetői és a hivatalos hatóságok nem nézték jó szem
mel a vallási ébredés! mozgalom szélesedését. Attól féltek, hogy ez a népi 
mozgalom a nemzeti ébredéshez kapcsolódik, és forradalmi zavargások
hoz vezet. A  felébredtek összejöveteleit betiltották, vezetőik ellen bírósági 
eljárást indítottak. Ezek az intézkedések azonban inkább elősegítették, 
mint gátolták az ébredés terjedését.

A  múlt század elején jelentkező finn nemzeti eszmélődés és vallási 
ébredés valóban kölcsönhatással voltak egymásra. A  romantikától átha
tott nemzeti ébredés a nép és erkölcsi értékei felé fordította a műveltek 
figyelmét, a vallási ébredési mozgalom művelt rétege pedig egészen kö
zelről ismerte meg az alsóbb társadalmi réteg gazdasági és műveltségbeli 
gondjait. Az ébredés a népoktatásnak készített talajt azzal, hogy igényt 
támasztott az olvasni és írni tudás iránt.

Az olvasás sok örömet jelentett Routsalainen Pálnak is, de írni ő sem 
tudott. Mások segítségével azonban élete végéig (1852) levélváltással tar
tott kapcsolatot az ország különböző részein élő felébredtekkel. Kegyessé
gének a hatása ma is elevenen él, és a finn evangélikus egyház életét gaz
dagítja.

Életrajzregényét Oravala Ágoston írta meg 1932-ben, Magyar fordít
sa „A  parasztpróféta” címmel 1946-ban jelent meg. A  fordítást Podma- 
niczky Pál készítette. Legújabban pedig opera készült életéről, melynek 
helsinki bemutatója nagy sikert hozott.

Magyar László


