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Egyházunk útján

N a p r ó l n a p r a . . .
(Esperesi beköszöntő)

Magyarországi Evangélikus Egyházunk életének törvényes rendjéhez 
hozzátartozik az, hogy az egyházmegyék hat évenként esperest választa
nak, és ünnepélyes külsőségek között, egyházmegyei közgyűlésen beik
tatják hivatalába. Tárgyilagosan és a jog oldaláról nézve ez történik ma 
is, itt a beledi templomban. Valamennyien érezzük azonban, hogy most 
mégsem „rutin” eseményről van szó, hiszen még föl sem ocsúdtunk a 
Weltler Rezső esperesünk váratlan elveszítése miatt való döbbenetből, át 
sem tudjuk tekinteni a jelen sürgető feladatait, és legfőképpen nem 
tudjuk, hogy mit tartogat számunkra a jövendő. — Ilyen gyötrő kérdé
sek súlya alatt jó volt hallanom Püspök Urunk bátorító, evangéliumot és 
erőt hirdető szavait, a lelkésztestvérek Szentlélekért könyörgő imádságát 
és a gyülekezet énekét. Szívből köszönöm a szeretetet és erősítést. Meg
nyugtató érzés azt is tapasztalnom, hogy nemcsak a „hittestvéreim”, ha
nem ennek a községnek és megyének az elöljárói, állami vezetőink is 
támogatásukról biztosítanak, s az itt levő népes gyülekezet buzdításával 
és egyházmegyénk gyülekezeteinek a bizalmát élvezve indulhatok espe
resi szolgálatom útján. Valahogy azt élem át, amit háromezer évvel ez
előtt a zsoltáríró így fogalmazott meg: „Napról napra gondoskodik rólunk 
szabadító Istenünk” . (Zs 68,20) Istennek ezt a napról napra történő gon
doskodását, annak tartalmát, a belőle fakadó feladatokat szeretném jól 
megérteni, elfogadni és most is, és eljövendő szolgálatomban is tovább
adni.

1. A  napról napra kifejezés számomra elsősorban azt jelenti, hogy 
elegendő, tehát éppen annyi és éppen az, ami szükséges; nem túl sok és 
nem is kevés. Eddigi életemben és szolgálatomban sokszor megtapasz
taltam, hogy elegendő erő adatott és éppen azt kaptam, amire szükségem 
volt. Az ilyen megtapasztalással természetesen nem arra ad Isten bizta
tást, hogy felelőtlenül éljünk és ne tegyünk meg mindent a kiegyensú
lyozott és tervszerű életvitel érdekében a magunk és reánkbízottak éle
tében. Ugyanis Isten gondoskodása mellett az a jelző van, hogy napról 
napra, és nem az, hogy percről percre,élünk, ami menthetetlenül felelőt
len életfolytatásra vezetne. A  pazarlástól és oktalan aggodalmaskodástól 
egyaránt óv tehát Isten figyelmeztetése; és ez találkozik a társadalmunk 
és népünk érdekében tanúsítandó magatartásunk igényével is: őszintén 
hálásak vagyunk azért, hogy nemcsak kenyérből és a legszükségesebbek
ből van elegendő ma hazánkban minden ember számára, hanem na
gyobb igényeinket is kielégíthetjük. Ugyanakkor sohasem lehet valaki
nek valamiből olyan sok, hogy azt könnyelműen elpazarolhassa. Igazság
talanul cselekszik tehát az, aki panaszkodik, de bűnt követ el, aki paza
rol. — A megelégedett élethez szükséges lehetőség és adottság nemcsak 
egyéni és családi életünk számára biztosított ma hazánkban. Gyülekeze
teink, a mi Győr-Sopron megyei gyülekezeteink is, egyházi életünk vetü-
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letében is tapasztalhatják az „elegendő” életlehetőséget. Uralkodási, ha
talmi pozíciói nem lehetnek az egyháznak, de ez Istentől kapott küldeté
sével is ellenkeznék. Viszont, ami az egyház élete és feladata, az zavar
talanul adva van: hirdetjük az evangéliumot, kiszolgáltatjuk a szentsége
ket, és igyekszünk szolgálni szeretettel minden embernek. Az utóbbi he
tekben különösen örömmel, és állami vezetőink iránt köszönettel figyel
tünk föl jelentős cikkekre a Magyar Hírlapban, Népszabadságban és Ma
gyar Nemzetben, amelyek arról adtak hírt, hogy Államunk milyen mesz- 
szemenően támogatja az egyházak szolgálatát és igényli azt a munkát, 
amelyet népünk, társadalmunk, a béke és az emberiség boldogsága ér
dekében kifejtenek. Amikor viszont az egyházhoz illő szolgálati terület 
nem volt elegendő egyeseknek, vagy önző módon a maguk érdekeit tar
tották szem előtt, természetszerűleg szemben találták magukat a haladás 
erőivel, de Isten akaratával is szembekerültek. A  biblia bizonyságtétele 
szerint ugyanis Isten sohasem adott, vagy engedett többet és mást, mint 
amennyi elegendő volt az egyház igazi szolgálatéihoz, — de ezt mindig 
megadta.

Bibliát ismerő embereknek hadd idézzem emlékezetébe, hogy Is
tennek valóban mindig az volt a módszere, hogy „csak” az elegendőt 
adta meg övéinek. Éppen csak megemlítem 2 Móz 16-ból a manna törté
netét. Milyen érthetetlen volt Izrael népének az, hogy aki többet sze
dett, annak nem volt fölöslege, aki pedig kevesebbet gyűjtött össze, annak 
nem volt hiánya. Éppen elég volt mindenkinek egy napra. Jó emlékez
nünk arra is, hogy aki aggodalmaskodásból másnapra is tett el az össze
szedett mennyiségből, annak az élelme reggelre „megférgesedett és 
megbűzhödött” . Az Ótestamentum népe is nehezen tanulta meg, hogy 
Isten napról napra, elegendő módon akar gondoskodni róluk. — Jézus 
Krisztus gyógyításai, csodái, cselekedetei és tanítása ugyanezt mutatják. 
Gondoljunk csak a Miatyánk negyedik kérésére. Tanítványait nem bősé
gért való imádkozásra tanította, hanem a mindennapi kenyérért. Ö maga 
is annyit adott mindig, amennyi éppen kellett. És azt, ami éppen kellett, 
amire a betegnek, vagy a bűnösnek szüksége volt. Azt pedig külön kell 
hangsúlyoznunk, hogy milyen nagy gondja volt Jézusnak a testi, földi 
szükségletekre is. Igaz, hogy bűnbocsánat hirdetéssel kezdte általában a 
gyógyításait, de nem engedte tovább menni vakon, vagy sántán az embe
reket. Meggyógyította őket, vagy kenyeret adott nekik, mindig azt, amire 
szükségük volt. És akkor adta a segítséget, amikor szükség volt rá. A  ká- 
nai mennyegzőben akkor, amikor elfogyott a boruk, a nagy kenyércso
dánál pedig „harmadnapra” . Lehet, hogy emberi számítások szerint 
máskor lett volna az ideje, és többet is tehetett volna, de ő jobban tudta, 
hogy mikor és mennyit, kell cselekednie. És a módját is ő választotta meg 
cselekvésének. Gondoskodásába belefért az is, hogy üdvösségünkről . is 
gondoskodjék, mégpedig olyan módon, ahogyan Ésaiás 53. előre látta .és 
jövendölte: helyettünk. Ez volt az elégséges módszer, mert kevesebbet 
nem tehetett, mivel mi semmit sem tehettünk. Többet sem kellett tennie, 
mert ezzel mindent megtett értünk. Amikor tehát arról beszélünk, hogy 
Jézus is úgy gondoskodót rólunk, hogy az elegendőt adta és tette, akkor 
ez nem leszűkítése a szeretetének. Jézusnál az elég azt jelentette és je
lenti, hogy mindent megtett. Mt 4,24-ben és 9,35-ben azt olvassuk, hogy 
„mindenféle” betegséget és erőtlenséget gyógyított. A  szentírók Jézusnak 
sok csodáját és segítését följegyezték, de arra képtelenek voltak, hogy 
mennyiségileg is és minőségi szempontból is mindent megírjanak.

Mi volt az oka annak, hogy Jézus a „megelégítést” így, „mindent 
megtéve” végezte? Az első ok az, hogy megszánta az embereket. Mt 14,14-
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ben, de máshol is, ez egészen világos: „Megszánta őket és azoknak bete
geit meggyógyította” — olvashattuk. Jézus tehát észrevette, hogy hol 
van szükség segítségére. Nem ment tovább, mint akinek fontosabb fel
adata van. Az észrevétel azonban még nem lett volna elég. Meg is tudta 
érteni az emberi szenvedést, hiszen ő maga mindenkinél többet szenve
dett. Ezért sajnálta és szánta az embereket. Cselekedetei végső mozgatója 
azonban több volt egyszerű sajnálatnál. Jézus diakóniája eschatologikus 
diakónia volt. Ezért volt több a naini özvegy öröme megvigasztalódásnál, 
s ezért tudott hinni a bethániai Márta testvére koporsója mellett is. 
Ilyen nagy ereje volt Jézus diakóniájának. Akik részesei voltak, megta
pasztalták, hogy olyan valaki segített rajtuk, aki nagyobb a betegségük
nél, nyomorúságuknál vagy bűnüknél.

Talán nem volt fölösleges az előzőkben Jézusra figyelnünk és rajta 
tájékozódnunk. Azt tanulhattuk meg ugyanis tőle, hogy a napról-napra 
való, elegendő gondoskodásával minket is meg akar óvni csalódást okozó 
tévedésektől, oda irányít bennünket, hogy mi is vegyük észre a jelen 
próblémáit, a napról napra elénk kerülő, megoldásra váró kérdéseket. 
Járjunk nyitott szemmel és nyílt szívvel, hogy meglássuk feladatunkat 
gyülekezetünkben, társadalmunkban, vagy munkahelyünkön. Napról nap
ra, mindig azt, amit kell. Nem visszamenekülve a múltba, vagy légvára
kat építeni a jövendőbe, hanem a napi feladatokat megoldani. Ezért 
tartjuk olyan roppant fontosnak, hogy mindent megtegyünk a világ bé
kéjéért, hogy harcoljunk a faji megkülönböztetés ellen és fogjunk össze 
e célok érdekében' a másképpen hívőkkel is, ahogy erre igen eredményes 
példát mutatott a vallások moszkvai világértekezlete. Lehet — hisszük —, 
hogy évek múlva már nem lesz rá szükség, de ma föl kell emelnünk a 
szavunkat a neutron bomba ellen, a Helsinki szelleme tovább erősödése 
érdekében, és minden, napról napra elénk kerülő, a haladást előbbre 
vivő és a mi szolgálatunkat is igénylő kérdésben. Ne mondja azt senki, 
hogy nem elegendő az ő ereje, az ő szava. Éppen ez lenne az első, cse
lekvésre buzdító meglátásom a „napról napra” kifejezés legigazabb tar
talmából: elegendő, elégséges erőt kapunk Urunktól a szolgálatra, — 
csak ne legyünk engedetlenek.

2. A  „napról napra” kifejezés második jelentése számomra az, hogy 
folyamatos hűséges gondviselésről és a szolgálatról van szó. Nincsen meg
szakadás, kimaradás vagy hiány Isten gondviselésében. Napról napra, ál
landóan történik. Tisztában vagyok azzal, hogy a múltat vizsgáló ember 
nem látja töretlen vonalnak az Isten gondviselését, vagy ha úgy tetszik: 
a fejlődést, a haladást Inkább váltakozások, előbbrejutások és megtorpa
nások jellemzik egyéni és közösségi életünket. Mégis családi, vagy egyéni 
életünkben elért eredményeink, amelyekkel előbbre juttathattuk ma
gunk, vagy szeretteink boldogulását, végső soron bizonyságai annak, hogy 
eszközei lehettünk- Isten állandó gondviselésének. Vagy amikor egyhá
zunk számára nehéz évtizedek következtek a történelem folyamán, a 
folytonosság mégis, mindig megmaradt, sőt éppen az ilyen nehéz idő
szakok bizonyították, hogy hogyan tudták megtalálni egymást elnyomott 
néprétegek és hitükért üldözött protestánsok. A  sok példa közül most 
csak egyet hadd említsek: a napokban emlékeztünk meg Kossuth Lajos 
születésének 175. évfordulójáról. Amit ő és társai 1848-ban megvalósítot
tak, vágyként ott szunnyadt évszázadokon át, folyamatosan a lelkekben. 
A  nemzeti és vallásszabadságért való küzdelem végül együtt jutott cél
hoz, és győzött minden elnyomáson és akadályon. Vagy, amikor úgy lát 
szott, hogy szeretetlen, sivár korszak következik az európai népek életé
ben, az afrikai őserdők kórháza, Albert Schweitzer szolgálata lett a fi
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gyelmeztető jel nevükben keresztyénnek mondott, de szeretetükben meg- 
hidegült társadalmaknak. Lehangoló jelenségek közt is, mindig találunk 
biztató jeleket, amelyek észrevételére olykor igen nagy hit kell, de meg
vannak, éltetnek, bizonyítják, hogy napról napra, folyamatosan gondját 
viseli Isten a világnak.

Ha most, ezzel kapcsolatban, újra Jézus diakóniájára figyelünk, ak
kor azonnal észrevesszük, hogy azért volt az olyan erőteljes szolgálat, 
mert töretlen hűséggel árasztotta maga körül a szeretetet. Erről leginkább 
tanítványai győződtek meg, egyébként nehezen lett volna elképzelhető, 
hogy „elhagyták mindenüket és követték Jézust”. Sem a halászást, sem 
a vámszedést nem kellett folytatniuk, mert Jézus állandóan gondoskodott 
róluk. Amíg Jézus velük volt, eszükbe sem jutott, hogy kételkedjenek a 
jövőjükben. Akkor gondoltak újra a megélhetésük kérdésére, amikor 
úgy gondolták, hogy Jézust elveszítették. De nemcsak a tanítványairól 
gondoskodott Jézus úgy, állandóan, hanem mindenkiről. Az imént idézett 
igehelyek nemcsak azt bizonyítják, hogy Jézus mindig, mindenkin segí
tett, hanem azt is, hogy folyamatos hűséggel szolgált az embereknek. 
Sem a kísértő, sem családja tagjai, még első számú tanítványa, Péter 
sem tudta megállítani, egy percre sem, a diakónia útján.

Jézus napról napra történő, hűséges diakóniája törés nélkül folytató
dott az első gyülekezet életében. Az egymásra való gondoskodás egyál
talán nem esetleges volt náluk, hanem meghatározta életüket. Nemcsak 
lelki testvérei voltak egymásnak, és nemcsak valamit áldoztak egymá
sért, hanem egymásnak és egymásért éltek. Ezért írhatta róluk Csel 2,44, 
hogy mindenük „köz” volt. És ezért csodálkozhatunk ma azon, hogy 
Csel 4,34 szerint szűkölködő sem volt köztük. Pedig, ha túl sokat nem is 
tudunk az őskeresztyén gyülekezetről, azt mindenesetre tudjuk, hogy 
tagjai nem a dúsgazdagok közül kerültek ki, hanem inkább a szegények 
és a rabszolgák közül. Hogy mégis megélegedettek voltak, annak egyik 
titka az volt, hogy ők megértették a diakónia igazi titkát: az nem esetle
ges, látszat alamizsnálkodás, hanem állandó, hűséges segítés. A  mi mai 
szolgálatunk is akkor válik valóban értékké, és eredményessé, ha az tö
retlenül, megbízhatóan és hűségesen tud helyt állni. Sok, jónak ígérkező 
próbálkozás éppen azért nem életképes vagy előbbre segítő, mert megtor
pan, csak a kezdeti lelkesedésre épül és nem tud kitartani. Az egyház 
minden fajta diakóniai munkájában — akár a gyülekezetben, akár intéz
ményekben gyakorolt szeretetszolgálata területén — ott van igazi ered
mény, ahol le tudják győzni az akadályokat és életformává válik a szol
gálat.

Külön szeretném hangsúlyozni, hogy diakóniai szolgálatunk legszé
lesebb területű ágazatában, a társadalmi és politikai diakóniában is dön
tően kell érvényesülnie annak a szempontnak, hogy szolgálatunk állandó 
jellegű legyen. Tagadhatatlan, hogy megvan a szükségessége annak is, 
hogy ünnepi alkalmakon hangozzanak el buzdító beszédek, hozzászólá
sok és nyilatkozatok a béke megvédéséről, az elnyomott népekkel való 
szolidaritás vállalásáról és együttérzésünkről. De sokkal többet ér a szí
vós, kitartó harc egy-egy elérendő cél érdekében. Vannak megtapasz
talt eredmények: egy-egy bebörtönzött hazafi szabadon bocsátása a köz
vélemény állandó nyomására, vagy ellenfelek tárgyaló asztalhoz kény
szerülése. Az ilyen eredmények új erőt adhatnak a további, kitartó és 
hűséges munkára, vagy küzdelemre. Szükséges is, hogy legyen megújulás, 
erőgyűjtés, mert éppen a „folyamatosság” útjában tornyosulnak legin
kább akadályok. Kudarcok és eredménytelenség igen könnyen elveszik a 
kedvünket a küzdelemtől. A  hosszan tartó harc, várakozás gépiessé és
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felszínessé teheti a szolgálatunkat. Figyelriünk kell tehát a külső és belső 
akadályozó tényezőkre, föl kell vennünk ellenük a harcot, és erőt kell 
merítenünk abból a megtapasztalásból, hogy Isten állandóan, napról nap
ra gondoskodik rólunk. Hálátlanság volna, ha mi nem így tennénk, mind
egyikük a maga területén, minden erőnket oda szánva a másik ember 
javára és örömére.

3. Isten napról napra történő gondoskodásáról eddig azt állapítottuk 
meg, hogy az egyrészt elegendő, másrészt pedig állandó, hűséges gond
viselés. Ha merész egzegézisnek minősül is, mégis értelmezhetjük egy 
harínadik oldaláról is a „napról napra” kifejezést, mégpedig úgy, hogy 
azt mondjuk: nappalról nappalra. A  nappal a munkavégzésnek, cselek
vésnek, harcnak és éberségnek az ideje. Tehát a napról-napra történő 
gondoskodás azt is jelenti, hogy az munkára serkentő gondviselés. Téve
sen értelmeznénk Isten szeretetét, ha azt vélnénk, hogy az mentesít min
ket feladataink teljesítése alól. Sőt, inkább Isten úgy gondoskodik rólunk, 
hogy ad alkalmat és erőt a munkálkodásra. És az ma már mindannyiunk 
előtt világos, hogy ez a munkálkodás nem más, mint a diakónia, a szol
gálat, amelyre a lehetőséget, az erőt és a küldetést kapjuk. — Mint egy
házmegyei diakóniai lelkész, másfél évtized alatt egészen közel kerültem 
egyházunk szorosan vett diakóniai szolgálatához. Ezért is, de nemcsak 
ezért, jövő szolgálatomat is csak ennek az ügynek az elhivatottjaként 
tudom elképzelni. Isten ajándékának tartom, és szeretném ezután is tar
tani azt a lehetőséget, hogy végezhetjük minden területen diakóniai 
munkálkodásunkat.

Az Üjtestamentum is úgy értelmezi a szolgálati lehetőséget, hogy 
az az Isten ajándéka. 1 Pt 4,11-ben azt olvassuk: „Aki szolgál, azzal az 
erővel szolgáljon, amelyet Isten ad” . Az erőt is szolgálatra kapjuk tehát, 
nem másra. Pál apostol is erre buzdít, amikor Rm 12,6—8-ban arról be
szél, hogy a nekünk adott kegyelem szerint szolgáljunk. Sőt, szolgálat
készségünket Jézus Krisztushoz méreti, amikor Fii 2,5-ben így ír: „Az az 
indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban” . Nem kétséges, 
hogy Pál apostol itt arra utal, amit Mt 20,28 így fogalmazott meg: Jézus 
Krisztus „azért jött, hogy szolgáljon”. Rm 15,1-ben kimondottan köteles
ségévé teszi az erőseknek a szolgálatot: „Tartozunk mi erősek, hogy az 
erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk és ne magunknak kedveskedjünk.” 
Tisztában van viszont Pál apostol azzal is, hogy a szeretetszolgálat is 
kegyelmi ajándék, mégpedig nem is alárendelt, vagy másodlagos, hanem 
egészen hangsúlyos szerepet kap, amikor 1 Kor 12-ben felsorolja a ke
gyelmi ajándékokat. Amikor Pál apostol a szolgálat fortosságát hangsú
lyozza, erőteljesen rámutat arra is, hogy nem mellékes a szolgáló szemé
lye sem. 1 Tim 3-ban a diakóniát végzők személyes életfolytatására nézve 
ad fontos tanácsokat. — Ezek a röviden felsorolt igehelyek mind azt 
mutatják, hogy Isten úgy gondoskodik rólunk napról napra, hogy hatá
rozottan kötelezővé teszi gondoskodásának továbbadását minden ember
társunk felé.

Az egyház története is azt mutatja, hogy Isten mindig megkövetelte 
az egyháztól a szolgálatot, de adott is mindig munkásokat, még olyan idők
ben is, amikor háttérbe szorult a diakóniai érzület. Az első gyülekezet 
szeretetközösségéről már volt szó. Nem árt azonban ismételten hangsú
lyoznunk, hogy mennyire komolyan vették Jézusnak erre vonatkozó pa
rancsát. Ez volt a középpontja gyülekezeti és hitéletüknek. Az első idők 
gyülekezeti diakóniájáról ma is megszívlelésre méltó sorokat lehet olvas
ni Római és Alexandriai Kelemen, valamint Alexandriai Dionysius írá
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saiban. Még ifjabb Plinius történetíró is fölfigyelt az egyház diakóniai 
munkájára és a császárnak is megírta, hogy két „szolganőt” kínpadra vo
natott. A  3—4. századtól már előjelet kapott az egyház szeretetszol
gálata, de valamilyen formában tovább élt. Augusztinusz szabály-rend
szert alkotott a jótékonykodásra, Chrisostomus konstantinápolyi patriar- 
cha pedig naponta hétszer szegénynek adott élelmet. Kolostorokban, kór
házakban és menedékházakban gondoskodtak a nyomorultakról, s fel- 
feltűiitek olyan egészen nagy szolgálatot vállalók és végzők is, mint 
Assisi Ferenc. Igazságtalanság lenne részünkről az évszázadokkal ezelőtti 
diakóniai munkát mai látásunk szerint megítélni. Mégis örülhetünk an
nak, hogy már akkor voltak jelei az igazi diakóniai lelkületnek is. A  re
formáció e téren azzal végezte el tisztító munkáját, hogy újra rámutatott 
arra, hogy „ha mindent megtettünk is, haszontalan szolgák vagyunk.. .” 
Luther szállóigévé lett mondása is rávilágít a reformáció diakónia-értel- 
mezésére: „A  kegyes cselekedetek senkit sem tesznek kegyes emberré, 
hanem a kegyes ember cselekszik kegyes cselekedeteket.” Azt gondolom, 
hogy az igazi diakóniai magatartásra, tehát az önző érdekektől való el
szakadásra és a másik emberhez való odafordulásra igen jó példa ebből a 
korból a Beleden háromszáz évvel ezelőtt született Szeniczei Bárány 
György ugyancsak szállóigévé lett bírálata az akkori papok és tanítók 
jelleméről, „akiknek inkább kellett a liszt, mint a tiszt, és inkább törőd
tek a telkekkel, mint a lelkekkel” . — A  későbbi időkből éppen csak meg
említem a 18—19. század nagy neveit: Francke, Wichern János, Fliedner 
Tivadar, Lőhe Vilmos, Bodelschwing Frigyes stb. Mai diakóniai mun
kánk végzése közben jó azokra gondolnunk, akik előttünk jártak, jobban 
kellene munkájukat ismernünk és tőlük tanulnunk.

Még akkor is, ha a mi korunkban az ő diakóniai módszereikre már 
nagyrészt nincsen szükség. A  szocialista állam elsőrendű feladatának tart
ja, hogy maximálisan gondoskodjék az emberek jólétéről. A  világnak 
azonban sok helyén nincsen meg ma sem a minimális életlehetőség sem, 
és az esetleges anyagi jólét nem jelenti azt, hogy nincsen nagyon is sok 
tennivaló azon a téren, hogy mindenütt emberként, szabadon, megbé
lyegző megkülönböztetés nélkül élhessenek az emberek. Egyházunk ott 
van és igyekszik jó szolgálatot végezni azokon a fórumokon, amelyeken 
éppen ezekben a problémákban keresnek megoldást és harcolnak az 
előbbre vivő eredményekért. Ezért diakónia a szó legigazabb értelmében 
pl. az a szolgálat — hogy csak a legközvetlenebb múltból hozzak néhány 
példát —, amelyet D. dr. Káldy Zoltán püspök úr és a magyar delegáció 
végzett a Lutheránus Világszövetség Dar-es-Salaamban tartott nagygyű
lésén, vagy D. dr. Ottlyk Ernő püspök úr szolgálata New Yorkban, a Ke
resztyén Békekonferencia antirasszizmus bizottságában. Az ezekről az 
eseményekről, az ott végzett munkáról szóló beszámolókat és írásokat 
olvasva, erőt meríthetünk a magunk területén, talán kisebb körben, de 
teljes, szolgáló szeretetünket igénylő feladataink elvégzéséhez. Mert bár
milyen legyen is a forma és a keret diakóniai munkánkban, mindenkép
pen a szeretet az egyik legdöntőbb biztosítéka az eredménynek, az élet 
szebbé és értékesebbé tételének. Van Gogh, a nagy holland festő fejezte 
azt ki nagyon őszintén: „Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább 
érzem, hogy semmi sincs, amiben több művészet lenne, mint szeretni az 
embereket.” Ennek a szeretetnek az a leglényegesebb jellemzője, hogy 
másokért él és szolgál. Erre kaptunk küldetést, ezt szeretném gyakorolni 
én is lelkésztársaim között és egyházmegyénk gyülekezeteiben végzendő 
szolgálataim során. Jó volna együtt megtapasztalnunk azt, hogy miköz
ben engedelmesíkedünk a napról napra szolgálatra serkentő parancsnak,
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átélünk valamit az ígéret teljesedéséből: a szolgálat ad igazi megelégedést 
a jelenben,, életet és célt a jövendőben.

Egy kevéssé ismert, dán egyházi író, Dalhoff: A  keresztyén szeretet 
munkái című, magyar fordításban 1906-ban megjelent könyvében írta ezt 
a mondatot: „A  jövő azé az egyházé, amely legtöbbet tud tenni az embe
ri nyomorúság enyhítésére.” Az azóta eltelt hetven év nem nagy idő az 
egyház jövendőjét illetően. Az író bizonyára nem is egészen úgy gondolta 
el a diakónia egyházát, ahogyan azt ma igyekszünk megvalósítani. Mégis 
hálás vagyok első sorban Isteninek, de köszönöm egyházi és állami elöl
járóimnak és gyülekezeteinknek is, hogy én ebben a „jövő egyházában” , 
a „diakónia egyházában” szolgálhatok immár esperesként is. És az az 
imádságom Istenhez, hogy amit most elmondtam általánosságban, azt 
tudjam megvalósítani egyházmegyei .szolgálatomban. Vagyis tudjam nap
ról napra elfogadni Isten gondoskodását, és azt napról napra tudjam to
vábbadni: Lelkészi Munkaközösségben, vagy testvéri beszélgetésekben, a 
Hazafias Népfront munkájában részt véve, vagy egy-egy cikk megírásá
val. Mindig úgy, hogy „eleget” tudjak nyújtani, a tőlem telhető legna
gyobb hűséggel, vezettetve a „munkára” Lélek által

Bárány Gyula

PRESBITEREK SZOLGÁLATA A GYÜLEKEZETEKBEN
Részletek a Pesti Egyházmegye presbiteri ülésén elhangzott előadásból

„Szolgálatra elhívottan és elkötelezetten”

A  mai kor egyházának igénye a hívők véleményének ismerete, és 
minél tevékenyebb részvételük az egyház munkájában. Csak így él az 
egyház, hiszen az egyház „földi” formája a hívekért van: irányítsa, ne
velje őket, buzdítsa a jóra, a nemes eszmék szolgálatára, és mindezt a 
Krisztusra tekintve, az ige fényének megvilágításával tegye, tudatosítva, 
hogy semmilyen szolgálat nem öncélú, hanem Isten tervébe illeszkedő 
tudatos emberi ténykedés. Az egyház arra is nevel, hogy a földi életen 
túl is lássunk és örök céljaink már ebben az emberi életünkben helye 
sen munkáljuk. Mindebben pedig épp az itt jelenlevők, a gyülekezetek 
presbiterei az „elöljárók” ; legalábbis — esküjük szerint — nekik kell 
azoknak lenniük, akikről a gyülekezet tagjai példát vehetnek minden 
értelemben.

Az ige szólít meg most mindenkit, itt, ma: „Neveden hívtalak, enyém 
vagy!” és az elől az elhívás elől, személyes megszólítás elől elfutni nem 
lehet, de kár is volna, hiszen az Ur fogja az elhívottak kezét, vezeti őket; 
vezeti gondok és örömök között, ahogy egyik kedves lelkész barátom írta 
a közelmúltban egy nagy csapás után: „Magasságok között, és mélysé
gek örvénylő sodrában telik életem, de mindenkor érzem az Ür jelenlé
tét.” Bizonnyal sokan vannak itt jelenlevők, akik — velem együtt — 
gyakran ugyanezt érzik, tapasztalják. És ez a hivő ember számára így 
igaz!
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Igen az Űr egyenként, és név szerint hívta el az egyháztanácsosokat 
a saját gyülekezetükben való példamutató szolgálatra; de egyben szolgá
latra a családjukban, a munkahelyükön való becsületes munkavégzésre, 
szerény életre, tiszta kezű és tiszta szívű emberi magatartásra: „Krisz
tusi életvitelre” . Az elhívottság szól egyházunk, társadalmunk — ezzel 
együtt önmagunk — javára való, evangélikus keresztyénekhez méltó, hi
tünkből fakadóan, készséggel és szenvedéllyel végzett szolgálatra. Még 
egyszer ismétlem: Szolgálatra! — Mert a keresztyén ember élete szolgá
lat másokért — de ez a szolgálat önmagunkat is nemesíti, ön-javunkat 
is munkálja.

Presbiterek, tisztségviselők esküjükkel erősítették meg oltáruk előtt, 
hogy „a törvényes rendet megtartom... a gyülekezet belső békéjét őrzöm 
és építem... (no meg természetesen a „külsőt” is!) ... elöljáróimat kész
séggel támogatom ... példásan élek ... tisztemet hűséggel végzem stb. 
„Mindezt jó most felidézni: hiszen nem is olyan biztos, hogy a rendet 
olyan hséggel őriztük az elmúlt időben, talán nem is volt olyan nagyon 
példás az életünk, avagy épp „tisztünk” hűséges betöltésével volt hiba! 
Mert bizony a nehezen összegyülekező, kis létszámú, majd hogy nem ha
tározatképtelen presbitérium látása (mert ilyen is van), bizony nem a 
legszívderítbőb megtapasztalás, ez nem tanúskodik az ígért „nagy” hű
ségről ! Az eskütétel ünnepélyessége, gyakran a tartalma is az idők' folya
mán elszürkül a hétköznapok rohanásában, pedig mindannyian nagyon 
jól tudjuk a „leckét” , és ösztönösen is érezzük annak az igazságát, hogy 
„az istentisztelet a templorríhan folyik, de az ott igazában csak elkezdő
dik, és annak az a folytatása, a pecsétje, ami a hétköznapokban az élet
ben történik” . — A  kis apró, napi események fémjelzik keresztyén mivol
tunkat, hitünk és szolgálatunk igaz voltát.

Jézus Krisztus a példa, a központ, akire figyelnünk, és akit fenntar
tás nélkül követni hivatásunk. Ö mutat — elkötelezett életáldozatával
— nekünk utat, akihez minden gondunkat bizalommal vihetjük; Vele és 
az ige fényében mindig, helyes, eligazító útmutatást kapunk. Megajándé
koz hittel. Ez az, ami éltet, bizalomra indít és tettre buzdít. A  hittel élők
nél, a hittel munkálkodó gyülekezetekben csodálatosan megnyílnak a 
szívek, készségesebb a másokért való szolgálatvállalás, nagyobb az egy
más iránti önzetlen segítőkészség. Egyre többen vállalják a betegek, el
esettek gondozását — és mindezt nem nyűgnek tekintik, hanem szolgáló
— örömteli — szeretettel teszik, Az ilyen gyülekezetekben a szívek arra 
kényszerítenek, hogy a gyakran kevésből is adjanak, megnyílnak a kis 
pénztárcák is: példák sora áll előttünk gyülekezeteink emberileg meg 
nem magyarázható áldozatvállalásairól. Régi, szunnyadó álmok valósul
nak meg egyszerre: az egyik gyülekezetben olyan templomba kerül or
gona, ahol felépülte óta évtizedeken keresztül csak harmónium szólt. 
Templomaink sora újul meg a hívek anyagi és kétkezi személyes áldoza
ta eredményeként. Új paplakok épülnek, hogy lelkészeink a mai élethez 
méltó otthonokban élhessenek és elmélyülten dolgozhassanak. Gázfűtés 
bevezetésére kerül sor az egyházi objektumokba, hogy a lelkész — ön
ként vállalt fűtői szolgálatát befejezhesse, és sokkal — hasznosabb, való
ban lelkipásztori munkájára helyezhesse a súlyt (és erejét is). Csak egyik 
fővárosi gyülekezetünket említem, ahol kapcsolatban a nagyon örvende
tes városrekonstrukcióval, a gyülekezeti objektumokkal kapcsolatban 
is jelentős átépítések, beruházások szükségesek, és erre a célra a kis zse- 
bű gyülekezet, a felkérő szóra néhány hét alatt a tízszeresét adta össze 
az egyébként szokásos áldozati vasárnapi összegnek (emellett az áldozati 
vasárnapi felajánlás ez évben is azt az összeget külön hozta, ami az elő-
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ző években szokásos volt!) Az élő hit beszédes bizonyítékai, gyülekeze
teink egymásért, és így egész magyar evangélikus egyházunkért élő, égő, 
szolgáló készségének;

Ne felejtkezzünk arról sem meg, hogy Államunk milyen jóindulattal 
figyeli egyházunk munkáját, s mennyi segítséget kapunk a törvények, 
rendeletek keretei között, de gyakran azokon kívül is a hatóságok, szer
vek jó szándékú segítségei, tanácsai révén. Csak egy példát említenék: 
egyik fővárosi kerületünk csodálatosan átalakuló — régi — városrészé
ben minden lebontásra került a környéken, csak — államunk és a helyi 
hatóságok elismerve a gyülekezet hasznos munkálkodását — a kis temp
lom és a papiak marad meg az épülő 11 emeletes épületóriások között, 
mert ezek ott — és ezt nem én mondom, hanem állami szerveink — 
„nyugalmat, békességet és harmóniát sugallnak a hatalmas lakópaloták 
mellett” . — Mindez természetesen elkötelező a gyülekezet számára nem
csak a jövőbeni magatartására nézve, de arra is, hogy a maga szerénysé
gében, de mégis az új környezethez méltó külsővel illeszkedjen bele az 
új városrészbe. Ez nyilván jelentős anyagi gondot is jelent. Ebben a gyü
lekezetben, de minden gyülekezetünkben számos feladat áll tehát az egy- 
háztamácsok előtt — ezek elől kitérni nem lehet, nem is szabad! Van te- / 
hát feladat és cél az egyháztanácsok számára, ahol hűségüket, szolgálatu
kat megmutathatják. Ez — a hit vizsgája!

Mennyi feladat; mennyi hétköznapi „lecke”. Csak néhány példát em
lítsünk. Amikor a beteg vagy elhaló önkéntes megajánlásokat beszedők 
helyett olyanok állnak szolgálatba, gyakran 60—70 évesek is, akik min
den jutalék nélkül gyűjtik be a megajánlásokat, nem egy ízben a töre
dék összegeket kerek 50, vagy száz forintokra egészítik ki sajátjukból — 
szerényen megjegyezve —, hogy „a kerek összegeket könnyebb elszámol
ni” . Ezek és a többi családlátogatók élénk kapcsolatot tartanak híveink
kel, az egyes családokkal, hozzák a betegekről a híreket, igényeket a lel
kész családi szolgálatára, vagy úrvacsora! kérelmeket, családról családra 
viszik az Evangélikus Élet-et — főleg azokhoz, akiknek az nem jutna el. 
Tudunk olyan gyülekezeti munkásról, tisztségviselőről, felügyelőről, aki 
egymaga periodikusan több, mint száz családot látogat, ismeri azok gond
jait, szeretettel várják is látogatását. Mi ez, ha nem a hittel végzett szol
gálat hűséges teljesítése? — De ugyanolyan megbecsülést és tiszteletet 
érdemel az is, aki munkahelyén, ársadalmi közösségében pontosan, hűen, 
megbízhatóan dolgozik, akire a kollektívája mindig „számíthat”, aki — 
akár fizikai, akár szellemi dolgozó — a maga helyén teljes értékű, hasz
nos, sokszor önzetlen, önfeláldozó munkát végezve bizonyítja, hogy társa
dalmunknak értékes tagja.

A presbiterek munkájukat a lelkésszel jó összhangban végezzék. Na
gyon fájdalmas azt látni — erre is van sajnos példa — ha a gyülekezet 
és a lelkész között nincs bensőséges kapcsolat, nincs meg az összhang.
Akár, ha klikkek alakulnak a lelkész mellett, vagy ellene; akár, ha a 
lelkész és gyülekezete között kimondott, vagy még rosszabb, ha ki nem 
mondott — parázsló — ellentétek érlelődnek az idők folyamán. Ebből a 
szempontból mindegy, hogy ki a hibás: rendszerint mind a kettő, ti. azért, 
mert nem találták meg a szeretet szavával az egymáshoz vezető megér
tés útját! Nem mindegy azonban, hogy az ellentét miből adódik, mert 
nyilván a lelkész hibája, ha hosszú időn keresztül sem keresett fel olyan 
családokat, híveket, akik a gyülekezeti életben aktívan részt vesznek, 
és a lelkészt szeretettel hívták otthonukba. Ebből könnyen adódik fe
szültség, és az ilyen magatartás híre is negatívan gyűrűzik tovább. Más 
a helyzet viszont, ha azért neheztel meg a gyülekezet néhány tagja, mert
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a lelkész •— esküjéhez híven — kemény szóval is figyelmeztet egyeseket, 
vagy akár az egész gyülekezetét nyilvánvaló hibáikra, tévedéseikre, bű
neikre. Az ilyen lelkész jár a helyes úton, és a gyülekezetnek kell a „bé
kát lenyelnie”, okulnia figyelmeztetésből, a tanításból. Épp ilyen esetben 
nagy a presbiterek felelőssége: nekik kell elsősorban az igaz utat meg
találniuk, és a lelkésznek segítségére lenni kötelességük. Csak így tud a 
nevelő figyelmeztetés, az okos szó eredményt elérni — és ki más legyen 
a lelkész támasza a hibákkal és tévedésekkel szembeni küzdelmében, ha 
nem az egyháztanácsosok? Hogy ez talán — adott esetben — népszerűt
len feladat lesz: nézzünk magunkba, erősödjünk meg a jóban az igével
— és akkor bizonnyal fogjuk tudni, hol a helyünk: nyilván a lelkészünk 
mellett! —

Az egyik szórványlelkészünket azért nem akarták egy előnyösebb 
helyzetű gyülekezetbe megválasztani, mert „kis (alacsony) ember” és 
nem „iszós” , a helyiség pedig igencsak szívesen él a magyar föld „nedű
jével” . Igaz, önmagában ez sem tilalmas ízléses keretek között, de hogy 
ez is legyen szempont egy lelkész megválasztásánál, nem akartam hitelt 
adni — illetve csak akkor, mikor más oldalról is ilyen gondolatról hal
lottam. A  lelkészt azóta megválasztották, és ismerve annak lendületét, 
dolgos kezét, áldozatos és meleg szívét, bizonnyal nyeresége új gyülekeze
tének.

A  lelkészt segítse a gyülekezet, tehát ne csak a felügyelő, a gondnok, 
a tisztségviselők, hanem a hívek minél szélesebb köre. Szó szerint „ölel
jék át” szeretetükkel, segítőkészségükkel, becsületes tanácsaikkal — de 
ne terheljék meg keresztyénekhez nem méltó, fal melletti, zavart keltő 
pletykáikkal. A  lelkészek igénylik, várják — különösen az új lelkészek
— a gyülekezeti tagok segítségét, véleményeiket, tanácsaikat, javaslatai
kat; és mindezt nem csak az egyháztanácsi üléseken, de az alkalmi talál
kozások, családlátogatások alkalmával is. Magyarán mondva: olyan le
gyen a viszony a lelkész és a gyülekezet között, hogy — megismerve egy
mást — értékeljék, szeressék egymást, „érdemeljék ki” egymást. Ez az 
én lelkész-gyülekezeti képletem! —

A  gyülekezeti tisztségviselőknek, de a gyülekezeti tagoknak is két tí
pusáról kell beszélnünk: az egyik az, aki mindent megígér, „ott leszünk” , 
„természetesen megcsináljuk” — készségeskednek, és azután, amikor a 
tettek, esetleg áldozatok kellenek, következik a ... nagy semmi. Nyilván 
ez nem a keresztyéni ideál. — A másik az az egyháztag, leginkább a 
tisztségviselők, egyháztanácsosok közül, de gyakran más önzetlen egyház
tagok is így tesznek: elvállalnak mindent, minden kérésre „igen”-nel vá
laszolnak, ez sokszor jó is, de azután idejük, erejük, körülményeik nem 
engedik, hogy minden vállalásukat képesek legyenek — önhibájukon kí
vül — teljesíteni. Ilyenkor a lelkész ne engedje az ilyen, gyakran min
dent feláldozót a „túlvállalásra” . Lehetőleg minél többen segítsenek az 
egyház dolgaiban, önzetlenül — ki-ki saját tudása, hajlandósága, ereje 
szerint.

A presbiter rendszeresen részt vesz a gyülekezet életében. Aki nem 
jár rendszeresen istentiszteletre, nem él együtt a gyülekezettel, nem tud
ja mi történik a gyülekezetében, nem járul úrvacsorához: az semmit nem 
értett meg az egyháztanácsosi tisztéből! Nem okvetlenül az a jó presbi
ter, aki elöl ül a templomban, ha egyáltalában ott van — mert, ha nincs 
ott, akkor a helye annál inkább ásít ürességével — hanem, aki rendsze
resen részt vesz a gyülekezet életében, istentiszteleten, egyéb gyülekezeti 
alkalmakon, részt kér magának más gyülekezeti munkában, figyelemmel 
kíséri a betegeket, azok látogatásában közreműködik, az elköltözőket és
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a beköltözőket figyelemmel kíséri, a lelkészt ezekről értesíti. Különösen 
Pesten fontos ez, ahol most jelentős a lakásváltozás: nem arról van szó, 
hogy lakásról lakásra járjanak, de’ ha érdeklődést tapasztalnak, és ez 
rendszerint rövidesen és spontán jelentkezik az újonnan betelepülteknél, 
ott hívó szóval álljanak a testvérek mellé. A  másik, amire külön is fel 
kell hívnom a figyelmet, az úrvacsora szentsége, amellyel a gyülekezetek, 
és azokon belül a presbiterek sem élnek megfelelően. Ne csak „sátoros 
ünnep” -eken éljünk vele. — Minden gyülekezetben van rendszeres úrva
csorái alkalom, általában havonta egyszer, az ünnepi és böjti körökben 
több lehetőség is, ilyenkor éljünk vele. Ha kellően előkészülve járulunk 
az Úr asztalához: nagy megerősítő alkalmak részesei lehetünk. — Ter
mészetesen betegség vagy egyéb különleges esetben is éljünk a,z Ür szent 
vacsorájával: a lelkész mindig,készséggel áll rendelkezésre ilyen alkal
makra: sokszor fáradtan, este, gyakran éjjel is, télen és esőben is, de — 
esküje szerint viszi az Ür testét, és vérét az arra vágyónak! —

Az egyháztanácsosok éljenek az Űr szent vacsorájával: megerősítés 
önmaguknak, erősítés a gyülekezet számára is, ha látják vezetőiket élni 
vele. Ennek gyümölcsei pedig megmutatkoznak a gyülekezet életében is.

A gyülekezetét helyesen és jól kell informálni. Kell hogy az egyház
tanácsok, egyháztanácsosak folyamatosan tájékozódjanak nemcsak a sa
ját gyülekezetük, de az országos egyház ügyeiről, az egyházunkat köze
lebbről érintő országos jelentőségű ügyekről, eseményekről, a hazai és kül
földi egyházi témákról, más vallások lényeges ügyeiről, eseményeiről, tár
sadalmunk problémáiról. Mindez lényeges ahhoz, hogy az egyháztanácso
sok helyesen tudjanak gondolkozni saját gyülekezetükben, de egységes köz
egyházi fejjel, közös szellemiséggel. Minderre nézve egyértelmű eligazítást 
tartalmaz az Evangélikus Élet című országos hetilapunk, amelyet minden 
presbiterünknek rendszeresen el kell olvasnia, egyes esetekben ismétel
ten tanulmányoznia is. Ez csak úgy lehetséges, ha ki-ki gondoskodik ar
ról, hogy hetente pontosan megkapja, vagyis előfizet rá. Semmi esetre 
sem mostani feladatom előfizetési kampány inditása, csak a jogos infor
mációigény kielégítésének ezt a gyakorlati módját tudom ajánlani: azt 
hiszem az igen szerény havi előfizetési díj senkinél sem jön. komolyan 
számításba, mint akadályozó tényező.

A Lelkipásztor egyes számait, cikkeit is célszerű a presbiterek kezé
be adni. Számos olyan írás jelenik meg benne, amely a lelkész! karon 
kívül a gyülekezetek világi vezetőit is érdekelheti. Nevelés kérdése, hogy 
a lelkész a világiak érdeklődését fel tudja kelteni a folyóiratban megje
lent írások iránt is. Több olyan világiról tudok, aki rendszeresen vagy 
legalábbis alkalmilag kéri a Lelkipásztor-t olvasásra, tanulmányozásra.

Lehet, hogy mindez „maximalizmusnak” tűnik, bár ugyanakkor tud
juk, hogy számos gyülekezetnél az itt javasoltaknál is sokkal előbbre 
vannak, hiszen vannak, ahol a heti bibliaórákon, vagy azon kívüli külön 
alkalmakkor rendszeres, és igen szakszerű könyvismertetések, film, kiál
lítás és színházi tájékoztatók hangoznak el kritikai állásfoglalásokkal egy
idejűleg: ez pedig már nem csak egyszerű tájékoztatás, de azon túl ne
velés, irányítás is a modern keresztyén szemlélet mai gyakorlati alkal
mazására.

A  gyülekezetek közegyházi gondolkodásának tovább kell fejlődni. 
Egyik gyülekezetünk sem él csak önmagának, hanem közegyházunk tag
ja, közegyházunk sem öncélú, hanem gyülekezeteinkért van minden irá
nyító, tanácsoló, vezető, irányt mutató tevékenységével. Éppen ezért szűk 
látókörre vall, ha a gyülekezetek vezetőségei úgy gondolkoznak; majd 
az év végére, majd valamikor eleget tesznek, esetleg csak külön felszó-
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lí tások után közegyházi kötelezettségeiknek — ha egyébként körülmé
nyeik folytán időre, vagy pláne, ha határidő előtt is megtehették volna.
— A  közegyházi gondolkodás, egész közegyházunk szolgálata pedig olyan, 
hogy az egymás megsegítésének szellemében, ha indokolt, gondoskodik a 
gyengébb gyülekezetek a nagyobb építési gondokkal küzdő vagy elemi 
csapást szenvedettek idejében való megsegítéséről. Egyik lelkész mondta 
igehirdetésében, hogy „nagyon egymásra kell ma támaszkodnunk, hogy 
talpon álljunk” . Úgy érzem — bár ezt az emberek egymásközti viszonyá
ra alkalmazta — helytálló egyházunk, gyülekezeteink vonatkozásában is. 
Itt is a presbiterek helyes látása, irányítása, állásfoglalása az, ami ma 
már egyre inkább tért hódít, ezzel segítve gyülekezeteink, és egész egy
házunk nyugodt, harmonikus életmenetét.

Az egyháztanácsosok feladata éberen ügyelni, hogy gyülekezetükben, 
soraik között olyanok ne legyenek, akik tetteikkel, életükkel megcsúfol
ják keresztyén hitünket, rontják magyar evangélikus egyházunk jó szol
gálati hírnevét társadalmunkban, az emberi közöségben.

A  presbiterek példamutató élete, felelősségük egyházunkban nem
csak az ünnepnapokon, de a hétköznapjaikban is elkötelező a számukra 
elhivatottságuk, esküjük alapján! De vajon így élnek-e? — így élünk-e?
— Ügy gondolom, mindannyiunknak van javítanivalója — de a szemé
lyi választ mindenkinek egyénileg kell erre a kérdésre megadnia, egyben 
új elhatározásokkal nekilendülni a további időszak munkájának!

Mi arra rendeltettünk, hogy itt, ma, most szolgáljuk magyar evangé
likus gyülekezeteinket, és azokon keresztül társadalmunkat, a magyar 
szocialista társadalmat, amellyel azonosulva, abban végezzük földi hiva
tásunkat társadalmunk, egyben önmagunk javária. Így lesz hűségünk 
nyilvánvaló Urunk előtt.

Ódor István
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Helm ut Class:

Dar es-Salaam

Misszió és evangélizáció
I. Missziónk: megigazulás az alapja, az egyház az eszköze, Isten király
sága a célja.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben (8,26 kk) Lukács el
mondja, hogyan lett keresztyén Ethiópia királynőjének, Kandakénak 
pénzügyi kamarása. Fülöp evangélista Isten Bárányaként hirdette neki 
Jézust, Erre megvallotta Krisztus hitét és megkeresztelkedett. Ezután ezt 
olvassuk: „Boldogan folytatta útját” . Ez a végle a történetnek a szövegben, 
de aligha lehe kétségünk afelől miként is folytatódott. Valószínűleg 
úgy, ahogyan Luther Márton magyarázza e szakaszt: „Nem kétséges, 
hogy amikor a kamarás hazatért, sok embernek hirdette Isten igéjét, mi
vel azt a megbízatást kapta, hogy prédikálja annak hatalmát, aki elhívta 
őt” W A X II 192,17.

Az evangélikus egyház számára ez teljesen tiszta és világos: Amikor 
az ember meghallja Istennek a Krisztusban történt kegyelmes cseleke
detét, hisz benne és a keresztség által beletagozódik az egyházba, ak
kor elkezd örvendezni. Örömét nem tudja megtartani önmagában. „H i
szen a szív bőségéből szól a száj” Mt. 12,34. Ez minden emberre érvé
nyes, aki csak hallja és befogadja az igazságot: az Isten Fia áldozata ré
vén megigazult ember vagyok. Ha elfogadtuk ezt az igazságot, meg vall- 
hatjuk, hogy Isten népe közé számlált és beleplántált a Krisztus testébe. 
Rendbe jöttünk az Istennel anélkül, hogy a mi részünkről bármit is tet
tünk volna. Mindez az Ő munkája, egyedül az ö  ajándéka.

Micsoda nagyszerű üzenet ez egy olyan világban, ahol embereket 
kétségbeesésbe hajtanak emberi előítéletek és vádak! Micsoda üzenet ez 
egy olyan korban, amikor általánosan jellemző, hogy teljesítményekben 
gondolkodunk! Az az ember elveszett, aki nem tud semmit felmutatni; 
semmit sem ér és nem is kaphat semmit. Gonosz szabály ez, hatalma 
nagy. Nyomában félelem és egyedüllét jár, irigység és bizalmatlanság, 
versengés és erőszak.

Tudunk egy másik nagyon különböző valóságról is, amely megsza
badít bennünket. Megszabadultunk annak állandó kényszeréből, hogy 
szüntelenül a saját érdekeinkért küzdjünk. Nincs szükségünk arra, hogy 
egyetlen percünket is, vagy energiánk egyetlen csöppjét is arra fordít
suk, hogy bizonygassuk Istennek mi elfogadottak vagyunk, vagy hogy 
igaz emberek vagyunk előtte. Eszerint egész időnk és erőnk felszabadul, 
hogy engedelmeskedhessünk a missziói igének, amely a világot Krisztus 
uraságának ajánlja fel.

Szabaddá tétettünk, hogy részt vegyünk a Krisztus missziójában. 
„Amint Jézus Krisztust küldte Isten a világba, hogy megváltsa a vilá
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got, úgy küldött minket Jézus Krisztus, hogy boldogan hirdessük az 
evangéliumot szeretettel és igazsággal” (Evian 1. szekció 3; Jn 20,21/b). 
Itt sem tudjuk megelőzni Jézust, Ö máris cselekedett értünk, ö  tett igaz
zá bennünket, és nem a mi missziói törekvésünk, nem is a mi igehirde
tésünk, amely igazzá tett bennünket. Mi csupán „haszontalan szolgák 
vagyunk” és maradunk, akik csupán azt cselekszik, aimit „kötelességük 
cselekedni” (Luk. 17,10 és CA 6.).

Szabadok vagyunk arra, hogy megvalljuk saját küldetésünket és té
vedéseinket a misszióban csakúgy, mint az atyákét. Gyakran felejtettük 
el megbízatásunkat és gyakran kerestük a magunk dicsőségét. Ezért szün
telenül rászorulunk Isten irgalmára. Semmi, amit engedelmességben cse
lekszünk, neim teszi jóvá tévedéseinket. Ha valaki azt állítja, hogy már 
megtalálta az egyetlen helyes keresztyén utat, akkor rendszerint a ke
gyelem állapotából a veszélyes és hamis biztonság állapotába és ideológiá
jába esik. Ezt hívjuk securitas-nak. Ennek a világgyűlésnek azonban más 
a feladata. Erősítenie kell a bizonyosságunkat, és certitudo-t, hogy báto
rítson bennünket új szolgálatra és megtöltsön minket új lelkierővel. Ez a 
hamis biztonság helyett igazi bizonyosság. Azért mentettünk meg, hogy 
másokat megmentsünk, arra hívattunk el, hogy másakat hívjunk. Azért 
gyógyultunk meg, hogy másokat gyógyítsunk. Azért gazdagítottunk meg, 
hogy másoknak adni tudjunk. Természetesen nem a mi bizonytalanko
dásunktól függ, hogy prédikáljuk-e az evangéliumot vagy tartózkodunk 
ettől. Ügy van, ahogy Pál apostol mondja I. Kor. 9, 16 és köv-ben: „Meg 
kell tennem, mert szolgálat helyeztetett rám, ez a kötelességem”, ez az 
egyedüli kényszer, amely alatt mi keresztyének vagyunk (jaj nekünk, ha 
nem hirdetjük az evangéliumot).

Már az is valami, ha valaki képes meg vallani; megigazult bűnös 
vagyok — mégis ez tulajdonképpen túlságosan kevés. Hitvallásunknak 
szélesebb sodrása van. így hangzik: megigazult bűnösök közössége va
gyunk, hívők gyülekezete vagyunk, szentek közössége, congregatio sanc- 
torum. Jézus Krisztus egyházába kereszteltettünk meg. A  Krisztus egy
háza már azelőtt is létezett, hogy mi élni kezdtünk. Nem az az első dol
gunk, hogy megalkossuk azt. Már megvan. És felvétettünk bele, és így 
kihívattunk a tömeg magányosságából.

Hitünk azonban túlmegy az egyház határain. A  misszió végső célja 
nem az egyház. Az egyház csupán Isten előlege a történelemben eljöven
dő királyságából, Isten eszköze a misszióra. Mint ilyen, hatásos, ugyan
akkor szerény kezdet után az Isten királyságának kezdete, az Isten „sze
gény szolgálóleánya” (Luther). Csakúgy mint mi magunk is, az egyház 
is szabaddá lett a megigazulás által, a tökéletességtől és attól a hamis 
kívánságtól, hogy öncélú legyen vagy végső megoldást kínáljon. (From 
the need to be perfect and the desire to be final).

A  reformátorok arra tanítottak bennünket, hogy az egyházat két jel
ről lehet felismerni. A  notae ecclesiae, az egyház jelei az ige és a szent
ség (CA 7.), azaz az evangélizáció és az istentisztelet ünneplése. Az evan- 
gélizáció ezért lényegéhez tartozik és nem csupán járulékos eleme a ke
resztyén egyháznak.

Ugyanez érvényes a szentségek kiszolgáltatására, különösen pedig az 
Űr asztalának ünnepére. Ez utóbbi egyfelől misszióra való gyülekezés, 
másfelől maga is misszió: ragyog, tündököl, mint a hegyen épített város 
és vonzza az embereket. (Máté 5,14 kk, És. 2,1 kk.). Missziói ragyogás 
„rayonnement missionaire” árad az Űr jelenlétének ünnepéből. Ö van 
jelen a látható igében azoknak az embereknek közös ünnepén, akik

718



ugyan külön vannak még, mégis máris egyek , hiszen ugyanazt a kenyeret 
eszik és ugyanazt a poharat isszák. Ez az asztal már a végső célra mu
tat: végeredményben majd Isten megmenti az embert a gonosz hatalma 
alól, országa megérkezett. (Luk. 13,29.)

II. Ö kumenikus konszenzus a misszió és evangélizáció kérdésében

Az Edinburghban 1910-ben tartott világmissziói konferencia óta az 
evangélikusok mindig részt vettek a misszióról és evangélizációról foly
tatott ökumenikus diszkusszióban. Hozzájárulásukat mindig megadták, 
nem ritkán kiegészítés vagy ellentmondás formájában. Igaz az, hogy e 
század keresztyénéi sokat vitatkoztak egymással több kérdés felől, de az 
is igaz, hogy ismételten egymásra találtak és arra az útra, amely köze
lebb visz a másikhoz. Súlyos feszültségek is támadtak. Az uppsalai kon
ferencián (1968), Evianban (1970) és Bang Kok-ban (1972—73). Nem is 
sikerült ezeket mind legyőzni. Másfelől több nagygyűlésen közös bázist 
dolgoztak ki, amelyeket hálásan fogadhatunk mi is el, elveket, amelye
ket mi is vallhatunk és elmélyíthetünk. Ilyen konferenciák voltak Lau- 
sanne-oen (1974), Rómában (1974) és Nairobiban (1975). Itt most öt közös 
lényeges vonást szeretnék hangsúlyozni:

1. Az evangélizáció az egyház elvitathatatlan funkciója, amely az 
egyház lényegéhez tartozik. Mindig prioritása van. így a Lausenme-ban 
tartott nemzetközi világevangélizációs kongresszus végső határozatában 
ezt olvassuk: „A z az egyház, amely nem missziói egyház, önmagával való 
ellentmondás” . (Covenant 14. bek.) Népiesen szólva: sötét világosság vagy 
sötalan só. Ehhez ragaszkodva jelentette ki a kongresszus a következő
ket: „Isten kegyelméből arra rendeltettünk, hogy engedelmeskedjünk 
Krisztus küldő parancsának, hirdessük az evangéliumot az egész emberi
ségnek és tanítvánnyá tegyünk minden népet” (Covenant, bevezetés.). A  
Nairobiban tartott EVT 5. Világgyűlés ugyancsak hangsúlyozta, Isten 
igényét az egész világra vonatkozóan és erre a következtetésre jutott: 
„A z egyház nem tagadhatja meg a világ egyetlen részét sem — sem azo
kat, akik már hallották az üdvözítő Nevet, sem az óriási többséget, akik 
még nem is hallották azt” . (1. Szekció 60. bek.)

1974-ben Rómában a római katolikus egyház püspöki zsinatán az 
evangélium hirdetésének feladatát „az egyház lényeges missziójának” 
írták le. Kijelentették többek között a következőt: „Minél több tapasz
talatot szerzünk a mai világ vallásos területén, a különböző ideológiák 
világában és életformákban, annál világosabb annak szükségessége, hogy 
az evangéliumot hirdessük minden népnek és minden egyes embernek. 
(To all peoples and to all individuals)” (4. cikk)

Szeretném továbbá felhívni a figyelmet azokra a teológiai és lelki 
impulzusokra, amelyeket az orthodox egyházaktól kaptunk, ők  a misz- 
sziót úgy értik, mint ami dicséret és hálaadás a Krisztus teste részéről 
az egész világ Ura felé, helyettes áldozat a világért és ugyanakkor meg
hívás, hogy az egész világ csatlakozzék a dicséret énekéhez.

Végül szeretnék hivatkozni a minden földrészen tapasztalható meg
újulási mozgalmakra, jelentős a számuk, erős a missziói felelősségük az 
emberért. Nehéz dolog közös nevezőkre hozni ezeket a mozgalmakat. Je
lentős különbség van a független afrikai egyházak és a latin-amerikai 
pünkösdi egyházak között, az új közöségek és a karizmatikus csoportok 
között a szekularizált nyugaton vagy a szocialista társadalmi rendben élő
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országokban. De abban a tekintetben, hogy telve vannak készséggel, 
hogy Uruk rendelkezésére bocsássák magukat, mégis egészen egyek, 
egyek ugyanabban a küldetésben.

2. A missziói kötelezettség az egész egyház számára szól és nem csu
pán néhány tagjának.

Több, mint 100 évvel ezelőtt Wilhelm Lőhe egy bajor falusi lelkész, 
akinek fontos utasításait és szolgálatait a misszióra nézve egészen erede
tinek tarthatjuk, ezt írta: „Nem elég, hogy néhány egyháztag egyesüljön, 
itt-ott missziói társulatok alakuljanak; az egyház minden tagjának ép
pen, mivel egyháztagok, joguk van részt venni a misszióban a nem-ke
resztyén népek felé” és „a misszió nem más, mint Isten egyháza mozgás
ban. (Werke 4. kötet 197. old. és Drei Bücher von dér Kirche, 1844. I. 4.)

Elég jelentős, hogy mi modern emberek is nem az evangélikusok 
részvételéről beszélünk a misszióban, hanem az evangélikus egyházak 
részvételéről.

Nem kell azon vitatkozni, hogy szükséges-e vagy sem egyes szolgáló 
csoportok munkája az egyházban. Ök végzik el a feladatokat, és ők azok, 
akik végrehajtják azt, ami az egész egyháznak adatott, ugyanakkor em
lékeztetik az egyházat küldetésére. Ha azonban félreértik szerepüket és 
úgy tekintik magukat, mint valami elitet, akkor megfosztják az egyházat 
missziójától, lendületétől és missziói örömétől. „Így az egyház ma is min
den hibájával, mulasztásával, szakadozottságával és bűnével együtt is az 
Isten eszköze, hogy végrehajtsa azt a missziót, amely egykor Krisztusban 
lett nyilvánvalóvá” . (Együttműködési Bizottság, Staff report 3.)

Az elmúlt esztendőkben sokat beszéltek az egyház és a misszió in
tegrációjáról. Ez elsősorban nem a szervezetek kombinációját jelentette. 
A  missziói elkötelezettség, amely különösen a múlt században egyének és 
csoportok szívét mozgatta meg, de csak nagyon ritkán az egész egyházét, 
most az egész egyház felelősségévé vált. Az egyház, legyen az kisebbségi 
egyház, vagy többségi nemzeti egyház, csak úgy válik Isten eszközévé a 
misszióban, ha a saját környezetében végzi feladatát, de ugyanakkor nem 
feledkezik meg a szomszéd országokról vagy a tengerentúlról sem. Az 
egyháznak és a missziónak az integrációja szervezeti következménnyel is 
járt, ennek eredményeként jött létre az Egyházi Együttműködési Bizott
ság (CCC), amelyet Evianban hoztak létre. Ez akkor is szükséges volt, ma 
is. „De az egyház missziójának teljessége nem elsődlegesen a funkciók 
együttes struktúrájának kérdése, hanem a Krisztus jelenlétének, teljessé
gének az ügye (CCC Staff report 11.)

3. Az egyház missziója csak úgy, mint Jézus Krisztus Urunk misz- 
sziója jelentős többrétüségben történik (pluriformity) Jézus arra külde
tett, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek, hogy a foglyoknak 
szabadulást hozzon, a vakoknak visszaadja szemük világát, a süketeknek 
hallásukat, a holtaknak életüket. (Máté 11,5; Luk. 4,18.)

Az igehirdetés az Isten nélkülieknek magigazulást ígér, Isten király
ságának hajnalát jelenti be és ebben a tekintetben különleges jelentő
sége van az egyház misszióját illetően, mert világossá teszi, hogy Isten 
munkálkodik itt, amikor hangzik az igehirdetés. De az ilyen igehirdetés, 
ahogy Luther Márton mondta, „kézzel és szájjal” együtt történik. 
(Deutsche Messe, 1526, BA III. 296.) Azt, hogy Isten kegyelmes, hirdeti a 
gyógyításunk és a tanításunk, a keresztségünk és a feloldozásunk, meg
mutatkozik társadalmi életünkben, iparunkban, az államban, békét te
remt és küzd az igazságosságért, együtt szenved és szolidaritást vállal,
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enni ad az éhezőnek és megbékélteti a megosztottakat. Luther számára 
mindez együtt hozzátartozik ugyanannak az egy megbízatásnak sokrétű
ségéhez. Mert az evangélikus megközelítés számára lehetetlen alternatí
vát felállítani az egyéni evangéliumról egyfelől és a társadalmi evangé
liumról másfelől. Az igehirdetés, kell, hogy át legyen szőve az egész ta
na tványság jellegétől, különben puszta propagandává degenerálódik.

4. A misszió hat kontinensen megy végbe
„A  misszió világmisszió, mivel itt kezdődik, ahol állok és a világ vé

géig tart. A  világmisszió világmisszió, mert a keresztyénekből árad felém 
a Föld határairól és áldássá lesz az én népem és az én hazám számára.” 
(Emilio Castro)

Sokáig a misszió három kontinensről áradt a másik három kontinens 
felé. Az a korábbi megkülönböztetés, amely keresztyén országokról és 
missziói országokról beszélt, sohasem volt teljesen megfelelő. Európa pél
dául, ahonnan én jövök és az én hazám van, bizonyos, hogy mindig csak 
nagy fenntartással volt keresztyénnek nevezhető. A  reformáció is olyan 
korban kezdődött, amelyben Luther szükségesnek találta, hogy kijelent
se az egyházban, „úgy vagyunk, mintha istentiszteletet tartanánk a po- 
gányok és törökök között a mezőn” (Deutsche Messe, 1526. BA III. 296.)

Megtanultuk, hogy a missziónak ott kell kezdődnie, ahol vagyunk, aj
tónkban és asztalunknál (v. ö. Ap. csel. 1,8/b.). Csak az az ember, aki 
él ezekkel a lehetőségekkel, kap felhatalmazást arra, hogy missziót foly
tasson további területeken.

Igaz természetesen, hogy teológiailag és módszertanilag különböztet
nünk kell az olyan igehirdetés között, amely azoknak szól, akik még so
hasem hallották az evangéliumot, nincsenek megkeresztelve és az olyan 
igehirdetés között, amely azoknak hangzik, akik nem vették komolyan 
keresztségük ígéretét és akik elidegenedtek a keresztyén hittől. A  feladat 
mindkét esetben egyforma nehéz. Ezért kölcsönös segítségre szorulunk és 
egymástól van mit tanulnunk.

Mint Németországban élő keresztyének, egyre inkább kisebbséggé 
válunk. Sok emberben ez aggodalmat kelt. Szórványban élni számukra el
sősorban negatív élményt jelent, azt jelenti, mint a pásztor nélküli nyáj, 
úgy vagyunk szétszóródva. (Máté 9,36; 26,31) Azok többsége, akik e világ
gyűlésen jelen vannak, olyan egyházakból jöttek, akik mindig kisebb
ségi egyházak voltak. Szeretném kérni őket, mutassák meg nekünk, hogy 
a diaspóra ígéretet is jelent, nevezetesen, hogy a szétszóratás a magra em
lékeztet, amelyet szétszórnak a szántó földön és amely sok gyümölcsöt 
teremhet (Márk 4,3; Ap. csel. 11,19).

Vannak olyanok is, akik keresztyének és olyan emberek között élnek, 
akik még ma is a kegyességet és vallást magától értődőnek vallják. Vár
ható, hogy a szekularizáció folyamata őket is eléri, sőt egyre gyorsul a 
technizólódás és az urbanizáció következtében. Valószínűleg egy alapos 
vallásos megrázkódtatás lesz a következménye. Ügy tűnik, hogy ezek az 
egyházak tanulhatnak azoknak az egyházaknak tapasztalataiból, amelyek 
már régóta élnek a székularizmus szférájában, az elméleti és gyakorlati 
ateizmus légkörében és kénytelenek voltak szót érteni velük.

5. Minden egyház csak úgy tud hű maradni missziójához, ha önálló
ságban él és ugyanakkor él a testvéri közösség (partnership) ajándéká
val.

A  felelősséget a nép között és a társadalomban az egyház akkor tud
ja  legjobban vállalni, ha tudatosan viszonyul környezetéhez, így válik
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igazán helyi „benszülött” egyházzá. Ebben, azt hiszem, valamennyien 
megegyezünk. A  gyülekezet Krisztus levele. (II. Kor. 3,3.) Ezt a levelet 
olyan nyelven kell írni, amely érthető azok által, akiknek címezte tett. 
Az egyes nép különleges jellemvonása, kulturális identitása az a valóság, 
amelyben kell hirdetni az evangéliumot, ha •valóban el akarjuk érni a 
népet és az emberek szívét. Az igehirdetésnek konkrétnak kell lennie. 
Minden egyháznak meg kell követelnie, hogy legyen szabadsága, amely
ben végrehajtja missziói feladatát oly módon, hogy az Isten előtti jognak 
tekintendő. Éppen ezért az egyes egyház különleges felelőssége, hogy 
tartsák tiszteletben és így erősítsék, ugyanakkor egyetértünk abban, hogy 
az önállóság nem vezethet elszigetelődéshez. Mint német ember például, 
ismerem népem történetéből, hogy az egyház nacionalizálása, hite meg
hamisításához vezet és missziói erejének elvesztéséhez. Az egyház kon
textusa nem csupán népe, állama, életének politikai kerete, hanem ugyan
akkor mindig a minden kontinensre kiterjedő világméretű keresztyénség 
testületé is. A  Krisztus egy egyházat ismer csupán. Mi mindannyian 
ugyanaz alá az Űr alá tartozunk, az Ö erőterében élünk és cselekszünk. 
Egyetlen helyi egyháznak sincs mit szégyenkeznie, ha rászorul egy másik 
egyházra és segítséget, tanácsot, támogatást, vigasztalást, korrekciót fo
gad el. A  függőség azonban nem lehet egyoldalú. Mindig és mindenütt az 
interdependeneia érvényes. Arra hívattattunk el II. Kor I. 24 szerint 
„egymás örömének vagyunk segítőtársai” , ez ugyancsak azt is jelenti, 
hogy az egyik egyház segít a másik egyháznak, hogy betöltse missziói 
feladatát, amely reá bizattatott.

III. Evangélikusok hozzájárulása az ökumenikus mozgalom missziói ere
jének támogatására

„Az evangélikus egyházaknak van különleges mondanivalójuk az 
egyház egészének missziójával kapcsolatban a speciális lutheránus taní
tás és felfogás alapján, és éppen ezen az alapon tudják leginkább az öku
menikus mozgalom missziói dimenzióját erősíteni” (CCC report 49.).

Amikor most hat speciálisan lutheránus felismerést említek, akkor 
nincs szándékomban hitvallásunk elválasztó jellegének hangsúlyozása. 
Éppen ellenkezőleg, arról vagyok meggyőződve, hogy ezek az alapvető 
felismerések „lényegesek a keresztyének élete és bizonyságtétele dolgá
ban általában” (A lutheránus egyházak identitása, 2.).

1. Bizalom a teremtő és felszabadító igében
Evangélikus egyházunk, amely úgy tekint magára, mint Isten igéjé

nek alkotására (creature verbi divini) nem élhet meg az Isten igéjében 
való bizalom nélkül. Olyan korban élünk, amikor az emberi szavak inflá
ciójáról lehet beszélni. Sok szó csupán üres kagylóhéj, mások féligaz
sága, vagy éppen hazugságok. Éppen ezért érthető, ha sokan alapvetően 
bizalmatlanok az emberi szavak iránt. Ennek a bizalmatlanságnak azon
ban nem szabad kiterjednie a Szentírás szavaira. Az igehirdetés szavát 
megvetni annyit jelent, mint befalazni azt a kutat, amelyből pedig ihat
nánk. Hiszen a hit ma is a prédikációból születik (Róma 10,17.). Állandóan 
figyelnünk és kérdeznünk kell, milyen fajta vagy formájú igehirdetést 
használjunk annak érdekében, hogy hallgatóink szívét elérjük. Minden 
egyháztagunknak jobban kellene tudni intellektuálisan és meggyőződés 
szerint is, mit jelent Jézus Krisztus számára és mi az az üdvösség, amit 
ö  hozott, mit nyerhetnek keresztségükben és mit jelent az egyház nekik.
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Az ige hatalmában való bizalom késszé tesz arra is, hogy párbeszéd
be elegyedjünk más vallások vagy meggyőződések embereivel és ilyen 
formán előítéletektől mentesek maradjunk, készek legyünk hallgatni és 
szívesen tanulni. Bizonyos, hogy a tiszta ige meggyőz az igazságról és 
ugyanakkor megengedi, hogy mindenfajta prozelitizmustól távoltartsuk 
magunkat. Az Isten igéjének természete megakadályozza a híveket abban, 
hogy embereket nem lelki eszközökkel térítsenek be az egyházba, akár 
erőszakkal, akár anyagiakkal. Egyetlen cél lebeg előttünk: megnyerni 
vallásos és szekuláris embereket, erőseket és gyengéket az evangélium 
számára. (I. Kor. 9, 19—32.) „Mindenkinek mindenné lettem, hogy min
denképpen megmentsek némelyeket. ..).

2. Az egyén jelentősége

Az evangélikus gondolkodás számára az ige, amely a megigazulást 
szolgálja és a hit, amely ezt elfogadja, dirakt módon függ össze egymás
sal. Az evangéliumnak, mint megszólításnak, személyes jellege van. Na
gyon fontos felismerni a kapcsolatot az egyre növekvő szóinfláció és a 
szavak tömeges megvetése között. Hatalmi struktúrák szeretik személy- 
telem teni az embert. Ezzel ellentétben Jézus volt az, aki az egyes em
berekhez szólt és felhívta őket követésére. Látott például egy embert, Má
tét, a vámszedőt, amint ott ült a vámos asztalnál és megszólította őt: 
(Mt 9,9), máskor meg azt olvassuk, hogy a süketet félreállította „távol a 
tömegtől” (Mik 7,33.).

Ez azonban nem érv, hogy a hitet individuális és privát üggyé te
gyük csupán. M'prt keresztyénné válni azt jelenti; hogy az egyház közös
ségébe lépek. Keresztyének enélkül a közösség nélkül nem is hivatkoz
hatnak a Szentírásra. Együtt van elkötelezésük, hogy Kol. 1. értelmezése 
szerint az üzenetet továbbadják — Krisztus az elsőszülött az egész te- 
remtettségben — és így válik hatásossá a keresztyén missziói bizonyság
tétel.

3. Az istentisztelet missziói ereje
Már pusztán az, hogy a keresztyének összegyűlnek istentiszteletre, 

magában véve is hitvallás az emberek előtt. Ez különösképpen is igáz 
azokon a helyeken, ahol lehetetlen a híveket keresztyén tanításban ré
szesíteni, nyilvánosan hirdetni az igét és diakóniai szolgálatot végezni. 
Itt az istentisztelet az üzenet továbbadásának egyetlen formájává lehet. 
És pontosan ilyenkor bizonyul hatalomnak: hitet ébreszt és közösséget 
teremt.

Bárhol gyűljünk össze boldogan, bárhol énekeljünk és dicsőítsük 
Urunkat, ott mindig emberek előtt magasztaljuk az Ö nevét. Amikor 
összegyűlünk az Űr asztalánál, esszük a kenyeret és iszunk a kehelyből, 
az Űmak halálát hirdetjük mindaddig, amíg eljön. Ez a Krisztus az, aki 
részesít a kenyérből és a borból, ö  az, aki kényszerít arra, hogy meg
osszuk, amink van, a mindennapi életben is, s világméretben is.

Az istentiszteletet úgy értjük, mint ami a kegyelmi ajdándékok ki
osztási helye is (I. Kor. 12,4), valamint a megújulás helye a Krisztus által. 
Mivel az ö  igéje teremtő hatalom, számíthatunk arra, hogy az ember, aki 
részt vett az istentiszteleten, más módon távozik onnan, mint ahogy oda
érkezett, nevezetesen meggazdagodva és megújulva. Ma különösen is fi
gyelnünk kell arra, hogy istentiszteleteink emberségesebbek, barátságo
sabbak és melegebbek legyenek, ezáltal hatásosabbak és vonzóbbak.
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4. Az egyház mint gyógyító közösség
A  misszió egy aspektusát különösen is szeretném hangsúlyozni, ami

ről nagyon gyakran megfeledkeznek. Az egyház gyógyító tevékenységére 
gondolok. *

Tapasztalatból tudjuk, milyen' sok ember szenved az egyedülléttől. 
Azt is tudjuk, hogy szavainkkal és életfolytatásunkíkal miként tudjuk 
megbántani az embereket és hogyan jelentünk szenvedést nekik. Másfelő' 
viszont szintén tapasztalatai tény az, hogy a jó szó szinte csodát művel
het. Ez még csak fokozott mértékben igaz arról a jó szórói (igéről), amely 
testet-lelket egyaránt gyógyít.

Abból a közösségből, amit az ige szentelt meg, a meggyógyultak kö
zössége lesz, ahol mindenki befogadja a másikat (Róma 15,7) és ebből 
a közösségből valóban gyógyító erők áradhatnak. A  biblia realizmusát 
újra elfogadhatjuk és a modern ember lelki és testi végtelen szenvedései
vel szembesülve, komolyan vehetjük azt, hogy mit is jelent a gyógyításra 
való megbízatás. Nem elég csupán felajánlani a beteg embereknek, hogy 
egyéni fizikai és pszichés sérüléseiket rendbehozzuk, mint azt általában 
teszik az erősen szakosított egészségügyi intézetekben.

A  tényleges keresztyén közösség olyan hozzájárulást képes adni, 
amely az egész személyiségnek segítséget jelenthet. Mert a bűnös meg- 
igazulása az egész embert totálisan érinti. Az a meggyógyult ember, aki 
élő közösségben van már Istennel és felebarátjával. Nem akarjuk alá
becsülni az orvosi kutatás és technológia eredményeit, de a közösségben 
rejlő értékeket fontosnak tartjuk, ébresztgetni akarjuk és szolgálatba sze
retnénk állítani a világon tapasztalható sokféle nyomorúságban. Mindez 
messze túlhaladja az örvösök és más egészségügyi dolgozók speciális szol
gálatát az egyházban. Minden gyülekezet feladata, hogy együtt dolgoz
zék kihasználván mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek megvan
nak benne és ilyen módon töltse be gyógyítási hivatását.

5. Az Isten előtti igazság képessé tesz bennünket, hogy kiálljunk a 
társadalmi igazságosság ügyéért.

Az Isten előtti igazság, amelyet az evangélium közöl a emberrel, 
felszabadít és elkötelez arra, hogy kiálljunk a több igazságosságért az 
emberek között, az emberi méltóság elismeréséért és az elnyomott kisebb
ség vagy többség érdekében hangot emeljünk. (41) Annak a követői, aki 
emberré lett értünk, nem nézhetnek úgy a keresztyénségre, mint ami a 
világ és a teremtés iránti felelősség nélkül is élhet. Egyre fokozódó mér
tékben vagyunk tudatában annak, mennyi a tennivalónk, és milyen fe
nyegető perspektívák vannak a jövőre nézve, amelyek joggal tölthetik el 
az embert félelemmel. Éppen ezért sok keresztyén ember belekapcsoló
dott a politikai életbe. Eközben úgy találják, hogy a közösségi életben 
nagyon is szükségük van arra, hogy otthon legyenek az Isten igéjében. 
Szükségük van társakra is, akik be tudnak avatkozni ügyekbe, szükség 
esetén, és tanácsolni tudnak.

Ebben az összefüggésben azt figyelem meg, hogy az a társadalmi és 
politikai aktivitás, amely nincs tekintettel a történelem Urára, könnyen 
degenerálódhat puszta aktivizmussá, nincs jövője, könnyen arroganciához 
vagy kétségbeeséshez vezethet. Mert az evangélikusak számára ez a Föld 
még így bukott állapotában, bűnös világként is Isten jó teremtménye és 
saját tulajdona. Elkötelezettek vagyunk, hogy őrizzük ezt és emberhez 
méltó életkörülményeket teremtsünk rajta. Isten hű marad világához, ép
pen ezért a keresztyén nem lehet és nem szabad, hogy legyen hűtlen hoz
zá. De a világ sohasem foglalhatja el az Isten helyét. Isten az Ura és
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marad is az Ura a világnak, akarata kell, hogy realizálódjék törvénye 
szerint ebben a világban csakúgy, miint az egyes ember személyes életé
ben.

Amikor az ember átéli a megigazulást, váratlan cselekedetek megté
telére képes, melyek új életére utalnak. „Uram, megígérem Neked, hogy 
amim van, annak felét szeretetmunkára fordítom; ha valakit megcsal
tam, kész vagyok négyszeresen visszafizetni tartozásomat” — mondja a 
vámszedő Zakeus, amikor Jézus betért házába és ezáltal üdvössége lelt 
ennek a háznák. (Luk. 19,1—9.) A  hit következményekkel jár. De ha mi 
nem fogadjuk el naponta megigazításunkat, úgy egy új törvényeskedés 
rabjai, legyőzöttjei leszünk; amely gyengíti akaratunkat a konkrét cse
lekvésben, s amelynek nincs többé szeme az ember meglátására és a 
mélyben új megkötöttségeket jelent a régiek helyében.

6. Közösség Krisztus szenvedéseiben
Nem kevés országban az egyház szabadsága, hogy missziói feladatát 

végrehajtsa, többé-kevésbé korlátozott. Ez különösen igaz azokra az ál
lamokra nézve, amelyekben valamely világnézet mint egyedüli világnézet 
vagy tanítás a hivatalos. Itt az egyház alapvető dilemmában találja ma
gát az állam igénye és az Istennek való engedelmesség között; sokhe
lyütt nem lehet megtakarítani a martyria-t, azt a fajta bizonyságtételt, 
amely szenvedés formájában mutatkozik hűnek Urához. Az egyház mint 
szenvedő egyház, mint kereszt alatt álló egyház, még mindig részese le
het az Isten missziójának. Itt különösen is közel van Urához, aki maga is 
keresztet hordoz. Az első ember, aki átvette a keresztet Jézustól, és vi
selte, hordozta azt utána, afrikai ember volt: cirénei Simon. Kereszthor
dozók, a legkülönbözőbb színűek követték ö t azóta mind a mai napig, 
nyíltan vagy titokban minden földrészen.

Mi nyugat-európai országok keresztyénéi jelenleg talán kevésbé él
jük ezt át, mint mások. De nem szeretnénk magukra hagyni testvéregy
házainkat, akik az üldözés, szenvedés, éhség és elnyomás helyzetében 
vannak. Egyik afrikai testvérünk mondja: „senkise törölheti le a másik 
könnyeit anélkül, hogy keze nedves ne lenne” . Kérem, mondjátok el ne
künk nyíltan, ha nem tartjuk meg ezt a szabályt. De ugyanaakor arra >s 
kérlek titeket, ne tagadjátok meg a közösségeit velünk, ha nem tudjuk 
ténylegesen megtalálni, hogyan is osztozhatnánk veletek a Krisztus szen
vedéseiben.

Nem tudom, vajon — és mily mértékben — tudtok-e egyetérteni az
zal, amit mondtam. De egy dolgot bizonyosan tudok. Ebben a pillanatban 
és ebben a teremben nincsen egyetlen egy érdektelen megfigyelő, rész
vétlen hallgató, itt mindnyájan érdekeltek (involved) vagyunk. Az élő 
Isten mindannyi ükhöz felteszi azt a kérdést, amit egykor Ezsaiásnak fel
tett: „K it küldjék el és ki megy el nekünk?” Kérem Istent, hogy ne le
gyen egyetlen egy se közöttünk, aki más választ adna, mint amit a pró
féta egykor adott: „Uram, itt vagyok én, küldj el engem!”

Ford.: dr. Hafenscher Károly
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Andreas Aarflot:

Az evangélikus egyház 
és az egyház egysége

1. Az evangélikus reformáció és az ökumenikus dimenzió
Amikor Luther 1517-ben elkezdte a reformáció munkáját még nem 

gondolta, hogy egy új egyház alapítója lesz. Csupán a római katolikus 
tradíció visszaéléseit akarta megreformálni. Később azonban', az esemé
nyek kényszerítő sodrában, szükségesnek találta álláspontját pontosab
ban meghatározni. Ennek következményeként kirekesztették a katolikus 
egyházból. Mégis: Luther Márton és más evangélikus reformátorok azt 
akarták, hogy az egész keresztyén egyház megújítói legyenek. Azt az 
igényt jelentették be, hogy egyvonalban vannak az ősi egyház tradíciójá
val. Az evangélikus egyházban valóban láthatunk néhány igazán ökume
nikusnak mondható szándékot. Szeretnék most négyet kiemelni ezek kö
zül az ökumenikus dimenziók közül a reformáció korából.

Az első ilyen dimenzió, amit nagyon egyszerűen így fogalmazok: ez 
a Szentíráshoz való visszatérés elve. Valamennyien ismerjük, hogy Luther 
Márton azáltal lett reformátorrá hogy nagyon alaposan tanulmányozta a 
Szantírást. Teológiai tanár volt és a Szentírásról tartott előadásokat. 
Egyik késői írásában maga írja le, miként küzdött azért, hogy helyesen 
érthesse az írásokat. Különösen keményen küzdött annak érdekében, 
hogy megtalálja az Isten igazsága kifejezésnek helyes értelmét.

Végül olyan megoldásra jutott, amely az evangéliumnak új fogalma
zását (a new concept) jelentette. Ezt írja: „Kezdtem megérteni, hogy Is
ten igazsága az, ami által az igaz ember él, ez Isten ajándéka, s ez a hit’
— „Megértettem, hogy ezt a jelentést hozza az evangélium, nevezetesen 
ezt a passzív igazságok ámivel a kegyelmes Isten megigazít minket hit 
által, amint meg van írva.” Majd így folytatja: „Itt úgy éreztem, mintha 
teljesen újjászülettem volna, s mintha nyitott kapukon keresztül magába 
az Éden kertbe léptem volna.” Ehhez még hozzáfűzi a következő nagyon 
érdekes, megjegyzést: „Erre az egész Szentírás más értelmet nyert, telje
sen más arcát láttam meg mint eddig” . Ily  módon megtalálta Luther azt 
a kulcsot, ámivel már az egész Szentírást megnyithatta. Isten igazságának 
új megértése volt ez: az igazság ajándék a bűnös embernek, Isten kegyel
méből.

Amikor mi a Szentíráshoz való visszatérésről beszélünk mint az első 
ökumenikus elvről, akkor ezen ezt értjük: a Szentírást innen kell olvasni
— „Megértettem, hogy ezt a jelentést hozza az evangélium, nevezetesen
— a központjából, a Jézus Krisztusról szóló üzenet felől. A  lutheránus 
atyákat mindig úgy ismerték, mint akik biblikusaik voltak és ez ebben az 
értelemben azt jelentette, hogy igazán evangélikusok, evangéliumi módon 
értik a Szentírást és az írás új megértésével az egész keresztyénséget. 
Ez azt is mindig magában foglalta, hogy készek voltak tanításbeli kér
déseket megvitatni bárkivel is, aki hajlandó volt alávetni magát a Szent
írásnak, azért, hogy a Bibliából Isten akaratát jobban megismerhessék. 
Eközben igazán ökumenikus szellemben munkálkodtak.

A  második ökumenikus elv, .amit az evangélikus reformációban ta-
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láltam egyszerűen így fogalmazható: Visszatérés az ősegyházhoz.Az tel
jesen világos, hogy Luther Márton és Melanchton Fülöp, meg más refor
mátorok azit a mély meggyőződésüket akarták kifejezni, hogy teljes 
egyetértésben vannak az ősegyház íróival. Többféleképpen is láthatjuk 
ezt: Először is mindig nagyon ünnepélyesen jelentették ki, hogy teológiá
juk az egyház ősi három hitvallásán nyugszik, nevezetesen az Apostoli 
Hitvalláson, a Niceai Hitvalláson és az Athanáziuszi Hitvalláson.

Annak kifejezésére, hogy mennyire összhangban vannak ezekkel az 
ősi hitvallásokkal, különösen is erősen húzták alá a Szentháromságról 
szóló tanítást, Istenről, mint Teremtőről szóló tanítást és Jézus Krisz
tusról az Isten-emberről szóló tanítást. Amikor az Ágostai Hitvallásra 
nézünk, a fő evangélikus tanításra, úgy találjuk, hogy az első három hit
cikkelyben például világosan történik utalás az ősegyház tanítására. 
Mindnyájan azt igyekeztek megmutatni, hogy tanításuk a legtisztább ér
telemben nem más, mint az atyák tanítása, abból az időből való tehát, 
amikor az egyház még osztatlan egyház volt. Az Ágostai Hitvallás VII. 
cikkében, amely az egyházzal foglalkozik, ünnepélyesen jelentik ki, hogy 
az egyház mindig megmarad és minit Egy Szent Egyház egységben és 
egyetértésben van az osztatlan egyházzal.

A  harmadik ökumenikus elv a reformátoroknál így fejezhető ki: 
készség más emberekkel való vitára és párbeszédre. Emlékeznünk kell 
arra, hogy Luther idejében az egyházak helyzetét erősen befolyásolta az 
a várakozás, miszerint a pápa hamarosan általános zsinatot hív össze kü
lönböző kérdések megtárgyalására. Kezdettől fogva az evangélikus re
formátorok kifejezték készségüket, hajlandóságukat, hogy megjelennek 
egy ilyen általános zsinaton, ahol megvitathatják másokkal, hogy értik ők 
az evangéliumot. Ugyanilyen módon az az evangélikus hitvallás is, ame
lyet 1530-ban Augsburgban szerkesztettek, magán viseli a „közvetítő irat” 
jellegét. Ez a keresztyén hit kifejezése volt oly módon, ahogyan azt ko
rabeli gyülekezetek és teológusok értették. Hajlandónak mutatkoztak, ha 
az általános zsinat meggyőzi őket, dolgaikat más módon rendezni, ha ki 
tudják mutatni, hogy ez felel meg a Bibliának. Nyitottságük és készségük 
más teológusokkal való beszélgetésre azt eredményezte, hogy a reformá
ció korában valóban voltak is különböző dialógusok olyan teológusokkal, 
akik másként értették a Szentírást.

Az Ágostai Hitvallás egész struktúrája is mutatja a készséget a dialó
gusra azokkal, akik a keresztyénség egész létét más módon értették saját 
meggyőződésükből kiindulva. Világosan kimutatható az ökumenikus szel
lem, amely átjárja az egész Ágostai Hitvallást. Itt jegyezzük meg azt is, 
hogy Melanchton Fülöp, az Ágostai Hitvallás tulajdonképpeni szerzője 
nem is kommentált bizonyos kérdéseket, amelyek a római katolikus egy
házzal kapcsolatban különbségként jelentkeztek. Az Ágostai Hitvallás 
például nem foglalkozik a pápa tekintélyének kérdésével. Különösképpen 
nem helyez hangsúlyt az olyan ellentétes nézetekre sem, amelyek például 
az úrvacsorával kapcsolatos római katolikus tanításban jelentkeznek, 
mint az úrvacsora áldozatként való felfogása, hogy ti. a gyülekezet Is
tennek bemutatott áldozata az. így többszörösen is úgy érezzük, hogy az 
Ágostai Hitvallás utat nyitott más vallási csoportokkal való komoly disz
kusszióra és lehetőséget tárt fel az ilyen fajta kapcsolatok további fe j
lesztésére.

Az evangélikus reformáció negyedik ökumenikus elvéhez érkeztünk. 
Ez az "elv magában foglalja annak megértését, hogy vannak lényeges 
pontok hitünkben, amelyek fontosak az egyház egységére nézve, ugyan
akkor vannak olyan pontok, amelyek nem ilyen fontosak. Ezt az elvet
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így nevezem: különböztetés a hit alapvető és nem-alapvető elemei kö
zött.

Az Ágostai Hitvallás 7. cikkelyében ezt olvassuk: „Az egyház valódi 
egységére elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanítására és 
a szentségek kiszolgáltatására vonatkozóan” , majd így folytatódik a szö
veg: „nem szükséges azonban, hogy mindenütt hasonló emberi hagyomá
nyok, szokások vagy emberektől rendelt szertartások legyenek” . Itt lát
juk, mi a fundamentális, alapvető és mi a periferikus. A  lényeges pont az 
evangélium értése, a szentségek értése és kiosztási gyakorlata, hogy ti. 
az evangéliumnak megfelelő legyen. Más helyen Luther Márton azt 
mondja, hogy a megigazulásról szóló cikk az a pont, amelyen áll vagy 
bukik az egyház. Az evangélium megértését is a hit által való megigazulás 
megértésén keresztül lehet csak meghatározni. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy bárhol lehetséges megértés emberek és egyházak között az evangé
lium értésének e jelentős pontján és ha ez megvan, úgy megvan a reális 
lehetőség a lélekben való valóságos egységre.

Amikor az Ágostai Hitvallás kijelenti, hogy elég az evangélium taní
tására és a szentségek kiszolgáltatására nézve a megegyezés, ez kétség
telenül azt is jelenti, hogy szükséges és -alapvető a megegyezés ezeken a 
pontokon. így a reformáció korszakában és történetében a vitapartnerek 
között mindig ez volt a kérdés : az evangéliumot úgy érted-e, amint az a 
hit által való megigazulás tanításában van kifejezve? Ügy érted a szent
ségeket, amint azok bizonyságot tesznek az Isten kegyelmének ugyanar
ról az értéséről, hiszen a szentségnek is ez az alapvető eleme?

2. Az evangélikus egyház identitása
Az evangélikus egyházak közösségéről és egységéről csak azért le

hetséges beszélni, mert van valami különleges identitás, ami közös ezek
ben az egyházakban, valami, amiről meg lehet ismerni, m i a lutheránus 
és meg lehet különböztetni más felekezetektől. Különböző összefüggések
ben lehet kimutatni, hogy a lutheránus egyházak életében és munkájában 
milyen speciális, másoktól megkülönböztető vonásokat találunk: A ka- 
techetikai tanítás vonalán (káték), az istentiszteletek dolgában (liturgiák, 
énekeskönyvek), egyházi struktúrák vonalán (a lelkészi szolgálat értelme
zése és egyházvezetós), a lelki élet és erkölcs területéin és így tovább. De 
még tisztább világossággal mutatkozik meg, mi a közös a lutheránus 
egyházak keresztyén meggyőződésében bizonyos speciális kihívásokkal 
kapcsolatban. Ha a lutheránus identitás meghatározásáról van szó, vagy 
a lutheránus közösség eléréséről vagy megtartásáról, úgy elsőrendűen 
fontos a lutheránus egyházak hitvallásos közösségére utalni. Ezek a j i i t -  
vallások azonban csak annyiban kötelező és megkötő jellegűek, ameny- 
nyiben igazak és a Szentírás érvényes kifejező eszközei. Pontosan ez az, 
amit a lutheránusok igényelnek, hogy ti. hitvallásaik legyenek a Szent
írás kifejeződései. Egyre növekvő módon jelentkezik annak felismerése, 
hogy a hitet újonnan és frissen kell megvallani egy új szellemi, kulturális 
és missziói helyzetben és ugyanakkor tény az, hogy vannak és lehetnek 
egyházak, lutheránus egyházak, anélkül, hogy formálisan elfogadnák eze
ket az új hitvallásokat. Vannak egyházak különben is, amelyeket úgy te
kintenek, hogy a lutheránus hitvallásokkal „alapvetően egyetértenek” .

Fenntartani az alapvető megegyezést a lutheránus hitvallással hitben 
és igehirdetésben azt jelenti, ezért, hogy ezeket a hitvallásokat történelmi 
formáknak tekintjük egyfelől, ugyanakkor arra vagyunk kötelezve, hogy 
bizonyságot tegyünk és felelősen valljuk meg hitünket abban a történelmi 
kontextusban, amelybe Isten helyezett minket.
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A  reformációt az evangéliumi üzenet helyreállítása érdekelte, hogy 
eredeti tisztaságában hangozzék az a keresztyéneknek mindenütt. A  re
formáció felhívása az egész egyház megújítására nem sikerült. Külön
böző okokból: mind teológiai, mind politikai és társadalmi okokból kiala
kult a gyülekezeteknek egy olyan közössége, amely végül is külön evan
gélikus egyházzá formálódott. Ebben az összefüggésben lényeges volt el
kötelezettségük az evangélium közös értésére, ahogyan az a közös hitval
lási iratokban kifejezésre jutott. Ezért ettől az időtől kezdve az evangé
likus egyházak mint részleges egyházak úgy értelmezték magukat, mint 
bizonyos meggyőződéseknek . őrzői, amelyek lényegesek a keresztyének 
bizonyságtétele és élete szempontjából.

Ezek az alapvető teológiai meggyőződések azóta is a lutheránus iden
titás ismertetőjelei. Felsoroljuk most röviden ezeket s mivel az idő szo
rít, csak néhány szavas kommentárt fűzünk hozzájuk:

1. Az Isten meg nem érdemelt kegyelmének megvallása. Isten önma
gát adja nekünk szeretetben és csak ez az üdvösség útja.

2. Az Isten Jézus Krisztusban megnyilvánult megigazító cselekedeté^ 
ről szóló bizonyságtétel, mint ami az üdvösség evangéliumának lényege 
és az egyház igehirdetésének kritériuma.

3. Különbségtétel a törvény és evangélium között annak érdekében, 
hogy fenntartsuk az üdvösség üzenetének kegyelmi jellegét.

Ez magába foglalja azt a meggyőződést, hogy minden embernek 
menthetetlenül szembe kell néznie a törvény igényével, amely vádol ben
nünket és bűnösnek minősít. A  bűnös, aki Krisztushoz menekül megté
résében, benne fogadhatja el üdvösségét. Az evangélium az üdvösségről 
szóló üzenet igazi szíveközepe, amint azt a megigazulásról szóló híres té
tel fejezi ki az Ágostai Hitvallásban. (4. hitcikkely):

„Tanítják, hogy az emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját 
erejűikből, érdemeikből vagy cselekedeteikből, hanem ingyen igazíttattak 
meg a Krisztusért hit által, amikor hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja 
őket és Krisztus érdeméért megbocsátja bűneiket, aki halálával bűnein
kért eleget tett. Ezt a hitet tudja be (imputes) Isten színe előtt igazságul.” 
(Római 3. és 4. fejezet)

4. Hangsúly az ige hirdetésén és a szentségek kiszolgáltatásán van, 
mint amelyek üdvösségre rendelt eszközök, s amelyeken keresztül Krisz
tus teremti és fenntartja egyházát.

A  hirdetendő igével és a kiszolgáltatandó szentségekkel szereztetett 
az egyház lelkészi hivatala, noha szabadsága van az egyháznak e szolgá
lat konkrét formáinak kidolgozásában, de ez a szabadság nem a közöm
bösség szabadsága, hanem a felelősségé, hogy t. i. olyan struktúrát hoz
zon létre, amely alá van vetve annak a kritériumnak, hogy az egyház 
misszióját és egységét szolgálja.

5. Á  világért viselt keresztyén felelősség definíciója, ez pedig nem 
más, mint Isten e világban való cselekvésében önzetlen részesedés, (self- 
less partiéi pátion).

Isten cselekszik ebben a világban, fenntartja teremtett világát uni
verzális törvénye által, amely örök akaratának kifejezése. Az egyház Is
ten akaratáról a különös kinyilatkoztatáson keresztül is tud, ez a vi
lágnak a Bibliában adatott.

A  keresztyén ember felszabadult a világban való önzetlen szolgálatra 
evangéliumba vetett hite által; értelme használatával, a szeretet cseleke
deteivel, az igazságosság tetteivel, másokért viselt szenvedésén, keresztül 
szolgál e világban. Ez a világban való aktivitás nem vezet üdvösségre, 
nem is célozza azt, hogy az evangélium által az Isten országát felépíthet

729



nénk itt. Ugyanakkor azonban nem mentesíti az egyházat attól a felelős
ségtől, hogy kiálljon az igaz emberi közösségért és szemben álljon min
den embertelen és igazságtalan helyzettel, ezekben hirdesse a törvényt és 
evangéliumot, végezze a diakónia cselekedeteit és saját. életével tegyen 
bizonyságot.

6. A Szentírás használata: ez az igehirdetés és tanítás normája az 
egyházban.

Az Isten igéjéről való alapvető bizonyságtétel a Szentírásban talál
ható, ezért ez az egyház tanításának és igehirdetésének döntő és perma
nens normája.

A  Szentírás azonban mint szövegek puszta gyűjteménye önmagában 
még nem Isten tevékeny igéje, amely hitet munkálna, vagy amely által 
élne az egyház. Csak az evangélium, mint Isten igéje, amelyet a Szent
lélek alkalmaz életünkre, az üdvösség igazán felszabadító üzenete. Ez a 
biblia igazi szíve-közepe és centruma és minden bibliai textus megértésé
nek kulcsa. Az üdvösség üzenete személyre szóló és az élő, hangzó ige
hirdetésen keresztül jut el az egyes emberhez. Isten Lelke ébreszt és 
ajándékoz hitet az igehirdetésen keresztül, az igehirdetés pedig a Szent
íráshoz van kötve mint normához.

7. Elkötelezettség az egyház hitvallásához, mint ami arra hívatott, 
hogy eszköz legyen a helyes evangéliumhirdetés és egyházi közösség 
megőrzésére.

Mint lutheránus egyházak, meg vagyunk győződve arról, hogy fele
kezetűnk hitvallásai segítséget nyújtanak nekünk Szentírás értelmezé
sünkben. Azáltal, hogy a Szentírás központi mondanivalóját interpretál
ják, a hitvallási iratok tekintélyüket abban lelik, hogy megegyeznek hi
tünk forrásával és lényegiével, amint az a Bibliában jut kifejezésre. Ezért 
van az, hogy a hitvallási iratokat mindig meg kell próbálni, vajon meg
egyeznek-e az Isten igéjével.

Másfelől a hitvallási iratok történelmi dokumentumok is, amelyeket 
saját történelmi kontextusukban kell megérteni.

Történelmiek abban az értelemben is, hogy a keresztyén hitnek nem 
végső kifejezési formái még akkor sem, ha a hit igazi kifejeződései. A  hit
vallási iratok nyitottak a jövő irányáhan. Bizonyságtételek ezek a Szent
írásról, de nem zárnak ki más bizonyságtételeket.

A  hitvallási iratokat és az evangélikum interpretációjának alapvető 
modern kifejezéseit egy illusztráció világosíthatja meg nekünk. A  hit
vallási iratok bizonyos tekintetben a Szentírással együtt az egyház fő 
kincsei („tőkéje”). A  képek, nevek, fogalmazásuk korából való jegyek és 
így kerültek be „letétbe” az egyház „bankjába” . De ez nem" jelenti azt, 
hogy e „számlának” ma már nincs értéke. Valóban a hit új kifejeződései 
az örökséggel együtt növekvőben vannak. Ez az a „haszon” , amelyet az 
eredeti összeg, alapítvány helyes forgatással hozott. A  más forrásokból 
való „új összeg” az új érdekeknek megfelelő. Más szavakkal, a hitvallá
sok még mindig érvényben vannak, de új ökumenikus jellegű hitvallások 
is létrejöhetnek, amennyiben ezek megegyeznek az evangéliummal.

Az egyház hitvallásai az evangéliumnak vannak alávetve. Tartalmu
kat mindig kritikai módon kell újra megvizsgálni az evangélium hátte
rén. Ezért az evangélium szuverenitása megköveteli azt a teológiai mun
kát, amely ellenőrzi a mai üzenet mondanivalóját, ahogy azt itt és most 
hirdetni kell. Ehhez tartozik az a követelmény is, hogy találkozzunk jelen 
korunk intellektuális és emberi kihívásaival, beleértve más tudományok 
felismeréseire való figyelést éppenúgy, mint más egyházak teológiai 
reflexióinak szemmeltartását.
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Ezek a teológiai tételek alkotják a lutheránus identitás alapvető ele
meit. Fontos tudni, hogy ezek a tételek nem csupán a „nyugati” vagy a 
„német” teológia kifejeződései. Nincsenek kötve bármely más kulturális 
környezethez vagy más tényezőkhöz sem. Ezek közös örökségünket jelen
tik, olyanok, amiket elfogadhat bármely keresztyén gyülekezet, amely 
hajlandó a bibliai üzenet fundamentumáig ásni. A  lutheránus identitás 
lényegében véve univerzális, mind irányát, mind jellegét tekintetbe véve. 
Ugyanakkor nem európai kultúrákból származó barátaink segítségére 
szükségünk van, hogy felismerjük és érzékeljük, mit is jelent a lutherá
nus meggyőződéses hit, amikor az afrikai vagy ázsiai talajon fejlődhet ki.

Ezek után, lutheránus identitásunkról folytatott diszkussziónk felől 
forduljunk a keresztyének nagyobb közössége felé, figyeljük meg szere
pünket az egész világon és egyházunk más egyházakhoz való égfető prob
lémáját.

3. Az evangélikus egyház ökumenikus elkötelezése
Amikor most ökumenikus elkötelezettségünk irányába fordulunk, 

munkánk hajtóereje a következő lehet:
— az a szomorúság, amelyet érzünk Jézus Krisztus egy egyházának 

megosztottsága miatt,
— az a kívánság, hogy egy új helyzet alakuljon ki, ahol az egyhá

zak együtt vallhatják meg hitüket, közösen fejezhetik ki dicsére
tüket, amellyel tartoznak az Úrnak, az Atya-Fiú-Szentlélek Is
tennek,

— az a reménység, hogy azok az erők, amelyek félelmet, szenvedést 
és halált okoznak világszerte, legyőzhetek Isten erejével. Hiszen

Ő tartja fenn a teremtett világot, Krisztus megváltó cselekede
tét egyházán keresztül ma is közli, igéjén és szentségein keresztül 
beleárasztja a világba megmentő hatalmát.

A fő vonalakat a lutheránus egyházak ökumenikus elkötelezettségét 
illetően a következő tételekkel lehet leírni:

a) El vagyunk kötelezve arra, hogy együtt törekedjünk az egyház 
igazi egységének megvalósítására (Ef. 4,1 és kk). Ez az alapvető köteles
ségünk kényszerít arra, saját egyházainkon belül éppenúgy, mint öku
menikus jellegű szervezetekben szélesebb méretekben, hogy keressük 
azokat a lehetőségeket, amelyek megszüntetnék az egység útjában álló 
akadályokat.

b) Törekvéseink vezér elve az alapvető univerzális egység, amely hi
tünk szerint megvan az egyházakban, amennyiben az apostoli hithez tart
ják magukat. Ez az egység adott a Krisztusban, aki gyűjti egyházát, ki
küldi a világba, megbízza az üdvösség közvetítésével az igehirdetésen és 
szentségeken keresztül. Ö az egyház feje, az egyház neki teste. A  lényeges 
és univerzális egység a Krisztusban már megvan, noha rejtett. Előbb lé
tezik, mint bármely emberi törekvés, amely a látható egység elérésére 
irányul. Az egyháznak ebben az univerzális jellegében jelet látunk, az 
egyház átlépi a nemzeti, kulturális, népi és felekezeti határokat és aka
runk dolgozni az adott közös,ség teljesebb megvalósulásáért.

c) Szeretnénk hangsúlyozni azt a tényt azonban, hogy az az egység, 
amit mi keresünk, egy külsőleg is felismerhető egység, amely az egyhá
zak életében történelmileg manifesztálódik. Az egyház rejtett egységé
nek megvallása még nem elegendő kifejezése annak az igazi egységnek, 
amit keresünk.

Azok az alapvető jelek, amelyek által az egység látható és felismer
hető az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása. Az igazi

731



egység kritikai követelménye éppen az, vájjon ezek a kegyelmi eszközök 
az evangélium szerint szolgáltatnak-e ki vagy sem.

d) Annak az egységnek, amit mi keresünk szolgánlia kell az egyház 
missziói és diakóniai megbízatását ebben a világban. Ez az a mandátum, 
amely az egyház egészének adatott és ez az ami nincs megfelelően betölt
ve mindaddig, amíg az egyházak ezt közös felelősségként nem fogják fel 
és gyakorolják.

e) Amikor egy szélesebb közös felelősséget keresünk azt is felismer
jük, hogy az egyház bizonyságtétele a világnak csak erősödik az egyhá
zak együttmuhkálkodásával, közös gyakorlati vállalkozások végrehajtá
sával és a világnak való szolgálattal. Amennyire ez a közös szolgálat, 
gyakorlati együttrnunkálkodás demonstrálhatja az egyház egységét, 
ugyanakkor állandó kihívásnak is kell tartani együttes teológiai munká
ra és az egyházi struktúrák változtatására, ezek még mindig elválasztó 
tényezőknek tekinthetők az egyházak között.

f) Amikor tervezzük a jövőbeli ökumenikus bekapcsolódásunkat ál
landóan észben kell tartanunk, hogy más egyházakkal való találkozá
sunk saját látásunknak, ismereteinknek és meggyőződésünknek is meg
gazdagodását jelenthetik. Szeretnénk elkerülni a felekezeties kizárólagos
ság (confessioinalistic exclusiveness) kísértését és nem szeretnénk elsán- 
colni magunkat a teológiai és egyházi találkozások elől, amelyeket az 
ökumenikus kapcsolatok ma nyújtanak. Szeretnénk finomítani értéke
lésünk folyamatát azok által a kritikai megjegyzések által, amiket ka
punk partnereinktől és ugyanakkor jobb lehetőségeket akarunk terem
teni a lutheránus egyházak egymás közti konstruktívabb kapcsolatá
ban is.

g) Mivel a Szentírás minden keresztyén egyháznak sajátja és azt 
minden egyház élete és cselekeedete normájának tekinti, aláhúzzuk a 
Szentírás fontosságát, mint ami elmaradhatatlan alapja és hivatkozási 
pontja minden ökumenikus törekvésnek.

h) Noha a hitvallások nem tekinthetők abszolút és végső mértéknek, 
új interpretációk és új formák modelljei mégis. Evangélikus egyházaink 
hitvallásaira úgy tékintünk mint „Isten igéjének magyarázatéra” és a ke
resztyén hit alapvető elemeinek érvényes kifejeződésére. Evangélikus hit
vallásaink tanításbeli állhatatossága és folyamatossága gazdag és segítő 
elemet jelenthet az evangélium lényeges tartalmának megértésében és a 
helyes orientációban. Ezért mi a felekezeti relativizmustól igyekszünk tá
voltartani magunkat, nem fogadjuk el, ha valahol a felekezeti örökséget 
lenézik vagy megvetik. Ezek a hitvallási iratok éppen azért ökumenikus 
beirányzottságúak, mivel jellegükhöz tartozik, hogy Isten igéjének ma
gyarázatai akarnak lenni.

Fontosnak tekintjük, hogy jövőbeli ökumenikus munkánkban oly mó
don veszünk részt, hogy hitvallási irataink lényeges tartalmának értéke
lése és evangélikus hitvallási irataink ökumenikus aspektusa mindig fi
gyelembe vétessék. E cél eléréséhez a kétoldalú tanításbeli beszélgetések 
fontos ökumenikus eszközöknek látszanak a jövőben is,

4. Milyen fajta egység az, amit keresünk?
Az evangélikus egyházak magukat az egy, szent, egyetemes (kato

likus) egyház részének tekintik. Életük és igehirdetésük alapja az. apostoli 
bizonyságtétel és az ősegyház hitvallásait úgy használják, mint amelyek 
saját hitüket juttatják kifejezésre. Ugyanakkor azonban külön közössé
get alkotnak azokkal az egyházakkal, amelyekkel a közös különleges hit
vallások és a közös történelem köti össze őket. A  Lutheránus Világszö-
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vetség e közösség szervezett eszköze és kifejezésre juttatója, túllép a 
nyelvi, népi és országhatárokon és ebben a közösségben erősíthetik, tá
mogathatják és korrigálhatják egymást a tagegyházak.

Éppenúgy, amint az evangélikus egyházak magukat az egy egyete
mes egyház részének tudják, ugyanúgy más egyházakról is elismerik, 
hogy azok is részei Jézus Krisztus egyházának. Az Egyházak Világtaná
csa közösségén keresztül csakúgy, mint más kapcsolatok révén, az evan
gélikus egyházak részt vesznek ökumenikus összefüggésekben, ahol a kü
lönböző egyházak egyre növekvő közösségekbe lépnek egymással és 
ugyanakkor megtalálják azokat az utakat, módokat, ahogyan a világban 
együtt tehetnek bizonyságot és szolgálhatnak.

Az ökumenikus mozgalmon belül mindig volt két irányzat. Az egyik 
azt az egységet tartja szem előtt, amelyben a tradicionális, hitvallásos 
identitáson túllépnek, azt maguk mögött hagyják és egy új, mindent átfogó 
identitásnak adnák helyet. Ez a fajta egység, amelyre törekszenek, az ún. 
organikus egység. Különböző felekezeti tradíciók és stílusok adott helyen 
és országban egyesülhetnek oly módon, hogy túllépik korábbi felekezeti 
identitásukat annak érdekében, hogy egy új egyházat hozzanak létre, új 
normákkal és új identitással. Különleges hangsúlyt kell helyezni az 
egyház hivatásának hűséges betöltésére, ti., hogy az egyház legyen jel, 
eszköz és előíze a Krisztus mindeneket magához vonzó szándékának. A  
másik tendencia az ökumenikus közösséget oly módon keresi, hogy ben
ne a felekezeti örökség és a felekezeti identitás megmaradhat. A  hang
súly itt az igazságihoz való hűségen van, amint az a múltban kifejezésre 
jutott a hitvallásokban és megtestesült az egyes tradíciókban (felekezet). 
Egész sor tanújele van annak, hogy ma a felekezeti identitás és az öku
menikus közösség jól kombinálható egymással és e meggyőződés hitele
sen tartható. Különböző felismerések és fejlődési folyamatok járultak 
hozzá ahhoz, hogy ez így alakult ki. Az utóbbi időben friss hangsúlyt 
kapott az „univerzális” szó, azaz a keresztyén egység területeken és nem
zeteken túlhaladó dimenziója, amely pl., legalábbis részben a világ fele
kezeti családjaiban valósul. Az utóbbi időkben a felekezeti világszerve
zetek, beleértve még a római katolikus egyházat is, új és eleven módon 
folytatták és teljesítették ökumenikus kötelezettségeiket (gondoljunk a 
bilaterális tárgyalásokra) és ezáltal kifejezésre juttatták, hogy számukra a 
felekezeti elszigeteltség végétért.

Egy dolgozatban, amelyet 1974 decemberében adtak közre, a követ
kező címmel: „A  világ felekezeti családjainak ökumenikus szerepe az egy 
ökumenikus mozgalomban”, a keresztyén egységnek egy olyan koncepció
ját szólaltatják meg, amelyet így jelöltek „megbékélt különbözőség” (re- 
comciled diversity). A  világ felekezeti családjának képviselői szívesen 
hivatkoznak erre. Ebben a tanulmányban kifejezésre jut a keresztyén 
hit felekezeti formáinak maradandó értéke, ahogyan az a legkülönbözőbb 
változatban jelentkezik, ugyanakkor a különbözőség tényét sem hallgat
ják el és ezt az üdvösség központi üzenetéhez és a keresztyén hit cent
rumához mérik. Anélkül, hogy veszélyeztetnék a központi mondanivalót, 
nem az elválasztó tényezők jéllemzőek, sőt meg tudnak békülni (reconci- 
led)' egymással és egy ökumenikus közösséget alkothatnak, amelyben az 
egyes felekezeti családoknak is megvan a sajátos, lényeges szerepük.

Az említett tanulmány 30. §-ában a következőket olvassuk: „Legitim
nek tartjuk a felekezeti örökségek különbözőségét mindaddig, ameddig 
az egy hit igazságát fejezi ki a történelemben különböző kifejezés for
mákban ... A  felekezeti hűség és az öumenikus elkötelezettség nincsenek 
ellentétben egymással, hanem bármilyen paradox módon hangzik is,
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valószínűleg éppen összetartoznak. Amikor a fennálló különbségek az 
egyes egyházak között elveszítik megosztó jellegüket, az egység víziója 
jelentkezik éppen ebben az értelemben: „megbékélt különbözőség” (re- 
conciled diversity).

Az egyház egységének fogalma, úgy, ahogyan az kifejezésre jut a 
„reconeiled diversity” képletben, még minidig feszültségeket hordoz ma
gában és szembenáll egy másik szakkifejezéssel, amely a jelenlegi öku
menikus párbeszédek idején jelentőssé lett és ez a „konciliaritás” , amely 
a keresztyén egység klasszikus koncepciójára utal, ahogy az kifejezésre 
jutott az öumenikus zsinatokon.

Az Ecumenical Review egyik frissen közölt cikkében Lesslie New- 
bigin vitatja ennek a kifejezésnek értelmét a keresztyén egység koncep
ciójával kapcsolatban. Érvelése szerint a konciliaritás nem lehet alterna
tívája az „organikus unió” régi gondolatának. Megjegyzi, hogy az új kon
cepciót azok üdvözölték örömmel, akik nem szeretnék látni a világméretű 
felekezeti struktúrák eltűnését. Ezek inkább gondolják lehetségesnek az 
egységnek olyan formáját, amelyben a különböző „típusok” , egyházi tes
tületek folytathatnák létüket egymás mellett a helyileg meghatározott 
helyzetben és teljesen elismernék egymást, időnként találkoznának egy
mással, közös megbeszélésre és tanácsadásra, de továbbra is fenntartanák 
független létüket és folytatnák sajátos istentiszteleti, gondolkodási és élet
stílusukat” .

Az ún. Salamanca-nyilatkozatot figyelembevéve, amely 1973-ban egy 
EVT által szervezett konzultáción született, Newbigin tagadja az előbb 
említett konciliáris közöség ilyen fajta értelmezését. Az igazi koneiliáris 
közösség kritériuma az, hogy megnyilvánuljon a helyi egyházak igazi 
egyesülésében. Az egyház az a gyülekezet, amely Isten igéje hallgatására 
gyűlik össze és részt vesz az eucharisztia ünnepén. Itt mindenki, aki ide 
tartozik, felismerheti Krisztus hívását, amely neki szól, szavakban, cse
lekedetekben, istentiszteleti formákban, amelyeket megérthet és úgy te
kinthet, hogy ezekben valóban a Mester, az Üdvözítő, a Barát hívása je
lentkezik.

Lehetnek igazolható különbségek, amelyek a földrajzi, kulturális, tár
sadalmi, helyi különbségekre vezethetők vissza. „Az igazi katolicitás nem 
tagadja, hanem éppen erősíti a sajátosságokat, amelyek a helyi egyház 
életstílusára jellemzőek”. „A  különbözőség Isten kegyelmes szándékának 
része is lehet, amellyel az emberi családot megajándékozza” . De Newbi- 
gin nem lát mentséget, hogy prolongáljuk azokat a különbségeket, ame
lyek a felekezeti sajátosságokból erednek. Ezeket elítéli, mint olyan „el
választó elemeket, amelyek a múltra tekintenek, amelyeket nem a jövő 
reménysége határoz meg, ti. az a reménység, hogy ‘mindnyájan egyek 
lesznek, hanem a múlt vitatkozásai, veszekedései, amelyek miatt az egy
ház szétvált, az ilyenek miatt nem Jézus neve határozza meg ezeket, ha
nem más nevek, amelyek által a gyülekezet identitásáról beszélnek” .

Az ilyenfajta megfigyelések és kijelentések arra késztethetnek, hogy 
kritikai vizsgálat alá vegyük saját álláspontjainkat. Ugyanakkor tisztá
ban vagyunk ezeknek a kísérleteknek a tökéletlenségével (incomplete- 
ness)) arra vonatkozólag, hogy meghatározzák, mi is az igazi egység, amit 
keresünk. Mind a „reconeiled diversity” , mind a konciliaritás fogalma hí
jával van az egyértelmű tisztaságnak. Az első túlságosan harmonikusnak 
hangzik. Mintha nem vennénk komolyan a felekezeti különbségek valódi 
jellegét. Az utóbbi pedig mintha a felekezeti tradíciók koncepcióját túl
ságosan is elítélné.
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Amire az evangélikus ökumenikus elkötelezettség felhív, az egyfaj
ta kritikai konciliaritás, vagy egy megtisztított és megbékélt különböző
ség. Szükséges felismernünk, hogy közös keresztyén értelmezésünk bi
zonyos elemei függetlenek az egyház igazi egységétől. Ezek az elemek 
Ágostai Hitvallásunk leírása és meghatározása szerint ebben a teológiai 
terminusban fejezhető ki „satis est” — elegendő. „Mert az egyház igaz 
egységéhez elegendő, ha megegyeznek az evangélium tanításában és a 
szentségek kiszolgáltatásában” . Az evangélium tanítását és hirdetését, a 
keresztség és úrvacsora kiszolgáltatását az evangélium központi koncep
ciójának megfelelően úgy tekintjük, hogy ezek mindig szükséges elő
feltételek (pnerequisites) az egyházaik bármilyen egységével kapcsolatban. 
Ezek a tényezők, amelyek az egyházat alkotják ebben a világban, egy
úttal az egyház egységének igazi alkotó elemei is. Ezt az álláspontot fenn 
kell tartani minden fajta relativizmus vagy pluralizáció tendenciájával 
szemben is az egység koncepciójára vonatkozóan. De más részről eb
ből az is következik, hogy tulajdonképpen semmilyen más elemet nem 
szabad úgy tekinteni, mint ami az egyházban megoszlást jelenthetne és 
igazolhatna. Az egyház strukturális tényezői, a lelkészi szolgálat formái, 
a liturgiái tradíciók stb. nem vonhatják kétségbe vagy nem tehetik tönkre 
(jeopardize) az egyház egységét.

Még mindig szükséges az is, hogy időről-időre ne csak figyelmeztes
sünk a megoszlás ellen, hanem próbáljuk viselni a megosztottság terhét 
is, bárhol, ahol ez szükséges annak érdekében, hogy az evangélium igaz
ságáról bizonyságot tehessünk. Az egyházak, amelyek mind részei a 
Krisztus testének, fel kell, hogy ismerjék, az olyan közösség, amely meg
tagadja az evangélium alapvető meggyőződéses elfogadását, sohasem ve
zethet igazi egységre.

Másfelől azonban sohase vonulhatunk „nyugaloma” abban a törek
vésben, hogy hidat verjünk a világ felekezetei és egyházai között mutat
kozó szakadék fölé. Szükség van egy olyan egységre, amely a közös is
tentiszteletben és dicséretben manifesztálódik. A  szentek közössége, a 
gyülekezet megvallja hitét és Istennek való engedelmességben cselekszik 
és szolgál a világban. Ez a keresztyén egység szíve és központja. Ez az 
egység nem statikus, hanem dinamikus, nem is intellektuális, hanem gya
korlati. Nem is egyszerűen hitcikkelyek ismételgetése, hanem szívünk 
hitének közös megvallása. Igazi konszenzus.

Ily módon a „reconciled diversity” fogalom jelenthet valami segít
séget mindaddig, amíg tisztító és kritikai hatása van. Hiszen egy olyan 
egységutat jelöl meg, amely nem automatikusan szünteti meg a felekezeti 
hitvallások identitását. Ez az út az egység felé az eleven találkozások 
útja, közös lelki élményeké, a teológiai dialógus és a kölcsönös korrek
ció útja. Olyan út, amelyen az egyes partnerek nem tévesztik szem elől 
a különbségeket, küzdeni is tudnak az egységért, közben maguk is for
málódnak, megújulnak, állandóan a másik jelenlétében kell élniük. Nem 
tekintik csekélynek a különbségeket, amelyek fölött könnyedén el lehet 
nézni, de nem is őrzik egyszerűen a különbözőségeket, mint akik válto
zatlanul akarják megtartani azokat mindenáron. Sőt megpróbálják elve
szíteni egymástól elválasztó jellegüket, mivel megbékéltek egymással.

Minden fajta egységtörekvésben a megbékélés eleme erősen hangsú
lyozandó. Az egység számára a megbékélés nem csupán koexisztenciát 
jelent. Genuin egyházi közösséget jelent, beleértve a lényeges elemeket, 
mint például a keresztség elismerését, a szószék és oltár-közösséget, a 
lelkészi szolgálat kölcsönös elismerését és a bizonyságtétel és szolgálat 
közös végzését.
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(Betoldás)
Amikor a bizonyságtétel és szolgálat közös céljáról beszélünk, vilá

gos, hogy az egyház egysége megköveteli azt is, hogy mindenki aki az 
egyházhoz tartozik, egyenlő tagja legyen a közösségnek és részt vehes
sen az istentiszteleti életben. Az egység kell, hogy kifejeződésre jusson 
mindenfajta diszkrimináció nélküli nyitottságban mindazok felé, akik 
készek csatlakozni a keresztyén közösséghez, tekintet nélkül nemzetükre, 
fajukra, társadalmi és gazdasági státuszukra. Komolyan kell vennünk 
azt a problémát, hogy az egyház igazi egysége nem lehetséges ott, ahol 
faji, társadalmi és gazdasági gátak és akadályok emelkednek és megen
gedik, hogy elválasszanak keresztyéneket keresztyénektől, legyen ez bár 
elvi, strukturális vagy gyakorlati kérdés.

Itt kell szembenéznünk azzal a kihívással, hogyan fejleszthetnénk 
az egységet helyi szinten. Néha úgy tűnik, sokkal könnyebb az egysé
gért dolgozni univerzális perspektívában, mint belekapcsolódni ebbe a 
törekvésbe a helyi közösségek szintjén. A  helyi egység definíciója, amint 
az megfogalmazást nyert az EVT Üj Delhi-i gyűlésén 1961-ben, még min- 
mind visszacseng fülünkben:

„Azt hisszük, hogy az az egység, amely Isten akarata és ajándéka 
egyszerre egyháza számára, láthatóvá kell, hogy legyen minden helyen, 
ahol embereket kereszteltek meg Jézus Krisztusban és ahol megvallják 
őt Űrként és Üdvözítőként, itt a Szentlélek Isten hoz létre teljes értelem
ben vett közösséget, amelynek tagjai vallják az egy apostoli hitet, prédi
kálják ugyanazt az egy evangéliumot, megtörik a kenyeret, egyek az 
imádságban, közösségi életet élnek, bizonyságot tesznek és szolgálnak 
mindenkinek, egyúttal egyek az egész keresztyén közösséggel, minden he
lyen és minden korban oly módon, hogy lelkészeik és tagjaik mindenki 
által elfogadottak, mindnyájan együtt tudnak beszélni és cselekedni, 
amint a helyzet azt megkívánja, hogy teljesítsék feladataikat, amikre 
Isten hívta az ö  népét.”

A  helyi egyházi igazi egység gondolata azóta tovább fejlődött, és fó
kuszba került az 1973-as Salamanca-i konzultáción. A  fontos ügy itt az 
volt, hogy megkísérelték a helyi egység koncepcióját egy tágabb univer
zális dimenzióba beállítani:

„Az egy egyház, amit magunk elé kell képzelnünk, az a helyi egy
házak konciliáris közössége, olyan egyházaké, amelyek maguk is igazán 
egységben vannak (Truly United). Ebben a konciliáris közösségben min
den helyi egyház birtokában van a teljes katolicitásnak, más egyházakkal 
való közösségben, ugyanazt az apostoli hitet Vallja meg és ezért elismeri, 
hogy mások is ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak, Krisztus egyházához 
és ugyanaz a Lélek vezeti őket.”

Az evangélikus egyház tudja, hogy az egyház lényege szerint „a szen
tek közössége” , amely az evangélium és a szentségek körül gyűlik össze. 
Ez az, ami az igazi koinoniát alkotja. Ezért az igazi egységnek köze van 
a helyi istentiszteleti közösséghez minden helyen. Éppen ez a helyileg 
demonstrált egység az, amely lehetővé teszi és kívánatossá az egységet az 
evangélium közös megértése alapján. Így az evangélikus részvétel az egy
ségért folytatott küzdelemben kell, hogy manifesztálódjék az evangélium 
mélyebb megértésére való törekvésben. Csak ebből a forrásból lehetsé
ges a szükséges erőt megnyerni egy valódi egységre, gyakorlati együtt- 
munkálkodásra, közös istentiszteletre és közelebbi szervezeti kapcsola
tokra. A  helyi egyház kell, hogy megossza alapvető meggyőződését első
sorban hitére vonatkozóan, ha valóban része a Krisztus testének.

Ford.: dr. Hafenscher Károly
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Tanulmányok

SZOLGÁLATUNK
AZ URBANIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN
I. Az urbanizációról általában

Az elmúlt másfél évszázad során a világ összlakossága két és félsze
resére, ugyanebben az időszakban a városi lakosság száma huszonötszö
rösére emelkedett és a folyamat a szociológusok szerint nem számtani, 
hanem mértani haladvány formájában folytatódik.

Ugyanebben az időszakban a 100 ezernél több lakost számláló váro
sokban a lakók arányszáma a világ összlakosságához képest 1,8 százalék
ról 21,6 százalékra emelkedett. A  folyamat megállíthatatlan. A  futuroló
gusok onszágnyi mega- és gigantopolisokat látnak a jövőben korántsem 
egyértelműen csábító látomással.

A  kérdés nyilvánvaló: az emberiség boldogulásának vagy szerencsét
lenségének útja-e az urbanizáció? Olyan probléma ez, amely, ha egészen 
más szinten és súllyal is, de régóta újra és újra felmerül. És hogy meny
nyire nem új a városi és falusi településforma vitája, hadd illusztrálja 
egy Horatius-idézet a Szatírák Első Könyve elejéről:

„Az, aki városlakó, s tudós a jogban... a parasztot irigyli,
Ez azt kiabálja: csupán csak a városi ember boldog.”

(Horváth István Károly fordítása)

Kétségtelen az, hogy az urbanizáció folyamata hazánkban évszáza
dos elmaradottságokat számol fel. Eltűnőben van a város és falu közötti, 
és az élet csaknem minden vonatkozásában a falu számára hátrányos kü
lönbség. Hiszen az urbanizáció kulturális, egészségügyi és szociális fel- 
emelkedést biztosít a falun élők számára is. A  városainkban, kiváltkép
pen pedig a fővárosban nagyjából egy évtizede folyó örvendetes és ha
talmas arányú lakásépítkezés minden bizonnyal meg fogja szüntetni 
nagyvárosaink krónikus lakáshiányát.

Mégis pusztán gazdasági, esetleg társadalmi, de kevésbé humanita- 
riánus vagy pszichológiai, különösképpen pedig nem egyházi szempontból 
is súlyos érveket is fel lehet említeni az egyre gyorsuló urbanizációs fo
lyamat ellen. Hatalmas városfejlesztési kiadásokkal jár együtt, túlzsú
foltságra, az embernek a természettől való végleges elszakadására ve
zet, megoldhatatlanságig súlyosbítja a közlekedési, ellátási, higiéniai, kör
nyezetvédelmi és egyéb problémákat. Szociológusok, írók, művészek, 
gondolkodók körében, és nemcsak kapitalista környezetben észrevehető 
egy urbanizáció-ellenes beállítottság, azok körében is, akik semmitől sem 
állnak távolabb, mint a falusi életforma romantizált és idillikus idealiz
musától.

Rendkívül bonyolult a maga általánosságában is a társadalomnak az 
urbanizációhoz való viszonya, tulajdonképpen összefügg az összes gazda
sági, társadalmi és kulturális problémával.
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A  kapitalista és a szocialista urbanizációs elméletek nagy különbö
zősége abban van, hogy míg az előző megelégszik azzal, hogy leírja — 
tegyük hozzá, nagy szakmai hozzáértéssel — az urbanizációs folyamat 
mogástörvényeit és perspektíváit, addig a socialista tábor szociológusai 
tudatában vannak az urbanizációs folyamat társadalmi irányítása szük
ségességének és lehetőségeinek. Az pedig nem kétes, hogy az, hogy egy 
társadalom mennyire képes a városiasodás folyamatát irányítani, az vég
ső soron a fennálló társadalmi rendtől függ.

A kapitalista társadalomban az urbanizáció súlyos fogyatékosságai a 
fejlődés spontán jellegéből következnek. Az ezerfelé ágazó magánérdekek 
dzsungeljében, a telek- és lakásspekulációk útvesztői között a társada
lom urbanizációs fejlődése helyes irányban tartására aligha van lehető
ség. Annál kevésbé, mert igen sok esetben éppen azok vannak személyük
ben is érdekelve az áttekinthetetlen viszonyok fenntartásában, akiknek 
ténylegesen lehetőségük volna azok megváltoztatására.

A  saját fejlődésének irányítására képes szocialista társadalomban az 
urbanizáció nem magánérdekek ösztönös működésének eredménye, ha
nem a társadalom egységes gyakorlata által irányított célszerű feladat. 
Szociológusaink hangoztatják, hogy az urbanizáció szocialista irányításá
nak két időszaka különböztethető meg.

A  gyorsított, és társadalompolitikailag is extenzív, vagyis a mezőgaz
dasági munkaerőkészlet radikális csökkentésével járó iparfejlesztés ko
rában a településhálózat fejlesztését mechanikusan alárendelték az anya
gi termelés fejlesztési érdekeinek. Vagyis az urbanizáció irányítása gya
korlatilag a termelés telepítésének volt a függvénye. Hazánkban e kor
szak a hatvanas évek első felében ért véget.

A  korunkban végbemenő tudományos-technikai, vagy ahogy sokan, 
szívesen nevezik: második ipari forradalom korszakában fokozott figye
lem fordul a termelés személyi feltételei felé. A  hagyományos értelem
ben vett ipari munkások rétegét egyre nagyobb mértékben felváltó ún. 
„fehérgalléros réteg”, tehát a mérnökök és technikusok egyre kevesebb 
fizikai és egyre több értelmi és idegmunkájá jó elvégzése érdekében az 
előbbieknél lényegesen megfelelőbb lakásviszonyokat kell teremteni.

Aligha véletlen, hogy bár az urbanizáció a maga általánosságában 
nem is kifejezetten modern jelenség, a várossal foglalkozó társadalom- 
lélektani tudomány gyors fejlődésének kezdete összefügg az elektronika, 
a komputerizálás és a fokozott automatizálás jelenségeivel érkező máso
dik ipari forradalommal.

A  várossal foglalkozó társadalomlélektani szakirodalom a nagyvá
ros pszichológiai sajátosságát elsősorban abban látja, hogy a városlakó 
nagyobb tömegű és bonyolultabb ingernek, információnak van kitéve, 
mint a kisvárosi vagy falusi ember. A  forgalmilag is túlzsúfolt modern 
metropolisokban ez az ingermennyiség példátlan mértékben növekedik 
és sok esetben túljut a biológiai és neurológiai elviselhetőség határán. 
Bizonyos, hogy e stimulus-túltengésnek jelentős része van abban, hogy 
a nagyvárosi lakók között egyre több a prszichopatologikuis reakciókat 
mutató személyek száma a más településformák között élőkhöz viszo
nyítva. Érdekes, hogy a hagyományos településforma ellenpólusában, a 
lakótelepeken, különösen is a fogalmában is rövid ideig élve is rossz
emlékű ún. alvóvár ásókban az információ-szegénység (mivél az ittlakók 
jó része nemzedékek óta a több információhoz volt szokva) okozhat 
pszichikai problémákat.

Közvetlen környezetünkben maradva: az utóbbi évtized soha nem 
látott arányú és nagyon örvendetes fővárosi lakásépítkezései magukon
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viselik mind az extenzív, mind az intenzív urbanizáció jegyeit. Inten
zív urbanizáción értjük a szlumosodásnak indult, épületi állagában is 
igen leromlott, és egész sor szociálpatológiai jelenséggel terhelt belső vá
rosrészek nagyarányú rekonstrukcióját, például a Józsefvárosban. Ex
tenzív urbanizáció pedig új lakótelepek kialakítása városszéli, gyéren, 
vagy egyáltalában nem lakott, általában mezőgazdasági területeken. 
Ilyen nagy vállalkozás az újpalotai és lesz a békásmegyeri és káposztás
megyeri lakótelep. A  két mai urbanizációs településforma között több
féle átmenet lehetséges, például Óbudán vagy Kelenföldön, és mindkettő 
előnyei és hátrányai ismeretesek mind gazdaságossági, mind szociológiai 
szempontból.

II. Néhány gondolat a gyorsütemű urbanizáció és a lelkészt munka 
összefüggéséről

Közismert tény, hogy a keresztyénség kezdeteiben kifejezetten a vá
roslakók vallása Volt. A  lutheri reformáció pedig különösen is kedvelte 
a városi klímát. Bár évszázadok során erős és értékes bázisai alakul
tak ki a nem városi településformák között lakók körében is, már tör- 
ténetietlensége miatt is eleve elhibázott az egyház jövőjét általánosság
ban az urbanizációtól félteni.

Aligha tagadható azonban, hogy a környezetünkben végbemenő, so
ha nem tapasztalt intenzitású, és tudatformáló változásokat is magában 
hordozó urbanizáció komoly gondokat, vagy inkább feladatokat jelent 
gyülekezetépítő munkánkban. Népegyházi keretek között gondolkozva — 
és bármennyire is hangoztatjuk, hogy e gondolkozási és cselekvési keret 
idejét múlt: munkahipotézisként nem tudjuk figyelmen kívül hagyni — 
tehát népegyházi szempontból a környezetünkben végbemenő urbanizá
ciós folyamat egyértelműen kárára van gyülekezetépítő munkánknak. 
A  hagyományos közösségi formák: a faluközösségi, rokoni, nagycsaládi 
és szomszédsági kötelékek urbanizációs bomlása a padhoz-paphoz-nap- 
hoz kötött népegyházi vallásosság feloldásával jár. Szanálási területeken 
az ingóságok hallatlan devalvációja megy végbe. Feleslegessé és érték
telenné válik a hátrahagyandó életforma sokféle tárgyi rekvizituma, 
amelyek a „talán még jó lesz valamire” elv mögött lapultak meg kam
rák, ólak, padlások mélyén. Ezzel párhuzamosan, s talán nem is függet
lenül ettől, végbemegy egy nagyszabású tudatformálódás, ideológiai de
valváció, eszmei selejtezés. A  „talán még jó lesz valamire” tudattartal
mak is feleslegessé válnak. Igazlmas kérdés, hogy e.radikális környezet- 
változásban mennyire tud, s tud-e egyáltalán akklimatizálódni a csak 
tradicionális vallásosság.

A  lakóhclyváltozások során óhatatlanul elszakadnak gyenge és akár
hány esetben kétes értékű szálak, amelyek az egyént a gyülekezethez 
kötötték. Bármennyire történeti esetlegesség kinek-kinek a felekezeti 
hovatartozása és bármennyire válik maga a hovatartozás ténye is egy
re több esetben bizonytalanná, jelenlegi egyházi helyzetünkben egysze
rűen az emberek megszólításénak lehetősége és az egyházközigazgatás 
szempontjából népegyházi kategóriákban gondolkozunk. Ezért nem egy
szerűen holmi „ceterum censeo”-ként — hiszen annyiszor mondtam már 
— de mert a tartalmi összefüggés kötelez rá, itt kell megemlítenem köz
egyházi felelősségünket abban a tekintetben, hogy amennyiben erre egy
általán módunk van, mindent tegyünk meg azért, hogy az urbanizációs 
lakóhelyváltozások során minél kevesebben kallódjanak el a legalább 
népegyházi szinten állók közül.
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Ehhez csak azt fűzöm most hozzá, hogy a jelenleg mintegy 48 ezer 
újpalotai lakos közül, miután elő nem fordult egy esetben sem, hogy 
a bármilyen hiányos címjelzéssel tudomásomra hozott evangélikusokat 
miután hívogató-címellenőrző-előigazoló levéllel felkerestem, meg ne lá
togattam volna — tehát 48 ezer lakosból eddig 114 családban 176 olyan 
evangélikust sikerült felfedeznem, akiknek legalább a nevét beírhattam 
a gyülekezeti nyilvántartásba. Ezek között mind a templomlátogatási, 
mind a fenntartási készség magasan jobb az eddigi gyülekezeti átlag
nál, közülük hat új presbiter is kikerült, s aktívabbak az eddigiek leg
többjénél. A  gyülekezet területén az utóbbi évek során szanált 97 lakás
ból ötben lakott 11 nyilvántartott evangélikus. Közülük öten a gyüle
kezet területén maradtak, hármükat át jelentettem, két lakásban lakott 
három hívemnek nem sikerült a nyomára akadnom.

Az urbanizáció világjelenség. Van nyugati teológiai irodalma is. Hoz
zá is férhető. Ilyen — inkább elméleti jellegű — a néhány éve és nem 
méltatlanul teológiai best-sellerré vált (Harwey Cox-könyv, a „The se- 
cular city” , ismertebb német címén a „Stadt dhne Gott” vagy az a gya
korlatibb jellegű tanulmánykötet, amely a „Die Siedlung, als Neuland 
dér Kirche” címen jelent meg a „Kirchenreform” sorozatban.

Ez az irodalom azonban annyira magán viseli egy egészen más tár
sadalmi és egyházi környezet bélyegét, hogy nálunk jószerint használ
hatatlan. Tudunk példákat NDK-beli kísérletekről, amelyekkel ott az új, 
lakótelepi környezetbe került tömegeket igyekeznek egy kissé — hogy 
úgy mondjam — „síppal, dobbal, nádihegedűvel” „befogni” az egyházba. 
Ha másért nem is, az egészen más egyházstatisztikai és a némileg kü
lönböző egyházpolitikai helyzet miatt e példák nem használhatók ná
lunk.

Így az urbanizációs folyamatban végzett szolgálatunk lehetőségei
nek és feladatainak felmérésében a sok tusakodással kialakult meggyő
ződésünkre és a nem kevesebb törődéssel megszerzett tapasztalatainkra 
vagyunk utalva.

Felsorolandó gondolataimat akaratlanul is befolyásolja az a tény, 
hogy gyülekezetem területére esik az az újpalotai lakótelep, amely akko
ra, hogy az ott épülő lakások és az építési idő együtthatóját tekintve so
ha nem volt e hazában akkora lakásépítés és Közép-Európában is alig. 
Ebben a ma legmodernebbnek tartott településformában már eddig is 
többszáz családlátogatást végeztem. így gondolataim elsősorban az exten- 
zív urbanizációra vonatkoznak.

1. A  környezetünkben végbemenő gyors urbanizációs folyamatban 
egyszerűen nem lehet hiteles és érvényes egyházi szolgálatot más alapon, 
mint a diakóniai teológia alapján végezni. Saját köreinkben bármennyi
re természetes ez, mégis jól esett ehhez egy váratlan illusztrációt is ta
lálnom. A neves jugoszláv marxista szociológus, Zdravko Mlmar, hazája 
egyik szocialista városa, Novo Velenje szociológiai felméréséről írt köny
vében elismeréssel említi meg, hogy a nyugat-németországi evangélikus 
egyház komoly, és társadalmilag a túloldalról is csak pozitívan értékel
hető szolgálatot végez azzal, hogy megfelelően felkészített munkatársai 
nyomban beköltözésükkor felkeresik az új lakótelepek minden lakóját 
és segítséget nyújtanak abban, hogy azok az emberek bármiféle tár
sadalmi kapcsolatot találván elkerüljék a privatizálódás, a lakóhelyi el- 
idegenülés itt rendkívül nagy kísértését.

2. A  hazánkban ma végbemenő nagyarányú urbanizációs folyama
tot fogyatékosságai, sőt hibái ismeretében is egyértelműleg pozitívnak
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tartjuk. Csak örömmel lehet tudomásul venni, hogy radikális lépések 
történnek azért, hogy fokozatosan felszámoltassák és vélhetőleg az ezred
fordulóra végleg megszűnjön hazánkban a lakáshiány és a népesség je
lentős hányada az előzőkhöz képest lényegesen kulturáltabb lakásviszo
nyok közé kerüljön.

3. Az urbanizációs folyamat negatív vonósait mi is ismerjük. Aligha 
változtathatunk rajta de nem tudunk örülni a lakosság tömeges elván
dorlásának az iparilag elmaradottabb vidékekről. Még kevésbé annak, 
hogy e vidékek kulturális és egészségügyi ellátottsága egyre nagyobb 
feladatot jelent. Nem tudunk örülni egykor virágzó falvak elnéptelene
désének. Marxista szociológusokkal maradéktalanul megegyezik a véle
ményünk abban, hogy mi sem tartjuk sem biológiailag, sem erkölcsileg 
egészségesnek, sok tízezernyi ingázó életét és reméljük, hogy tovább 
folytatódik az utóbbi évek sikeres decentralizáló ipartelepítése.

Az intenzív urbanizációval kapcsolatos nagyarányú szanálások és. ki
sajátítások során államunk messzemenően érvényesíti a humánus szem
pontokat. Azonban sajnos sok az ezekkel kapcsolatos visszaélés és spe
kuláció, s erről időnként a napisajtó is hírt ad. (Pl. Népszabadság 1974. 
nov. 3.-i száma.)

Az urbanizációs folyamatba kerülők nemcsak a falusi vagy kisvá
rosi intimitások pletykás légkörét 'hagyják maguk mögött. Ezernyi eset
ben elmaradt mellőlük a jó és talán rossz értelemben is nélkülözhetet
len lakóhelyi emberi környezet, a „jó és megbízható szomszédok” — mert 
ilyenek is vannak — és Luther nagy bölcsességgel sorolta fel őket a 
mindennapi kenyér áldásai között.

A  környezetünkben végbemenő rendkívül gyorsütemű urbanizáció 
dehumanázáló hatása teljes egészében ma még fel sem mérhető, leg
feljebb az öngyilkosságok nagy számával meghökkentő lelki károsodást 
okozhat. Az esetlegesen egymás közelébe telepített és egymást az esetek 
nagy részében megismerni sem igyekvők között félelmetes arányokat ölt
het a zárkózottság, a közömbösség, a mindenki más iránt való érdek
telenség. Az anonimitás, a közösségi kontroll nagymértékű lazulásának 
következményei nemcsak erkölcsileg, de kriminalisztikailag is kimutat
hatók. Az emelkedettebb szintű lakóhelyi környezettel való utilitárius 
azonosulást ritkán követi az emocionális azonosulás. A  családokon be
lüli nemzedéki problémák élesebben jelentkeznek a sokkal kényelme
sebb, mégis szőkébb, magasabb urbanizációs szintű lakásokban. Öregek 
nem találják helyüket, a megszokott és igényelt környezeti emberközel
séget. Másodpercekkel is feszített-szorosán gazdálkodó élettempóban 
eleinte bosszantott és idegesített, később, hogy okát megtudtam, nagyon 
elszomorított az, hogy néhány lakótelepi öreg hívem minden vasárnap 
jó órával az istentisztelet kezdete előtt beül már a templomba. A  hét
köznapi reggeli hajszában mégcsak meghúzzák magukat, amíg a család 
elviharzik. Vasárnap — s félő, hogy máskor is — nagyon útban vannak. 
Meg- megpróbálkoznak a nagyon jószándékú öregek klubjával, de ott 
is idegenül érzik magukat. Nekik soha el nem mondanám, de bizony tu
dom, hogy e konstruált környezet számukra már mindhalálig idegen 
marad. — FaJlszomszédok voltak már három év óta, de soha nem látták 
egymást, nem is voltak kíváncsiak egymásra. És ha nem romlik el is
mételten a lift — és ilyenkor az ezerszer elátkozott lépcsőház az olyan 
nagyon hiányzó fórum szerepét tölti be kényszeredetten — rájöttek-e vol
na valaha is, hogy ötven éven át a szomszéd utcában laktak, s lett vol
na-e mód arra, hogy elsüllyedt múltjukkal hosszú beszélgetésekben még 
egyszer, és talán lelket tisztító módon újra találkozzanak?
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Kapualjakban csoportokba verődötten táskamagnetofont bömbölte- 
tő fjatalok, játszótereken még őszi esőben is egyedül üldögélő, fanatikus 
szektaagitátorok könnyű prédájául szolgáló öregeik közelében — pedig 
jó meleget ad a távfűtés, de itt még embert is látni — könnyen eszünk
be jut a pásztor nélkül maradt nyáj képe.

4. De még ha így volna is, méltatlan az evangéliumihoz és az evan
gélium Urához arra gondolni, hogy meg lehet nyergeim az urbanizációs 
ártalmakat, valamiféle tőkét lehet formáim, vagy legalábbis kapcsoló- 
pontot kialakítani belőlük, hiszen az elrrtagányosult, a gyökérvesztett, 
lelki vákuumban élő ember fogékonyabb az evangéliumra. Mint ahogy 
méltatlan volna egyházi munkát építeni egy egyébként nem is létező 
ideológiai vákuumra, vagy a szintén nem létező eszmei elbizonytalano
dás zavarosában halászni. Az ilyesféle kísértő gondolatokban mintha a 
hidegháborús korszak nyomorteológiájának legrosszabb emléke kísérte
ne. Merthát ugyebár az volt csak a szép hitélet, amikor együtt térdel
tünk az óvóhelyen ...

Az evangélium az élet teljességében szólítja meg az embert. És az, 
urbanizációs folyamat a maga egészében a „nagyobb rész” kiteljesedet- 
tebb életét jelenti Vörösmarty könyvtári gondolatainak szép szavai sze
rint. Egyébként pedig az urbanizációs ártalmakat túlbecsülni legalább 
olyan hiba, mint észre nem venni, vagy jelentéktelennek gondolni azo
kat.

Lelkész! munkánk szempontjából az urbanizációt nem lehetőségnek, 
hanem feladatnak kell értenünk.

5. Nem oszthatjuk azok véleményét, akik szerint a városiasodás 
gyorsított üteme végzetes az egyház számára. Ha az volna, nem lenne 
más az egyház, mint egyszerű szociológiai képlet. De ez a valóság semmi
lyen irányból sem megengedett elnagyolását jelentené.

Nagy, vidéki ipari központ közvetlen szívóterében élő, igen tradicio
nális, kis falusi gyülekezet azóta elhunyt lelkésze mondta néhány éve, 
hogy munkája felől kérdeztem, kicsit öregesen patétikus, de fáradt és 
őszinte rezlgnációval: „temetem a gyülekezetemet, a holtakat is, meg az 
élőket is” . Jóhírű kis dunántúli gyülekezetből frissen Pestre költözött 
hívem újságolja a minap örömmel, hogy náluk még mindig van gyüle
kezet ...

Nehéz eldönteni, hogy hitetlenségből, szeretetlenségből, felelőtlenség
ből, társadalmi vagy politikai elmaradottságból vagy tájékozatlanságból 
van-e legtöbb az urbanizációval kapcsolatban még lelkészd körökben is 
fellelhető pánikhangulatban. Mi nem negatívumokra, nem a duzzogás 
olvadó jégtábláira építünk, merthogy ott még van hely az egyház szá
mára, olyasféle meneküléssel, mint a múlt századvég elvetélt apologeti- 
kai próbálkozásai, hogy a tudat táguló világában legalább egy rezervá- 
tumnyi helyet biztosítsanak az Istennek.

6. Az urbanizáció feladat az egyház számára. A gyülekezetek ru
galmasságának, kohéziós erejének nagy próbája. Extenzív urbanizáció 
közepette is nem extenzív, hanem az eddiginél sókkal intenzívebb gyü
lekezeti munkára van szükség. Akik kilométerekben, vagy lélekben, 
vagy mindkettőben nagyon távolról érkeznek diakóniai teológiánkhoz, 
előszeretettel hiányolják új lakótelepeinken a templomokat. Nekik türe
lemmel, és újra meg újra el kell magyaráznunk, hogy párszáz méterrel 
odébb csaknem mindenütt beülhetnek templompadba. Sajnos, sehol nem 
fognak szorongani. Az urbanizáció folyamatában községekkel együtt óha
tatlanul nóptelenednek el templomok is. Másutt' állóvíz-csendes gyüle
kezetek mobilizálódnák. Emberek, topográfiailag is, lelkileg is jönnek
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és mennek körülöttünk. És mi ezenközben végezzük sajátos munkán
kat, úgy, hogy az evangélium hirdetésével együtt, soha nem taktikázásból, 
de mindig tiszta szeretetből társadalmi munkát is végzünk. Lelki ott
hont, emberséges környezetet, sorsuk és életük iránt érdeklődő, s ha kell, 
a segítőikész szeretet jó leikével abban részt is vállaló embereket kíná
lunk a gyülekezetben a vadonatúj környezetbe került és erre igényt is 
tartó evangélikusoknak. Erre a fontos szolgálatra fel lehet és fel is kell 
készíteni erősen városiasodó gyülekezeteink erre alkalmas tagjait.

Az egyház környezetet humanizáló, jó környezeti közérzetet, egész
séges lokálpatriotizmust elősegítő, méreteiben ténylegesen talán nem je
lentős, de társadalmilag regisztrálható és feltétlenül konstruktív szol
gálatát a világi tényezők nemcsak tudomásul veszik, de elvárják és igény
lik is. Ennek volt, tanúja, mégpedig tanácselnöki szintű, igen tartalmas, a 
társadalmi diakónia folytatására biztató, és templomi jubileumi ünnep
ség nagy nyilvánossága előtt elhangzott hozzászólás formájában a legdi
namikusabban fejlődő fővárosi kerületben élő gyülekezetünk.

A gyülekezetek pedig — tudom, ez a nehezebb, s ezt kevéssé is is
merem — tudjanak, ha kell, egyházhoz marasztaló módon búcsút venni 
az urbanizációs lakóhely-változások során tőlük távozó tagjaitól. S tud
ják magukhoz asszociálni az újakat, valahogy úgy, ahogyan mi igyeke
zünk tenni, s ahogyan ez az igyekezet egyik laikus munkásunk kedves 
versében megszólal. Ezt az irodalmilag nyilván nem nagy igényű ver
set az tudja igazán értékelni, aki tudja, hogy emberi feszültséggócok ala
kulhatnak ki az őslakók és betelepültek között a szinte méternyi pon
tossággal bemérhető határvonalak vagy inkább törésvonalak mindkét ol
dalán.

Íme a vers:

ÚJPALOTÁN

Ahol nemrég még pillangót űztem 
És messze látszott a zöld határ 
Ott most merev vigyázba kövülten 
Betonházak hosszú sora áll.

Végétért a régi gyermekjáték 
A bujócskáknak nyoma is kihűlt 
A magasra törő emberi szándék 
Élni, lakni, ide települt.

Messze láttam, Főt, Mogyoród felé 
A  színek ottfogták a szemet 
Most odaállok egy nagy ház elé 
És visszataszít tíz emelet.

Kívül csak szürke, hideg falak 
De belül emberezrék élnek,'
Gondok párnáján alusznak,
Vagy hitük melegén remélnek?

Közeire néző, látó szemmel 
A falak mögé is benézek,
Mert lehet élni ott is szivmeleggel,
Hol betonból készült a fészek.
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Nem is olyan idegen, ahogy nézem,
Már átmelegedtek a falak,
Jó munkával telt nap után szépen 
Az emberek jó éjt mondanak.

A  Hold rácsillan még a falakra 
Függönyt húznak az ablakszemek 
És mögöttük egy derűs holnapra 
Álmot szőnek alvó emberek.

Befejezésül: Egyik presbiteremtől, egy hajdani huszárőrmestertől 
bölcs mondást hallottam néhány hete. Gyakran eszembe jut. Emberséges 
oktatótisztek — mert még ilyenek is akadtak — látva egykor a lovaglóis
kolában, hogy fél az újonc, ha ugratni kell, így biztatták, s nem is ered
ménytelenül (mert a ló — úgymond — megérzi, hogy lovasa bízik-e a 
sikerben) — : „Dobd át, fiam, a szíved az árkon, s meglásd, a lovad is át
visz” .

Az urbanizáció folyamatában — nem kétséges — társadalmunknak is 
és egyházunknak is akadályt kell átugrani. Szakadék van a régi és új 
településforma tudatformáló hatása között. Ezt sem kikerülni, sem le
becsülni, sem miatta pánikba esni nem szabad. S ha szívünk: lendüle
tünk, felelősségünk, hitünk, imunkakedvünk, összetartásunk átjut az aka
dályon, biztos, hogy az urbanizációs folyamat közepette egyházunk és 
társadalmunk számára egyaránt jó szolgálatot fogunk végezni.

Schreiner Vilmos

Publicisztika az egyház szolgálatában
A Lutheránus Világszövetség európai kisebbségi egyházainak 

szemináriuma az NDK-ban

1977. március 13—19. között a mecklenburgi Güstrowban (NDK) ta
lálkoztak Európa tizennégy országából a Lutheránus Világszövetség meg
hívására az egyházi sajtó munkásai, hogy kicseréljék tapasztalataikat a 
júniusában Dar-esSalaamban sorra kerülő tanzániai evangélikus világ
gyűlés előtt.

Egyházunk képviseletében dr. Vámos József teológiai tanár és ifi- 
Harmati Béla budapesti lelkész vettek részt a szeminárium munkájában. 
Mindketten tagjai a Lelkipásztor szerkesztőbizottságának és az Evangé
likus Élet rovatvezetői.

A  szeminárium résztvevői részletesen beszámoltak .az egyházukban 
folyó sajtómunkáról és más kommunikációs lehetőségeikről is (rádiós 
istentiszteletek, tv stb.). A  szeminárium főelőadását Harmati Béla tartot
ta „Publicisztika az egyház szolgálatában” címen, majd a negyvenhat 
résztvevő három munkacsoportban foglalkozott egy-egy bevezető refe
rátum után az információ, a kommunikációs folyamat és a meditáció kér
déseivel.

A  résztvevőket fogadáson látta vendégül Hans Seigewasser, az NKD 
kormánya egyházügyi államtitkára, valamint a Lutheránus Világszövet
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ség Nemzeti Bizottsága. Egy napos kirándulás keretében a vendéglátó 
mecklenburgi tartományi egyház történeti nevezetességeivel ismerked
tek és- a mai egyházi életet tanulmányozták az európai kisebbségi egy
házak küldöttei.

A  szeminárium számos javaslatot és ajánlást dolgozott ki a világgyű
lés, a kiküldő tagegyházak és a Lutheránus Világszövetség számára a 
tagegyházak információs és publicisztikai munkája és tapasztalatcseréje 
elősegítésére.

A következőkben a szeminárium főelőadását közöljük.

Publicisztika az egyház szolgálatában

Amikor ezzel a témával foglalkozunk, a feldolgozandó kérdések szá
munkra egyrészt a „publicisztika”, másrészt pedig az „egyház” oldalá
ról adódnak. Már a munkacsoportok beosztása alapján sejthettük, hogy 
a publicisztikáról mint információs- és kommunikációs folyamatról és 
meditációról fogunk beszélgetni. Beszámolni, kommentálni vagy agitál
ni? — tesszük föl a kérdést, Bár mindnyájan tudjuk, hogy é három dolog 
összefügg, mégis hol egyik, hol másik inkább a hangsúlyos, Az is említés
re érdemes, hogy itt most nem egyszerűen „egyházi publicisztikáról” 
kívánunk beszélgetni, hanem az egyház szolgálatában álló publicisztiká
ról.

Az „egyház” említésénél bele kell helyezni magunkat abba a fejlődés
be is, amit számunkra a legutolsó évtizedek az egyházról szóló tanítás, 
az ekkleziológia terén az ökumenikus mozgalommal kapcsolatban elő
hoztak. A  maga korában igen ismert német rendszeres teológus, W. J. 
Hermann (1846—1922), századunk első éveiben egyszer megkérdezte a ké
sőbb híressé vált svéd teológust, G, E. H. Aulent, milyen kérdésekkel fog
lalkozik. Aulen elmondta, hogy az egyház fogalmának vizsgálatát végzi. 
A  válasz így hangzott: „Önöknek Svédországban rengeteg idejük lehet, 
ha még ilyen mellékes dolgokkal is ráérnek foglalkozni!” (Vö. Ulrich Va- 
leske, Votum Ecclesiae, München, 1962. 1 Ip.)

Ma az önkumenikus teológiai munkában a kérdésföltevések nem tud
ják elkerülni az egyház kérdését és megpróbálják megválaszolni, micso
da az egyház és hol található, melyek a mai keresztyénséget elválasztó 
tényezők, miért kell keresnünk az egységet és miben találhatjuk azt 
meg, vagy hogyan tud az egyház beleszólni a világproblémák megoldá
sába, hol kell vagy milyen módon szabad az egyháznak magára vennie 
a világ iránti felelősséget. Szemben találjuk magunkat egész sor ekkle- 
ziológiai problémával, és ezek között ott láthatjuk a£t a véleményt is, 
hogy „az egyház tulajdonképpen magamagát eddig még nem határozta 
meg” (K. G. Steck, Die katholische Lehre von dér Kirche. Lüneburg. 1955. 
41. lp.), mert élete és tanítása önmaga számára magától értetődő valóság 
volt. Ma azonban meg kell kérdeznünk, hogy ki vagy kik azok, akik az 
egyház nevében beszélhetnek, milyen mondanivalója van az egyháznak 
mások számára, kik azok, akik hallgatnak az egyházra és mikor és ho
gyan kell az egyháznak beszélnie?

Végül szeretném itt a bevezetésben még megjegyezni, hogy ezen a sze
mináriumon nemcsak a publicisztika és az egyház van egyszerűen a sze
münk előtt, hanem a mai világ is. Bár az ökumenikus mozgalom sohasem 
értelmezte magát kizárólagosan belső egyházi vagy belső keresztyén moz
galomnak, mert a világ és az emberiség kérdései mindig előkerültek ben
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ne, mégis az a tapasztalat, hogy a múltban főleg olyan környezetnek ér
tették a világot, amelyiknek szüksége van a misszióra, az evangélizációra 
és a segélyakciókra. Az egyház gyakran Isten fény- és hatalomközpontja 
szerepében jelent meg, ahonnan a világot megvilágítani, fölszabadítani 
vagy annak parancsolgatni lehetett.

Ezzel szemben az utóbbi évtizedekben az a józan felismerés is meg
található az ökumenikus mozgalomban, hogy „a világ állítja össze szá
munkra a teendőket” (die Welt schreibt die Tagesordnung” — Colin W. 
Williams, Gemeinden für andere — jOrientierung zum kirchlichen Struk- 
turwandel, Suttgart, 1965. 89. lp.). így például most a Helsinkiben megtar
tott Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet után és a belgrá
di konferencia előtt, amelyet az év legjelentősebb politikai eseményeként 
szabad értékelnünk, figyelnünk kell arra is, hogy a helsinki értekezlet 
záróokmányában nagyon figyelemre méltó dolgokat olvashatunk az in
formációcsere és a publicisztika kérdéseiről. Mégis, amikor most meg
próbálok néhány kérdést összefoglalni az egyház szolgálatában álló pub
licisztika témaköréből, elsősorban a Lutheránus Világszövetség Evianban 
tartott világgyűlése utáni eseményeket tartom szem előtt és azokra a kér
désekre térek ki, amelyek a mi Magyarországi Evangélikus Egyházunk
ban kérdései a publicisztikának.

1. Publicisztika az evangéliumhirdetés szolgálatában

1. Az egyháznak mindenekelőtt az a feladata, hogy a Jézus Krisztus
ról szóló evangéliumot, Istennek üdvözítő erejét hirdesse. Publicisztika 
az egyház szolgálatában tehát nem más, mint publicisztika az evangélium 
hirdetése szolgálatában. Az első bibliai beszámolók olyan információk, 
amelyek mint az Újszövetség négy evangéliuma és más iratai is, a Cse
lekedetek könyve 4,20 értelmében számolnak be: „ . . .  Nem tehetjük, hogy 
ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” . Az evangélium közepe 
(Mitte des Evangeliums) maga Jézus Krisztus és rajta keresztül nyilat
koztatja ki magát Isten az embernek és a világnak, mint „a Beszélő, Cse
lekvő és az Eljövendő” (dér Redende, dér Handelnde und dér Kommen- 
de). Az igehirdetésben, a keresztségben és úrvacsorában azzal a Jézus 
Krisztussal találkozunk, aki által Isten szól hozzánk, cselekszik velünk és 
hozzánk jön (W. Andersen, Dér herausgeforderte Glaube, 1972. S. 159.). 
Az Evianban tartott világgyűlésen az első szekció feladatunkat ehhez 
kapcsolódva így fogalmazta: „...am int Jézus Krisztus elküldetett a vi
lágba, hogy azt megvá’tsa, ugyanúgy küldettünk el mi Jézustól, hogy az 
evangéliumot szeretetben és igazságban hirdessük’ (Evian, 1970. epd — 
Dokumentation, 1970. 103. lp.)

Jézus Krisztus missziói parancsában tartalmilag is előttünk van a 
feladat: „ . . .  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol
tam nektek” . Az egyházat tehát az ige és a szentségek teremtik meg és az 
egyház Krisztussal áll és bukik, aki „victor quia victima” (győző, mert 
legyőzetett). Azon módszereink mögött, ahogyan tanítunk és ahogyan 
prédikálunk, ott rejtőzik ekkleziológiánk és krisztológiánk. így például 
teológiai gondolkodásunk szerint az egyház lehet az ige tiszta hirdetése 
és a szentségek helyes kiszolgáltatásának helye, vagy ezeken az ismertető
jeleken felül még szükséges az egyházfegyelem gyakorlása is. Hangsú
lyozhatjuk az egyház közösség voltát is, lehet a „szépet és jót akarók kö
zössége” vagy „a megigazult bűnösök közössége” . Jelölik sokan az egyház 
lényegét úgy is, mint „üdvintézmény” vagy úgy mint „szociálforradalmi
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csoport” vagy „vallásos gondozóintézmény” vagy „vallásos igényeket ki
elégítő szolgáltató intézmény” .

2. A  publicisztika területén a kérdések nem annyira a tartalom olda
láról, mit kell hirdetnünk, hanem inkább a módszerek oldaláról adódnak, 
hogyan kell az evangéliumot hirdetnünk. A sokféle egyházi irányból a 
kérdéshez közelítő teológusok a megoldást régóta keresik az alkalmazko
dás (Akkomodation), kapcsolópont-keresés (Anknüpfungspunkt) és a meg
honosítás (Bodenstándigkeit) problémáinak vizsgálatával.

Az evangélium ugyanis csak bizonyos történeti-kulturális-társadalmi 
tényezők által meghatározott formákban létezik. Amint az ismeretes, 
az ősegyház nagyon hamar történeti-kulturális módon „zsidókeresztyén” 
és „pogánykeresztyén” vonásokat öltött magára. Az egyház és a teológia 
missziópedagógiai célzatú alkalmazkodása a görögök, rómaiak, frankok, 
germánok, szlávok, magyarok stb. gondolatvilágához általánosan ismert. 
Ma gyakran fölbukkan a kérdés, mennyire kell komolyan vennünk az 
evangéliumnak a nem-európai kultúrákhoz való alkalmazkodását.

Az 1910-ben Edinburghban tartott missziói világkonferencia már így 
fogalmazta: „A  missziói területeken minden bennszülött egyház a külön
böző elemekből azt a bizonyos keresztyén tanításépületet fogja felépíteni, 
amelyik a maga saját életéhez a legjobban illik .. . Minden bennszülött 
egyháznak az Isten Lelke Vezetése alatt a maga számára rögzítenie kell 
saját hitvallását” . (World Missionary Conference 1910. Edinburgh and 
London. Vol. VIII. Cooperation and the Promotion of Unity. 135—6.). Az 
afrikai, latin-amerikai, ázsiai teológiákban az a törekvés, hogy az evan
géliumot meghonosítsák, hogy az igehirdetés ne légüres térben, hanem az 
illető nép kultúrájába beleágyazva (Akkulturation) történjék, úgy tűnik, 
az inkarnáció tényének megalapozott megértési lehetősége. (Vö. S. R. 
Erieling, Zurn Problem einheimischer Theologien, Materialdienst des kon- 
fessionskundlichen Instituts Bensheim. 1/1976. 1—10. lpk.)

Az Egyházak Világtanácsának Nairobiban 1975-ben tartott nagygyűlé
sén így volt szó erről: „Minden kultúra egyformán közel van Krisztus
hoz”, ezért az a mi feladatunk, hogy „minden kultúrával kritikusan, al
kotó módon (schöpferisch) és megváltva lépjünk kapcsolatba” , azzal a 
dialektikával, hogy Krisztus minden kultúrát egyszerre „igenei és meg
ítél” (Bericht aus Nairobi 75. Frankfurt, 1976. 48—49. lpk.).

Ez azt jelenti tehát, hogy nem szabad elfelejtenünk a publicisztiká
ban sem az egyház „opus proprium”-át, az evangélium hirdetését. Arra 
mutattak rá egyébként a Lutheránus Világszövetségnek 1974 októberében 
Nairobiban „Igehirdetés és emberi fejlődés” címen rendezett tanácsko
zásai is, hogy az igehirdetés az egyházban nem pótolható semmi mással. 
(Vö. Verkündigung und menschliche Entwicklung, LWB. 1975.).

11. Publicisztika az egységtörekvések szolgálatában

1. Amikor most ebben az összefüggésben egységtörekvésekről beszé
lünk, ezen a legszélesebb értelemben az egyházzal, mint Krisztus testé
vel és mint communio sanctorum-mal összefüggő kérdésfeltevéseket ért
jük. Bonhoeffer tétele, „az egyház nem más, mint Krisztus gyülekezetként 
létezve” (Kriche ist Christus als Gemeinde existierend, Sanctorum Com
munio, 1954. 155. lp.) és Barth különben nem megfordítható mondata,) 
„Jézus Krisztus az maga a gyülekezet” (Jesus Christus ist die Gemeinde, 
KD IV. 2. 741) az egyházat olyan helynek írják körül, ahol Krisztus az 
üdvösséget nyújtja az attól távol állóknak. A  Krisztussal való közöség
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egyúttal közösséget teremt az emberek között is. Az egyház mint commu- 
nio sanctorum a kifejezés eredeti értelmében vagy a szentek közösségét 
jelenti (sancti) vagy a szentségekben (sancta) való részesedésünket.

2. Az alapszabály szerint a Lutheránus Világszövetség azért alakult, 
hogy „a tagegyházak között a hit, a bizonyságtétel és a hitvallás egységét 
ápolja” (LVSz Alkotmány). A  communio sanctorum, az egyház egysége 
sohasem lehet öncél, hanem az igehirdetés szolgálatában áll. Az egyik 
legfontosabb kérdés az ökumenikus mozgalom egségtörekvéseiben, mi
lyen céllal, mire nézve kell az egyház egységét keresni.

A  szokásos egységelképzeléseket talán a legjobban azok kiinduló
pontjai felől tudjuk összefoglalni. Így a saját egyház, mint Krisztus iga
zi egyháza, a maga sajátságos konfesszionális különlegességeivel lehet az 
első kiindulópont. Egy másik lehetőség, amikor az egyházak pluralitása 
és ezzel a különbségek bizonyos relativizálása az elindulás. Krisztus iga
zi egyháza ebben az értelmezésben nem azonos egyik konfesszionális egy
házzal sem, hanem „in, cum, sub” létezik a meglevő felekezetek összes
ségében, azokban, azokkal, azok „színe alatt” . A  harmadik lehetőség, ami
kor az egyház egysége problémáját kívülről, a világ felől közelítjük meg 
(szekuláris ökumenizmus). Természetesen e különböző egységtörekvési 
kiindulópontokat egymással össze is kapcsolhatjuk.

3. Az egyház mint emberek egymásközti közössége és mint konfesz- 
szionális egyházak közössége információs és kommunikációs folyamatban 
alakul ki. Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy szemináriumunk mun
kája beletartozik egyházaink egymással folytatott hosszú információs és 
kommunikációs tapasztalatcseréjébe. Már a Lutheránus Világkonvent 
1929-ben Koppenhágában tartott találkozója is olyan fontosnak tartotta 
ezeket a kérdéseket, hogy a meghozott tizennyolc határozatból négy fog
lalkozik a sajtó és információ munkájával („14. Egyházi sajtóirodák fel
állítása. 15. Három regionális egyházi sajtóiroda felállítása az Amerikai 
Egyesült Államokban, Németországban és a balti-skandináv területen. 
16. Lutheránus Világkonferencia néven háromnyelvű kiadvány megje
lentetése. 17. Az evangélikus egyházak sajtója kézikönyvének kiadása." 
Vö. K. Schmidt-Clausen, Vöm Lutherischen Weltkonvent zum Lutheri- 
schen Weltbund. Die lutherische Kirche, Geschichte und Gestalten. II. 
Gütersloh, 1976. 123. lp.)

Az Evianban tartott legutóbbi világgyűlésen elhangzott H. E. Tödt 
professzor konkrét ajánlása: Az egyháznak az a feladata, „hogy megbíz
ható kommunikációs folyamatot építsen ki három irányban: a) a társa
dalmi-politikai valóság és az egyházi élet között; b) a gyülekezetekben élő 
egyházi bázis és a vezető intézmények között; c) maguk között az egyes 
egyházak között, de nem csupán az egyházi vezetők között, hanem a sok
féle egyházi csoport között úgy, hogy ezek találkozásában az univerzális 
communio sanctorum valósuljon meg. Ahhoz, hogy e három irányban a 
kommunikációs folyamat konkrét legyen, fel kell használni a modern 
információs- és rendszererelméletek felismeréseit.” "(Evian 1970. epd — 
Dokumentation, 1970. 72. lp.)

A  Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Bizottsága 1972-ben el
határozta, hogy tanulmányozzák „Egyház és kommunikáció, különleges 
figyelemmel a tömegkommunikációs eszközökre” címen a kérdés hosszú 
távú tanulmányozásának lehetőségét. 1975 óta működik az LVSz genfi 
központjában a Kommunikációs Iroda (Kommunikationsbüro) és ennek 
az irányítása alá tartozik az LVSz rádiós-, információs és kiadói tevé
kenysége. Az Addis Abebaban (Etiópia) működő rádióadó, „Az Evangé
lium Hangja” és az ehhez tartozó ' regionális stúdiók és kiszolgáló irodák,
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az általában hetente megjelenő LVSz sajtótájékoztató füzetek német és 
angol nyelven és a havonta megjelenő francia nyelvű sajtótájékoztató, a 
két nyelven, németül és angolul megjelenő Lutherische Rundschau / Lu
theren World folyóirat mutatják többek között, hogy az LVSz különböző 
munkaterületei között az információs és kommunikációs szolgálat sokágú 
és fontos szerepet játszik. (Vö. Aus dér Arbeit des LWB. Jahresrückblick 
1976. Lutherische Rundschau, 4/1976. 365—7. lpk.).

4. Ebben az összefüggésben helye van a kritikai megjegyzésnek is. 
Bár az egyes tagegyházakról szóló információk tömegével van ma dol
gunk, az LVSz keretén belül a szocialista országokban élő tagegyházak 
nem megfelelően vannak képviselve. Véletlen volna az is, hogy miközben 
olyan sokat hallunk odahallgatásról, tanulásra való készségről és dialó
gusról, eddig még nem volt olyan világgyűlés és ez érvényes lesz Dar- 
es-Salaamra is, amelyiken valakit előadóként a szocialista országok egy
házaiból hallhattunk volna?

A  szocialista társadalmi valóság állandó kihívást jelent tagegyházaink 
számára. Sajnos, nem mindig sikerül az evangéliumot időszerűen hirdet
ni. Sokszor kísért bennünket a régi szokásos, előregyártott teológiai jel
szavak és formulázások felhasználása, ugyanakkor azonban a szocialista 
országok egyházai figyelemre méltó teológiai munkát is föl tudnak mu
tatni.

Amint az ebben a körben is sokak számára ismert, a mi Magyaror
szági Evangélikus Egyházunk az evangéliumot a diakóniai teológia segít
ségével próbálja megfogalmazni és hirdetni. Mi ez a „diakóniai teológia” ? 
Amint arról Dr. Káldy Zoltán püspök az LVSz Végrehajtó Bizottságának 
1975-ben Amszterdamban tartott ülésén beszámolt, ez a teológia nagyon 
komolyan krisztocentrikus és Jézus ügyét a „Kyriosz és Diakonosz” fe
szültségében szeretné megérteni. (Vö. Lutherische Monatshefte, 11 1975. 
586—8. lpk.) Egyházunk számára a diakóniai teológia olyan publicisztikai 
feladatot is jelent, hogy szeretnénk új teológiai felismeréseinket népszerű
vé tenni és a teológia és gyülekezeti élet közötti, sokszor megszokott 
szakadékokat áthidalni.

11. Publicisztika a világproblémák megoldásának szolgálatában

1. Az ökumenikus mozgalom régi vitája az egyház horizontális és 
vertikális tájékozódásáról ma is eleven. Akadnak még ugyanis olyan ke
resztyének, akik úgy vélik, Jézus Krisztusnak nincs köze olyan emberi 
bűnökhöz, amelyek összefüggésben állnak a fegyverkezéssel vagy a há
borúval. Az ilyen gondolkodásúak ellenében az egyházi publicisztikának 
fontos öntudatalakító funkciója van. Ez sokszor egyszerűen azt jelenti, 
hogy tovább kell mondanunk a hihetetlenül nagy fegyverkezésre fordí
tott összegek számadatait, hogy ti. a világ termelésének 7—8%-a megy 
háborús célra. Bár az emberiség nem tud elegendő pénzt fordítani a ne
velés és oktatás vagy az élelmezés megfelelő biztosítására, a népek még
is egyre töltik maguk alatt azt a puskaporos hordót, amelyik bármelyik 
pillanatban felrobbanhat.

A  világproblémákra vonatkozó öntudatátalakító munkában segítséget 
jelentenek a tömegkommunikációs eszközök. A  Dar-ES-Salaamban terve
zett világgyűlésre kiadott tanulmányi kötetben olvashatjuk: „A  világ ki
csiny ,falu’ lett. A  tömegkommunikációs eszközök odaviszik a gazdag ki
sebbség házába a szegény többség szenvedéseit. Ugyanakkor odavetítik
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a gazdagok luxusát a szegények kunyhóiba és nyomornegyedeibe. Ez fö l
nyitja a szemünket az emberiség növekvő függőségének meglátására.”  
(Vö. In Christus — eine neue Gemeinschaft, Studienbuch, bearbeitet von 
Risto Lehtonen und Gerhard Thomas. LWB, Génf, 1976. 100. lp.)

Különböző válság-katalógusokkal találkozunk. Dar-es-Salaam szá
mára ez így hangzik: „ . . . a  világ népességének gyors növekedése, kör
nyezetünk elszennyeződése, az élelmezési és az energia-válság, egy v i
lágméretű gazdasági összeomlás növekvő veszélye, és a mindennél rosz- 
szabb, a háború és a háborús veszély” (In Christus — eine neue Gemein
schaft, i. m. 108. lp.).

2. Nem szabad azonban megmaradnunk a tények felsorolásánál!
Akadnak reményt keltő jelek is és itt mindenekelőtt szeretném aláhúzni 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet jelentőségét. Hiszen 
ma az 1975-ös Helsinkiben megkötött Egyezmény után és a tervezett 
1977-es belgrádi értekezlet előtt állunk és a helsinki Záróokmány nem
csak Európa, hanem az egész világ számára is fontos. A  Záróokmány 
szövege -mondja: .. Szélesebb, világméretű összefüggésben az Értekez
let fontos összetevője az európai biztonság megszilárdítása és az együtt
működés fejlődése folyamatának és az értekezlet eredményei jelentősen 
hozzájárulnak majd ehhez a folyamathoz. . (Az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet, Záróokmány, Kossuth, 1975. 99. lp.). Szemi
náriumunkon nem tudjuk az egész Záróokmányt tárgyalni, meg kell elé
gednünk most néhány összefüggés jelentőségének fölmutatásával.

Mindenekelőtt a részt vevő államok kölcsönös kapcsolatait vezérlő el
vekről szóló nyilatkozatnak van alapvető jelentősége, mégpedig minden 
vezérlő elvnek azok összefüggésében. Ezért például nem szabad kiemel
nünk az első elvet, hogy „a részt vevő államok úgy vélik, hogy határaik, 
a nemzetközi joggal összhangban, békés eszközökkel és megegyezéssel 
megváltoztathatók” , hanem csak a harmadik elvvel összefüggésben; ame
lyik a határok sérthetetlenségéről beszél. Ugyanígy nem szabad az ún. 
„harmadik kosár” kérdéseit külön választani, hanem csak az egész záró
okmány összefüggésében tárgyalni.

A  Záróokmánynak még az enyhülés terén való úttörő jelentőségét kell 
említenünk. A  szocialista országok egyházai nagyra értékelik a különböző 
ökumenikus és nemzetközi szervezetek békemunkáját (Egyházak Világ
tanácsa, Európai Egyházak Konferenciája, Keresztyén Békekonferencia, 
Vallások Moszkvai Békekonferenciája, Brüsszeli Fórum, Berlini Konfe
rencia stb.), de az a véleményük, hogy az egyes egyházaknak e szerveze
tek munkája támogatása mellett a maguk sajátos hozzájárulását meg kell 
tenni Európa és az egész világ békéje érdekében.

Az emberi jogok és a vallásszabadság kérdéseit nem szabad egyol
dalúan és az összefüggések nélkül tárgyalni. Sajnáljuk, hogy különböző 
amerikai és nyugat-európai erők Belgrádban „siratófalat” akarnak fel
építeni.

3. Az említetteken kívül a politikai és gazdasági problémák egész so
ra van még előttünk, amelyeket az egyházi sajtó részleteiben is feldol
gozhat (pl. az ún. új világgazdasági rend kérdései, a Namíbia—Rhodesia- 
válság, a nemzetközi monopóliumok, a SALT-tárgyalások, az ENSZ in
dítványok stb.).

Itt az a kérdés adódik számunkra, hány százalékot tudunk egyházi 
publicisztikai területünkön politikai-gazdasági problémákra szentelni. A  
tanzániai világgyűlésre kiadott tanulmányi kötetben azt ovlastuk, hogy az 
Addis Abebában működő rádióadó az ún. 70:30-elv alapján működik. 
Azaz 30% a műsorból „vallásos” és 70% „szekuláris” (In Christus — eine
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neue Gemeinschaft, 57. lp.) Nagyon érdekel a kérdés, hogyan van ez az 
egyes tagegyházak sajtómunkájában. A  mi hetilapunknál, az Evangélikus 
Életnél Magyarországon mintegy 33% hely jut az igehirdetésnek, 33% jut 
egyházi és ökumenikus témákra, információkra, kommentárokra és 33% 
pedig politikai kérdésekre, kulturális témákra, szépirodalomra stb.

V. Javaslatok

1. Több megbízható és kölcsönös információ nyerése céljából kívána
tos volna, ha az LVSZ ilyen publicisztikai összejöveteleket, szemináriu
mokat gyakrabban rendezne. A  szocialista országok egyházai érdeklődés
sel figyelik Afrika, Ázsia és Latin-Amerika helyi egyházi kérdéseit is. 
Meg kellene vizsgálni, mennyiben volna lehetséges a szeminárium mun
káját kiterjeszteni a jövőben Európán kívülre is!

2. Az Európai Egyházak Konferenciájának van egy olyan dokumen
tációs szolgálata, amelyik a tagegyházak hivatalos tanulmányi dokumen
tumait, tanulmányi munkáját és publicisztikai tevékenységét ismerteti. 
Egy ehhez hasonló dokumentációs szolgálat nem volna haszontalan az 
LVSz tagegyházai számára sem.

3. A publicisztikának legyen útkészítő funkciója is, az előítéletek 
eltüntetése, a megértési vagy tradíciós korlátok eltávolítása terén. Itt kü
lönösen arra kell gondolnunk, hogy a szocialista országok egyházaival 
kapcsolatban gyakran találkozunk még lejáratási és félremagyarázási 
kampányokkal.

4. A  publicisztikában különösen is figyelnünk kell a nyelv kérdésére. 
Ezeket a problémákat azonban otthon és „anyanyelvi fokon” kell meg
vizsgálnunk. Igen sokszor a nyelv, a stílus, a szóhaszná’at az, ahol a kli
sék az egyház képét elhomályosítják. A  stílus elárulja a lelket! Külföl
diek számára olyan szépen hangzik az Luther egyházában, amikor „öröm
mel, vidámsággal és boldogan (Freudigkeit, Fröhlichfceit, Glückseligkeit) 
szelídségről, nagykorúságról és méltatlanságról (Sanfmütigíceit, Mündig- 
keit, Unwürdig/ceit) szólnak. Lelkészek híveinket háládatosságra, türel- 
mességre, irgalmasságra és igazságosságra (Dankbarkeit, Duldsamkeit 
Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeií) bíztatják. Alázatosságot, szolgálatkészsé
get és illemtudást ajánlanak (Demütigkeit, Dienstbarkeit, Sittsamkeit). 
Mások sokat foglalkoznak a betegesség, az ínség, értelmetlenség, remény
telenség vagy tiszteletlenség (Bresthaftigkeit, Bedürftigkeit, Sinnlosig- 
keit, Hoffnunglosigkeit, Respektlosigkeit) problémáival. Gyakran hiány
zik ezekben a körökben a komolyság (Ernsthaftigkeit), nem is beszélve 
Isten dicsőségéről (Herrlichkeit) vagy az ige lelkiségéről (Geistigkeit) és 
hatalmáról (Máchtigkeit)” (Jürgen Marder).

Harmati Béla
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Az igehirdető műhelye

V l Z K E R E S Z T  Ü N N E P E

Ézs 49, 1—6
Szolgálat fényáradatában

A II. „Ebed Jahve” ének sajátos üzenete
Az „Ür Szolgája” itt személyesen szólal meg — egyes szám első sze

mélyben. Nem mintha ez véglegesen eldöntené az „Ebed Jahve” éne
kek értelmezésének kérdését. Az individuális vonásoknak azonban ez a 
pregnáns megszólaltatása kényszerít minket ebben az irányban való ku
tatásra is. S bár a 3. vers középső felének megfogalmazása — „Szolgám 
vagy, Izrael” jelzi, hogy komoly exegetikiai' problémákkal kell itt meg- 
küzdenünk — mégis szembe kell néznünk a feladattal. Az individuális 
értelmezést látszik alátámasztani az 1. versben felhangzó elhívás Jer 
1,5-re emlékeztető körülírása. Itt szinte kétségtelennek látszik, hogy az 
„Űr Szolgája” „Valaki” , akit Jahve maga hívott el és küld a szolgálatba. 
Valójában nem a találgatások a lényegesek: kit sejthetünk a „Szolga” 
mögött, melyik korábbi királyt, talán Jeremiást, vagy éppen magát 
Deuteróezsaiást? Ennél sokkal inkább döntő az az elvi tisztázódás, hogy 
egyáltalán lehetséges-e egy személyre gondolnunk, aki mint „második 
Mózes” vezeti ki Izraelt a babilóniai fogságból. Ha konkrét személyt 
nem is tudtunk megnevezni, de azt hiszem, hogy von Rád OT Teológiá
jában (B II. 268 kik) mgnyugtató módon zárja le ezt a kérdést, az „új 
Exodust” hozó prófétai reménység körvonalazásával. Aimit az „Űr Szol
gája”, Mózeshez hasonló módon hoz el népe számára. — Mindez lehető
séget ad — az eszchatológiai erővonalakat jól értve — a mai Krisztus- 
prédikálásra: a Szolga-Krisztus a Szabadító Ür! Talán nem is kell mon
danunk, mennyire összecseng ez a Deuteróézsaiási prófécia egyházunk
nak — az Űjtestamentum centrumából táplálkozó — mai theológiai 
irányvonalával, hitbeli és magatartásbeli mozgásával. Ügy is mondhat
nám: olyan „erőteret” teremt az igehirdetésünk számára, ez az ősi ótes- 
tamentumi prófécia, amelyik nekünk nem idegen, hiszen a „Kereszt 
evangéliumát” adja a szánkba, amikor „Krisztus szolgálatának fényára
datába” állít: Ö ma is, szüntelenül szolgál népének! De ugyanakkor meg
bízást, küldetést is ad: vidd el! add tovább!

És éppen ezen a ponton lesz „szűk ruha” a II. „Ebed Jahve” ének 
individuális interpretációja. Mert a „vdid el!” „add tovább!” szolgálatát 
már a kollektívum, az „Izrael — Egyház” közössége végzi. De, hogy ez 
mennyire nem „kétféle” értelmezés, hanem az „Űr Szolgájáról” szóló 
prófécia belső, csodálatos egységéről szóló evangélium, azt az egyház 
„Krisztus-test” volta ragyogtatja fel előttünk legvilágosabban. S ahogyan 
Krisztus nem más — vízkereszt ünnepének szimbolikáját használva — a 
Niceai Hitvallás megfogalmazása szerint, mint: Világosság a Világosság
ból; az egyház sem lehet más, mint: fény az ö  fényéből! Kép nélkül 
megfogalmazva most már: az egyház, csak Krisztussal való szoros hit
beli és magatartásbeli közösségben végezheti szolgálatát. Miből is adhat
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nánk, ha előbb nem Tőle íkaptunk volna? Hogyan is adhatnánk megfe
lelő módon, ha nem Tőle tanultunk volna?

Másik döntő sajátossága a II. „Ebed Jahve” éneknek, a megszólítás
ban felhangzó univerzális igény: „Hallgassatok rám, ti szigetek, figyel
jetek, távoli nemzetek!” És ezzel párhuzamosan, a — Jeremiásnál már 
korábbam megtalálható — prófétai hitvallás: Jahve „üdve” az egész föl
det el akarja áldással árasztani: „A  pogány ok világosságává teszlek, hogy 
eljusson szabadításom a föld határáig.” Üj ez a hang a magát „konzer
váló” zsidóság befeléforduló szűkikeblűségével szemben. És szokatlan is, 
mert semmiképpen sem Izrael pillanatnyi helyzetéből, világban betöltött 
„státusából” indukálódott. Prófétai evangélium ez Isten könyörületéről és 
szeretetéről. Ami sohasem „egyesek üdvét” akarja munkálni, hanem min
dig „világméretékben” gondolkodik. És éppen amiatt, hogy Isten „üdv
tervébe” minden ember belefér, reménység van arra, hogy az egyes em
ber, az „egyes lélek” sem veszik el. Mert az ember, a világ szolgálatá
ban megtalálható minden diszkrimináció magában hordozza az egyes 
népek, osztályok, a sok kis „egyes egzisztencia” pusztulását. — Vajon 
vízkereszt ünnepe nem éppen ezt radikális irányváltozást akarja, az egy
ház népének szívébe vésni?! Magad mentéséből, múltad öncélú konzer
válásából térj meg szolgálatra: vidd el! add tovább! Beskatulyázott, csak 
„fehérek”, csak „európaiak’'’ számára irányozódott szolgálatodból térj meg 
a valóságos világ szolgálatára: őszintén akarjunk ott és abban segíteni, 
ahol és amiben embertársaink valóban szükséget szenvednek. Ha mi 
keresztyének ma jól odafigyelünk erre a prófétai üzenetre, akkor ugyan
olyan szenvedéllyel kezdünk el érdeklődni és kutatni az ember, és vi
lágunk gondjai iránt, mint ahogyan egész szívünkkel odafordulunk hi- 
di kérdést akar csinálni — kibúvót keresve a küldetés felelőssége alól 
— az Krisztust akarja megkerülni. Aki ^emberré lett” — ha tetszik elő
ször! — és aztán hozta a „kinyilatkoztatást” : „aki engem látott, látta az 
Atyát.”

Lehetetlen azonban meg nem látni az univerzális távlatú küldetés 
mögött, a „megrepedt nádat el nem törő” és a „pislogó gyertyabelet el 
nem oltó” Isten atyai szeretetét: „Kevésnek tartom, hogy Jákob törzsei
nek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy szol
gám.” Egy „minimumokba” beletörődő népnek — ez a fogság második 
fele már — hirdeti Isten a szolgálat „maximumát”. Nem nagyravágyás- 
ra, gőgre nevel, hanem föl akar rázni a hitetlenségből, Isten iránti bi
zalmatlanságból. Nem légvárakat építtet Izraellel — eltúlozva valóságos, 
történelmi szerepét — hanem vissza akarja adni a reményt, hogy sem
miféle erőfeszítés sem hiábavaló — amit az emberért, az életért vég
zünk — az „Űrban!” — Minimumokhoz szokott egyházi közgondolko- 
dáusnfc számára alapigénk vízkereszti örömhíre, olyan élétformáló erő
vé válhat, ami kiábrándíthatatlan szeretettel fordul oda embertársaink 
ínsége felé. S ebben az odafordulásban oldódik meg a „kicsinység terhe” : 
eggyé lesz a naggyal, az „egésszel” ! De ebben kap gyógyulást a „felesle
gessé vállás” , az „elhanyagolható mennyiség” sebe is: Isten sokat bízott 
ránk, mert sokakon akar rajtunk keresztül segíteni. És bár semmiképpen 
sem szándékunk ennek az igének az alapján „ál-prófétaként” hamis bé
kességet prédikálni, mégis azt hiszem ide illik annak a felmérése is, 
hogy az egyház szolgálatát nem lehet „rőffei mérni” . Mindenféle statisz
tika legfeljebb csak körülírja, de megragadni sohasem tudja szolgálatunk 
értékét, mert azt Krisztus adja. S maga Jézus is, amikor egyháza szolgá
latáról beszélt, ilyen képekkel operált: gyertya, só, mustármag.
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M i az, ami a szószékre kerülhet?
a) Az út vízkereszthez — karácsonytól vezet. Pontosabban az inkar- 

nációtól, és mindattól, amit a testet öltött Isten Fia végigjárt: szenve
désében, halálában és feltámadásában. Bizonyos értelemben „gyűjtő jel
lege” van ennek az ünnepnek. Nem üdveseményeket regisztrál — „pró
fétái Jézusról” ! Mint ahogyan a „napkeleti bölcsek” sem gyermeket, ha
nem „királyt” kerestek, s úgy is hódoltak a jászolbölcső előtt. Vízke
reszt ünnepén az igehirdetés a „szolgálat fényáradatában” mutassa be 
Krisztust, ahogy emberként — keresztet hordozva —  szolgált nekünk 
benne az Isten. Egy biztos, a „betlehemi csillag” ma: a Krisztusról hang
zó evangélium. Ügy hirdessük, hogy híveink elérkezzenek hozzá, rátalál
janak.

b) Vízkereszt ünnepén, a misszióját, küldetését kereső egyház, szol
gálatának alapján a világ, „Jézus után való sóvárgásában” látta. Ez a 
deuteróézsaiási ige alkalmat ad arra, hogy meghirdessük: Isten sóvárog 
a világ után — ezért van egyházi szolgálat. Isten szereti ezt a világot — 
ezért lett emberré. Diakóniájának „fényáradatába” akarja venni a la
kott földet — azért küldi mai népét így: „Szolgám vagy Izrael, rajtad 
mutatom meg dicsőségemet.!”

c) A misszió nem tévesztendő össze a pánikszerű nyüzsgéssel:— alá
zat kell hozzá és türelem. Még inkább nem jelent a misszió fejvesztett 
menekülést és „menekítést” a „bűn Babilonjából” , hanem Isten szerető 
akaratából „exodust” jelent templomot építeni, de a „város falait is emel
ni” ! oltárt rakni, de szőlőt is plántálni, a valóságos életet védeni! És vé
gül a misszió, nem az „utolsó idők végkiárusítása” , hanem az érkező 
„örök örömre” való készülődés és felkészítés. Ezért „ingyenvaló”, nem 
haszonleső, „egyházi érdekeket szem előtt tartó” ; és mindig reménység 
alatt megy végbe, ezért tud igazán diakónia lenni.

Csizmazia Sándor

V Í Z K E R E S Z T  U T Á N  1 .  V A S Á R N A P

Zsolt 97

Uralkodik az Ú r!

Zsoltárunk a himnuszok csoportjába tartozik. Isten királyi ural
mának a dicsérete. A  magasztalásba be kell kapcsolódnia az egész világnak. 
Erre utal a „szigetek” kifejezés, mely a lakott föld szélső határát jelen
tette és az égre-földre utalás, mely a világegyetemet jelöli. Isten uralma 
elkezdődött és ennek tartalma az ő igazsága, Isten üdvösséges akarata. 
A zsoltár Istennek valamilyen csodálatos szabadító cselekedetét ünnepli, 
valószínűleg Babilon bukását és Izraelnek a fogságból való szabadulá
sát. Nemcsák emberi erőknek kell meghódolniok az ŰR előtt, hanem 
az isteneknek és bálványoknak is, melyeket az eredeti szöveg „semmi
ség”  kifejezéssel jelöl. A  Lelkipásztor 1962. évfolyamában (697. old.) 
Prőhle Károly foglalkozik alaposan a zsoltár egzegézisével és azt ajánl
ja, hogy az igehirdetésben ne a homiliás, hanem a témás feldolgozást 
válasszuk. A  vízkereszti idő témája Krisztus dicsőségének megjelenése a

754



világban. A  zsoltár alapján szólhatunk Isten dicsőségéről, ahogyan az 
megjelenik az egész világ kormányzásában: ura a teremtett világnak, 
a történelemnek és az egyháznak, Végigvonulhat igehirdetésünkön, hogy 
ezeken a területeken, hogyan szolgálhatjuk Isten dicsőségét és, hogy mi
lyen öröm ez a szolgálat.

Megragadó és magával sodró erejű az öröm, mely nyitánya és záró
akkordja a zsoltárnak. Uralkodik az Űr, Isten országlása elkezdődött és 
ennek jóhíre nyomán az egész teremtett világ himnuszban visszhangoz
za az ŰR dicséretét. Isten népe az ÓT-ban sok tekintetben különbözött 
az ŰT-beli gyülekezettől, de abban egyek, hogy egyforma szenvedélyes
séggel és örömmel dicsérik az URat. Nekünk se szabad beletörődnünk 
valamilyen szárnyaszegett közönybe. Ez a zsoltár örömhimnuszra ger
jeszti a gyülekezetét és azt be akarja vonni Isten országlásába úgy, hogy 
igényli Isten népének szolgálatát.

1. Uralkodik az ÚR! A világban, az emberiség történelmében és az 
egyházban.

Nagy azoknak a tábora, akik állítják, hogy van Isten, de csak kicsi 
azoknak a tábora, akik hiszik, hogy Isten nemcsak létezik, hanem ural
kodik! Mi azt is tudjuk ami a zsoltáros előtt el volt még rejtve: hogy 
Isten az uralmat Jézus Krisztusnak adta át. Jézussal érkezett hozzánk Is
ten országlása. Keresztfája a kegyelem királyi széke, ahova a bűnös oda
menekülhet. A  Feltámadott győzelmet vett a halálon, hogy ezután sor
sunkat ne az elmúlás és a halál, hanem Jézus és az örök élet határoz
za meg.

Jézus Krisztus ura a teremtett világnak. Ezért mi nem imádjuk a 
természet erőit, de nem is vetjük meg a teremtett világot. Hálaadással 
tapasztaljuk, hogy a tudomány éá a technika már eddig is milyen sokat 
megfejtett a teremtett világ titkaiból és milyen sokat fordított ezeknek 
erőiből az emberiség javára. Együtt vigyázunk minden felelős emberrel 
arra, hogy a világ feltárt és még ezután feltárandó erői az ember meg
tartását és ne pusztítását szolgálják.

Jézus Krisztus ura az emberiség történeténék. A  történelem ura egy
kor és ma is az igazságot és jogosságot érvényesíti. Aki végighallgatta 
Verdi megrendítő Nabuccójának muzsikáját, kórusát, jobban megérti a 
zsoltár újjongását, a Próféták örömmámorát affelett, hogy Isten népe 
megszabadult a babiloni fogságból. De megérti azoknak a népeknek örö
mét is, melyek történelmünk utolsó szakaszában kivívták szabadságu
kat, vagy éppen napjainkban nyerik el függetlenségüket és emberhez 
méltó életformájukat.

Jézus Krisztus ura az egyháznak. Megszoktuk, hogy azt mondják 
hatalmasnak, akinek sok a pénze, sok és jó fegyvere van és erőszakosan 
gázol át másokon. Jézusnak semmije sem volt ezekből. Kevés pénzüket 
Judás lopta, érdekében egyszer villant kard, de Jézus visszaparancsolta, 
erőszak annyira nem volt Benne, hogy báránynak mondja Öt az írás. 
Mégis az egyház uráé a hatalom mennyen és földön. Mert Jézus a szol
gáló szeretet nagyhatalma. Úgy uralkodik az egyházban, hogy a gyüle
kezeten eluralkodik a bizonyosság: sokan vannak reánk bízva! Szolgál
nunk kell mások hitét, békességét, testi-lelki erejét és egészségét. Reánk 
tartozik az, hogy mások is jól kijöjjenek egymással, dolgozzanak lelkiis
meretesen, alkalmazkodjanak a rendhez, életük tartalmas, utolsó órájuk 
csendes legyen.
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2. Uralkodik az ÚR! Ez bizonyságtevésünk tartalma.

Az első évszázadokban nem volt még Apostoli Hitvallás, hanem rö
vid és tömör volt a bizonyságtevés: Jézus Krisztus Úr! Bizonyságtevéssé 
akkor válik, amikor személyes meggyőződésünk, hogy az ŰR nemcsak a 
világon, a történetben és egyházon uralkodik, hanem Lutherrel szólva: 
„Nekem Uram!” Az én Uram is Jézus Krisztus!

Erre a bizonyságtevésre hivattattak el azok is akik sokakhoz kül
dettek, de azok is akik csak egy-egy emberhez küldették. Nem a meg
bízatás nagyságrendje, hanem a bizonyságtétel hitelessége a döntő. Ez a 
zsoltár erőt önt minden megfáradt, elfásult vagy meggyávult bizonyság- 
tevőbe.

Uralkodik az ŰR! Ez örömhír a földnek (Ív.) mert ez azt jelenti, 
hogy jó kezekben van a földünk. Alkotójának és gondviselőjének kezé
ben. Isten úgy szerette bolygónkat, hogy Fiát is ideadta és Vele együtt 
hogyne adna meg mindent amiért e földön élni jó. Ez az örömhír sok
szorosan is visszhangzik az Ö népe között (12 v.) Mert az ő népe nem
csak azt tudja, hogy élni jó hanem azt is, hogy legjobb az Űr megigazí
tott jaiként élni.

Uralkodik az ŰR! Milyen szenvedélyesen tesz vallást erről a zsol- 
táros. Hatni akar azokra akik hallgatják és olvassák. Mert a szenvedé
lyes bizonyságtevők „nehéz emberek” , olykor terhesek másoknak és ön
maguknak is. De éppen azért mert nem ingadoznak, építeni lehet rájuk.

Uralkodik az ŰR! Nagyon merész bizonyságtevés ez. A  zsoltárost 
nem zavarja az, hogy bálványimádó népek tengerében, egy kicsi nép 
névtelen fiaként, a láthatatlan Isten tanújaként, a nagyvilág egyik kicsi 
pontján hirdeti meg égnek-földnek: az ÚR kezében az ítélet és a sza- 
badítás. A  bátorság lelkét nem külső körülmények teremtik, hanem az 
ott belül, a szívben születik, ahol az urat ŰR-nak ismerjük.

Uralkodik az ÚR! Mekkora bizalom fűti ezt a bizonyságtevést! A  
zsoltáros tudja, hogy Isten szent Isten, akinek haragja emésztő tűz, ki
számíthatatlan földrengés és mindent elborító lávafolyam kérlelhetetlen^ 
ségével tud megalázni és megszégyeníteni. De azt is tudja, hogy Isten 
szeretet, aki megőrzi, kimenti és fénybe vonja a benne bízók életét (10— 
11 v.) Mert Isten szent és szerető Isten, ezért kell egy lélegzetvétellel val
lanunk: Istent féljük és szeressük!

Uralkodik az ŰR! Józan és a realitásokkal számoló vallástétel ez! 
Miféle hatalma lenne az Űrnak, ha nem tudná az ő népét szembeállíta
ni a gonosszal? Ha az Űr szeretete és a gonosz szeretete megférnének 
egymással. Az ŰR azonban uralkodik és ezért akik szeretik őt, gyűlö
lik a gonoszságot. Nem igaz az, hogy a gonoszé az utolsó szó. A valóság 
az, hogy a gonoszt le lehet győzni a jóval! Bizonyság erre a golgotái ke
reszt, melyen Jézus vére nem boisszút kiált, hanem bűneink bocsánatát 
hirdeti nemzedékről nemzedékre. A  gonosz nem volt a kezdetben és nem 
lesz az idők teljességében. A  gonosz csak közbejött, csak betolakodott! 
Gyűlöljétek hát a gonoszt! Mert Urunk hatalmát nem a jól felépített 
prédikációk és gonddal megírt könyvek hirdetik leghitelesebben, hanem 
a gonosszal szembeszálló, küzdő keresztyének.

Uralkodik az ŰR! Hatalmas himnusz ez, mely nem ünneplésre ada
tott, hanem arra, hogy minden napon örömöt és tartást adjon nekünk.

Józsa Márton
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V Í Z K E R E S Z T  U T Á N  U T O L S Ó  V A S Á R N A P

Ézs 40, 3—11

Méltán nevezik II. Ézs. könyvét a vigasztalás könyvének. Hatalmas 
nyitányából való alapigénk. Csupa örömhír. — Ami nem sikerült a fog
ságban sínylődő ótestámentomi gyülekezetnek, ti. megragadni újra a 
többször „eldobott” kegyelmes Istent, azzal Isten maga sietett segítségé
re. Megkereste, megtalálta népét. Embereszközökön, prófétákon keresz
tül. A  szívekig, velőkig ható örök igével. Abból mindig kiderül, kicsoda 
Isten és micsoda az ember. Ez az ige lett testté. A  világban lakott és em
berek látták a dicsőségét. Ez a dicsőség nem halványodott meg. Abból 
él az egyház és a világ. Elsősorban Isten embert mentő, pásztori szere- 
tetében tapasztalat. Isten dicsősége nem látvány, nem meddő látomások 
tárgya, hanem meleg szeretetének megmutatása és továbbadása. Egész 
világunk számára, az utánunk következők számára is, menedék, szikla, 
élet, üdvösség.

Nem nehéz észrevennünk alapigénk hármas tagozódását és az annak 
megfelelő fokozást. — Az „egy hang” kiáltása nem a próféta hangos szív
verése, hanem a történelem urának igéje. Ámósz, 3,7—8-cal még érthe
tőbbé válik alapigénk 3—5 verse. Isten találkozást tervez és készít a fog
sága végére közeledő népével. Eszköze ehhez nyilván nem ásó-kapa-csá- 
kgny — bár a fogságiak hazaviteléhez valóban út kellett és innen valók 
igénk képei —, hanem az igével és igére felkészített próféta, igehirdető. 
Isten dicsősége sokkal inkább tükröződik igéjében történő kegyelmes le- 
hajolásában, mint az ítéletben. Ez a tette igazán szíve szerint való. Krisz
tus világunkba küldésével ezt igazolta.

Az örök igéhez képest bizony csak megszáradó fű és hervadó virág 
a nép, az ember. A  prófétai szó félreérthetetlenül meghirdeti ezt. Isten 
dicsősége azonban éppen abban ragyog fel világunkban, hogy örök igé
jével életet, üdvöt szerez fűsorsú és virágsorsú embereknek. Értük lett 
testté az ige. Ez bizony nem látványosság, hanem Isten szeretetének cél- 
bajuttatása emberek, sokak életében.

Isten ugyanis evangélium, örömhír mindenkinek, minden népnek és 
minden nemzedéknek. Minden eszközzel életté kívánja tenni azt. A  szó
székekkel, népe hitével, meleg szívével és tetteivel. A  9—11. versekben 
nemcsak szembeötlő, hanem szívbe markoló, tettekre mozgató Isten di
csősége. Hatalmas karját nem a bosszú, a vak gyűlölet lendíti, hanem 
féltő szeretete, a jó Pásztor indulata. Elsőrenden azokért, akik kicsinyek, 
nagy a terhük és segítségre szorulnak. Nagyon igaz, hogy irgalma igéjé
ben válik éltető eledellé mindazoknak, akik velünk együtt úton vannak. 
De gyümölcsöt csak olyan indulatokban és mozdulatokban terem, ami
lyenekre igénk 11. verse emlékeztet és indít. így kívánja Isten felragyog
tatok életté, tapasztalattá tenni dicsőségét a mi világunkban is.

Urunk dicsősége: vigasztalás és élet. Mond-e valamit a templomos és 
imádkozó keresztyéneknek és tudják-e mit mondanak, amikor odaérnek 
a Miatyánkban: tied a dicsőség mindörökké? Krisztus Urunk biztos, hogy 
nem imádságdekorációnak szánta ezt. Még kevésbé ünnepi aranysujtás- 
nak Isten palástjára. Ezzel az evangéliummal és hitvallással ő mindig Is
ten istenségére emlékeztetett és ma is ezt teszi. Közelebbről arra, hogy 
örökkévalóságát, mindenhatóságát, teljes szeretetét világa javára és üd
vére gyakorolja. Ez az Ő dicsősége. Ez a dicsőség ragyogott fel a világ
ban Jézus Krisztusiban. Nemcsak a megdicsőülés hegyén, hanem mind
abban, amit embereknek mondott és a világért megtett. Tehát abban is
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Isten dicsősége ragyog és tapasztalat, amit ma mond és tesz, ad és skál
az egyes embernek és az emberiségnek. Ilyen irányban ad gazdag bizta
tást evangéliummal tele alapigénk. Azért ilyen címen is szólhat igehir
detésünk: Urunk dicsősége: vigasztalás és élet.

Vigasztalás, élet mindazoknak, akiknek szívébe utat talál szeretete. 
Akár meghökkentőn is kérdezheti bárki — teológus, nem teológus — : hát 
Istennek is , jelenthet gondot, kérdést az, hogy hogyan találjon bele sze
retete emberszívekbe? Igen. Van ilyen gondja és ez a gondja éppen sze- 
retetéből következik. Szere tététől ugyanis még az árnyéka is távol van 
az erőszaknak. Mindenkinek felajánlja, de rá nem ver senkit és senki 
szívébe nem erőlteti bele. Igéjét és benne szeretetét vissza lehet utasí
tani. K i lehet zárni a mindennapi élet programjaiból. Ilyesmivel bőven 
találkozunk a választott nép életében is. Mennyi nyűgölődés, okolódás, 
vészmadárkodás, hazug híresztelés kapott lábra és szárnyra — évtizede
ken át — a fogságban! Roppant nehezen talált szívébe az evangélium. 
Micsoda prófétai útkészítés előzte meg! Vagyis: — ne féljünk ettől az 
evangélium népeként sem — okvetlenül vannak az Isten szeretetét, bo
csánatát hordozó ige meghallásának olyan emberi tényezői, feltételei, 
amelyekkel nagyon józanul számolnunk kell. Isten szeretetének útját, ké
szíteni, építeni kell. Krisztus után is, a reformáció után is, 1978-ban is. 
Közöttünk is, nekünk is. Bűnbocsánata, vigasztalása, élete úgy lesz az 
egynek, a soknak, a nagyon különbözőknek, szomorúaknak, tudatlanok
nak és okosoknak, ha az ige rendszeres hallgatására áldozat árán is új
ra elszánjuk magunkat. Sőt, ebben tudati, határozott és hathatós segít
séget kell nyújtanunk valamennyi ránk bízottnak. — Van akadály ép
pen elég. Másokra azonban minél kevesebbet kenjen azokból a mindig 
leleményes önigazolás. Ehelyett komolyabban számoljunk Urunk dicső
ségével: szeretetével, hatalmával. Azzal, hogy az evangélium valóban ha
talom. Isten ereje.

Urunk dicsősége vigasztalás és élet mindazoknak, akiket terhel, meg
keserít fűsorsunk és virágsorsunk. Nemcsak úgy nagy_ általánosságban 
kínos ügyünk a múlandóság, a porból vagyunk és porrá leszünk. Tisza
virág voltunk nyűgének sók-sok mellékhajtása rontja még ráadásul sze
mélyes életünket és együttélésünket. Milyen 'sokak életegyensúlya billen 
meg az elmúlás tudatától, és a felejteni akarás sikertelenségétől! Millió
kat, tízmilliókat döntött nyomorba és szolgaságba olyan megszállottak 
embertelen és erőszakos kapzsisága, akik pillanatnyi hatalommal és mér
hetetlen gazdagsággal próbálták ellensúlyozni a megmásíthatatlan! So
kan vannak fiatalok is, akik elvesztették vagy eltévesztették a célt. Má
sok az „egyél-igyál-gyönyörködjél” csúszófáján próbálgatják parírozni a 
véget. Beszélhetnénk némelyek „patópálos” felelőtlenségéről családi ösz- 
szefüggésben, a közvágyonnal, közélettel, társadalommal, a békével, igaz
ságossággal kapcsolatosan. Vannak igen megszomorodott öregek. Rejte
getett és nyilvánvaló félelmek, vigasztalan gyászok. Megrázó események, 
gyilkosságok, öngyilkosságok, balesetek, katasztrófák ismétlődnek. Egyen
ként és együtt is vészjelző-csengők ezek, amelyek elevenné, izgalmassá 
teszik igénk igazát: „Minden test fű” — „Bizony csak fű a nép” . Köz
tük és velük mi is.

De — Urunk dicsőségéből — éppen az ilyeneknek telik és jut vigasz
talás, élet. Örök igéje testté lett. Hatalma, szeretete e-világi lett. Amióta 
„elvégeztetett” , amióta győzött, nemcsak a halál árnyéka vetődik ránk. 
Van és lehet vigasztalásunk, reménységünk, örök életünk. Az erről való 
meggyőződés ereje, öröme felszabadít, elkötelez mindazok számára, akik
nek fűsorsát és vi rágsorsát még az úton kapott sebek, nélkülözések, go-
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nősz indulatok és tettek is súlyosbítják, pokollá teszik. Bizony, ez sem 
idegen Urunk dicsőségétől!

Urunk dicsősége tehát mindazokon keresztül is vigasztalás és élet, 
akik nem a maguk dicsőségét hajszolják, hanem hálásan élnek Istené
ből. Alapigénk sarkig kitárja Isten embert, életet mentő szeretetének a j
taját. Népet, népeket átfogóvá szélesedik benne az a forrás, az a vigasz, 
amelyik feloldja a félelem bilincsét. Igaz örömmel képes megtölteni a 
tartós örömöt nélkülözők szívét. Isten dicsősége mindig, mindenütt hata
lom és szeretet. Alázatra váltja az érdemeikben tetszelgők fölényét. De
valválja az önigazság hamis valutáját és elsegít bűnbánatra. Rádöbbenti 
az embert arra, hogy sok és drága ajándéka életre, hálára, szolgálatra 
való és nem az öndicsőség eszköze. Aki a maga dicsőségét hajszolja, min
dig adós marad. Pedig Isten is azoknak kínálja pásztori hűségét és me
leg szívét, akik kicsinyek, akinek erejét meghaladja a terhük, akik se
gítségre szorulnak. Segítségét nem látványos csodák közepette nyújtja, 
hanem emberszívek, kezek, gondolatok, tettek felhasználásával. Aki Is
tenéből él, maga is pásztori szívvel osztozik valamennyi kortársa és em
bertársa gondjában. Van ilyen bőven. Az örömszerzést ezért nem zsugo
rítja karácsonyi örömpillanatokká, rossz-lelkiismeretet altató pirulákká, 
hanem követi Urát. Azt, aki töretlenül és szelíden szeret.

Isten dicsőségéből akkor élünk hálásan, ha minden ajándéka oda
fordít embertársainkhoz. Tehát nem föléjük helyez, hanem nekik és ér
tük valóvá tesz. Recept nincsen ehhez, de annál több alkalmat kínál rá 
világunk. Isten dicsőségéből Isten dicsőségére kell élnünk. Ez azonban 
teljesen lehetetlen az- emberek kikerülésével. Csak velük és értük lehet
séges. Minden olyan világügyben, amelyekről a jószándék, a szeretet, a 
felelősség már kiderítette, hogy megoldhatók. Abból a dicsőségből, ame
lyikből üdvösség született, sok-sok megoldás kitelik még itt a földön.

Szabó Gyula

H E T V E N E D  V A S Á R N A P

Mt 9, 9— 13

Rövid egzegézis
Máté elhívásával és a nála való vendégeskedéssel Jézus olyat tett,, 

amin nemcsak a farizeusok botránkoztak meg, hanem talán maguk a 
kapernaumi halászokból lett tanítványok is. Hiszen, ha Máté Kaper- 
naumban működött, akkor valószínű, hogy halászati vámot szedett Jézus 
első három tanítványától: Pétertől, Jakabtól és Jánostól, amikor azok még 
halászok voltak. Mit keres közöttünk az, aki a mi kizsákmányolásunkból 
gazdagodott meg? — gondolhatták magukban a tanítványok. Emberileg 
jogos a felháborodás, amit a farizeusok nyíltan ki is mondanak. Jézus 
azonban nem törődik sem a farizeusok nyílt, sem pedig a tanítványok 
titkos felháborodásával. A  történet lényege éppen az, hogy Jézus mentő 
szeretete nem tűr semmilyen akadályt. Pedig sok mindennel akarta Jé
zus környezete gúzsba kötni az ő mentő szeretetét. Mindenekelőtt a tör
vény előírásaival. Máté és a vámszedők munkájuk közben a pogányok- 
kal is érintkeztek, azért a kegyes zsidók a velük való érintkezést tisztá
talannak, törvényellenesnek tartották. De akadályozni akarta Jézust szol

759



gálatában a kegyesek gőgje is. A  vámszedők — még ha becsületesen szed
ték is a vámot — megvetett „bűnösök” voltak, mert bűnös volt a fog
lalkozásuk,' hiszen az elnyomó római uralom képviselői voltak. Hogy le
het ilyenekkel asztalközösséget vállalni? Talán egyetért Jézus a farizeu
sok életmódjával? — Jézus egy hasonlattal válaszol a felháborodásra. 
Azzal, hogy az orvos elmegy a betegek közé és gyógyítja őket, éppen azt 
bizonyítja, hogy nem a betegségükkel ért egyet, hanem mindent elkövet 
a gyógyulásukért. Az Ószövetséget jól ismerő kegyes farizeusokat ezzel 
a hasonlatával azonban arra is emlékezteti, hogy ő ezzel a magatartásá
val Isten ígéretét teljesíti be: „Mert én, az Űr vagyok a te gyógyítód!” 
(Ex 15,26) Hős 6,6-ra való utalással pedig Jézus azt hangsúlyozza, hogy őt 
egyetlen szempont vezet minden lépésében, az irgalmas, mentő szeretet.

A textus belső iránya
Textusunkban Jézus úgy áll előttünk, mint az áldott orvos, aki vál

lalja a gúnyt, a megvetést — sőt ennél többet is: a kereszthalált — azért, 
hogy nála a testi-lelki betegségben szenvedő emberek gyógyulást talál
janak. A  jó szándék mellett neki hatalma is van arra, hogy mindezt vég
hez vigye. Azt sem titkolja el, hogy terve szerint az általa meggyógyul
tak maguk is gyógyító orvosokká lesznek az ő áldott eszközeként.

Gondolatok az igehirdetéshez
Talán nincs még egy ilyen alkalmas textus evangélikus egyházunk 

mai teológiai felismerésének, a diakóniai teológiának a kifejtésére, mint 
alapigénk. Textusunkból az is nyilvánvaló, hogy bár új felismerésnek 
mondjuk a diakóniai teológiát, az elv valójában oly régi, mint maga az 
evangélium. Hiszen a szolgáló egyház képe Jézus Krisztus szolgálatának 
lényegéből ered és az evangélium központi mondanivalója, A  következők
ben emeljük ki textusunk alapján a szolgáló egyház néhány vonását, hogy 
ez által is segítséget nyújtsunk gyülekezeteinknek és híveinknek a szol
gálat lehetőségeinek felismeréséhez és teljesítéséhez.

1. A  teológusok sokat vitáznak azon, hogy a Szentírás, illetve a ke- 
resztyénség Isten-központú, vagy emberközpontú-e. Az igazság az, hogy 
ezt a két fogalmat nem lehet és nem szabad így egymással szembe állí
tani. Jézus Krisztusban Isten azért lett emberré, hogy megmutassa, hogy 
az Isten munkájának legfőbb tárgya az ember, és legfőbb célja az! em
ber öröme, boldogsága és üdvössége (testi-lelki értelemben egyaránt). Jé
zus földi működése során minden szavával, lépésével az emberek örö
mét, boldogságát munkálta. Ebben a szolgálatban mindig a mennyei Atya 
küldöttjének, sok-sok ígérete megvalósítójának vallotta magát. Egyetlen 
elv vezette: a nyomorúságban vergődő emberekhez lehajló mentő szere
tet. Ezért állt meg Máté vámszedő asztala előtt, tekintett rá szaretetet 
sugárzó tekintetével és szólította meg őt: Kövess engem! Hagyd el a ré
git, a rosszat és nyiss új lapot életedben! Ebben a „kövess engem”-ben 
benne volt a lehajló szeretet, a bűnbocsánat is. Hiszen nem volt termé
szetes, hogy Jézus szóba áll a bűnös vámszedővel. S Mátét talán éppen ez 
indította arra, hogy felkeljen és minden magyarázkodás nélkül Jézus 
nyomába szegődjön, A  segítő szeretet elvéből kiindulva fogadta el Jézus 
Máté meghívását is. Nemcsak azért, hogy Máté örömét teljessé tegye, ha
nem azért is, hogy ott találkozzon a Mátéhoz hasonló bűnösökkel és azok 
életében is megvalósítsa ezt a döntő fordulatot. A  tudósítás nem beszél 
arról, hogy volt-e valami eredménye Jézus célkitűzésének, de valószínű
nek kell tartanunk. Ha az egyház Jézus nyomdokain jár, akkor neki is
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ez az egyetlen feladata: a gyógyítás, az emberek örömének, boldogsá
gának, üdvösségének szolgálata. Jézus példája arról is szól, hogy ezt nem
csak a templomokban, az istentiszteleteken, sőt még nem is csak a csa
ládi otthonokban végezheti. Mindenütt, ahol alkalma nyílik rá. Elsősor
ban nyilván a templomokban, családi otthonokban, de ugyanúgy szolgál
hat a szeretetintézményekben, a nyomtatott betű segítségével, vagy a Ha
zafias Népfront gyűlésein, hazai és nemzetközi béketalálkozókon: min
denütt, ahol szót emelhet, vagy csak egy picit is tehet a szebbért, a job
bért, hogy minél kevesebb legyen a fájdalom, a könny és a nyomorúság.

2. Érdekes, hogy Jézus szolgálatát nem a kívülállók, hanem elsősor
ban a magukat istenfélő kegyeseknek valló farizeusok próbálták akadá
lyozni, vagy korlátozni. Még pedig olyan megfontolás alapján, hogy a 
törvényhez való ragaszkodással ők képviselik igazán Isten ügyét. Jézus 
többször is rámutatott arra, hogy a farizeusok gondolkodásában éppen a 
lényeg sikkad el, az ember. Sőt Jézus ennél még tovább megy: A  farizeu
sok kegyességében nemcsak az ember sikkad el, hanem maga az Isten is. 
Mert a farizeusok törvényeskedő Istene nem az igazi Isten. Mert Isten 
nem csendőr, vagy szertartásmester, hanem gyógyító orvos, aki irgalmas
ságot akar és nem törvényeskedő kultuszt. A  törvényeskedés másik nagy 
kísértése, hogy másokat lenéző és ítélgető gőgbe sodorja az embert. A  
Jézus nyomában járó egyháznak is elsősorban ezekkel a kegyes farizeu
sokkal kell megvívnia a maga harcát. Ezek a kegyesek ma is megbotrán- 
koznak az egyháznak a világban végzett szolgálatán. Mit keres az egy
ház a „hitetlenek” között? Ne politizáljon, mert az bűnös dolog! — szok
ták mondani. Közben megfeledkeznek arról, hogy Isten ma elsősorban 
éppen ezeket a „hitetleneket” használja fel arra, hogy gyógyítsa az embe
riség legnagyobb betegségét, az embertelen kizsákmányolást, vagy az ir
galmatlan háborúk okozta sebeket. A  kegyes szűklátókörűség azonban 
nem tudja megakadályozni a szolgálatot, amelyet Isten egyházán keresz
tül ma is el akar végezni. Nemcsak a magyarországi egyházak életében, 
hanem nemzetközi egyházi világgyűléseken is egyre inkább nyilvánvaló, 
hogy azok értik meg jobban Isten mai üzenetét, és azok állnak közelebb 
Isten akaratának teljesítéséhez, akik komolyan veszik az emberiség nagy 
problémáit és személyválogatás nélkül hajlandók együtt dolgozni azok
kal, akik az emberiség ínségén enyhíteni akarnak. Így lesznek engedel
mes követői Uruknak, aki a törvényeskedő és a formális egyháziaskodó 
magatartás helyett ma is inkább irgalmasságot akar látni egyháza lé
tében.

3. Jézus irgalmas gyógyító szolgálatát azonban ma is csak az érti 
igazán, és csak az tudja őt követni ebben a szolgálatban, aki, mint Máté, 
maga is átéli Ura bűnbocsátó szeretetét. Az egyház diakóniai szolgála
tát nem lehet enélkül a mély hit és meggyőződés nélkül végezni. Amikor 
az egyház anélkül próbálja az emberiség sebeit gyógyító szolgálatát vé
gezni, hogy napról napra Ura bűnbocsátó szeretetéből élne, akkor nem a 
krisztusi szeretet gyógyító szolgálatát végzi, hanem csak humanitást gya
korol. Az egyház tagjai, mint egyének csak akkor lesznek igazán követői 
Jézus Krisztusnak, ha mint Máté és barátai sóvárogva várnak Jézus sze
retet sugárzó tekintetére és szelíd biztató szavára: Kövess engem! S hogy 
Jézus sok-sok képmu'tatásunk és gőgünk ellenére ma is újra meg újra 
elénk áll ezzel a tekintetével és megszólít ezzel a szavával, nagyobb cso
da, mint az volt, hogy vállalta a vámszedőkkel az asztalközösséget. A  hit
ébresztésnek és a megtérésre hívó szónak ezt a szolgálatát sokkal komo
lyabban kellene vennünk! S talán elsősorban nekünk lelkészeknek kelle
ne jobban figyelnünk erre a hitébresztő, megtérésre hívó szóra. Mi lel-
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készek sokat tudunk teologizálni, magyarázkodni. Máté nem teologizált, 
nem magyarázkodott, hanem felkelt és követte Jézust. Erre a döntő 
„megmozdulásra” lenne szükségünk nekünk is. Akkor talán igehirdeté
sünkkel és egyéb szolgálatunkkal a gyülekezeteket és egész egyházunkat 
ki tudnánk mozdítani és el tudnánk indítani a gyógyító orvos szolgála
tának útján, hogy szolgálata nyomán több legyen az öröm, a boldogság és 
megvalósuljon az üdvösség.

Dr. Selmeczi János
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Ötvened vasárnap (Káposzta Lajos) — — — — — — — 52
Böjt 1. vasárnapja (Veöreös Imre) — — — — — — — — 55
Böjt 2. vasárnapja (Garami Lajos) — — — — — — — — 58
Böjt 3. vasárnapja (Dr. Selmeczi János) — — — — — — 60
Böjt homiletikuma (Dr. Nagy István) — — — — — — — 115
Böjt 4. vasárnapja (Balikó Zoltán) — — — — — — — 117
Böjt 5. vasárnapja (Szirmai Zoltán) — — — — — — — 120
Böjt 6. vasárnapja (Bárány Gyula) — — — — — — — — 122
Húsvét homiletikuma (Fehér Károly) — — — — — — — 168
Nagycsütörtök (Benczúr László) — — — — — — — — 170
Nagypéntek (Fehér Károly) — — — — — — — — — 172
Nagyszombat (Csizmazia Sándor) — — — — — — — — 174
Húsvét ünnepe (Szabó Gyula) — — — — — — — — — 176
Húsvét 2. napja (Józsa Márton) — — — — — — — — — 179
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Hűsvét után 1. vasárnap (Dr. Cserháti Sándor) — — — — — 182.
Húsvét után 2. vasárnap (Dr. Muntag Andor) — — — — — 185
Húsvét után 3. vasárnap (Kalácska Béla) — — — — — — 188
Húsvét után 4. vasárnap (Káposzta Lajos) — — — — — — 191
Húsvét után 5. vasárnap (Bárány Gyula) — — — — — — 239
Mennybemenetel ünnepe (Báliké Zoltán) — — — — — — 241
Húsvét után 6. vasárnap (Lábossá Lajos) — — — — — — 244
Pünkösd ünnepe (Dr. Nagy István) — — — — — — — 247
Pünkösd 2. napja (Dr. Cserháti Sándor) — — — — — * — 249
Szentháromság vasárnapja (Fehér Károly) — — — — — — 252
Szentháromság után X. vasárnap (Csizmazia Sándor) — — — 254
Szentháromság után 2. vasárnap (Dr. Muntag Andor) — — — 313
Szentháromság után 3. vasárnap (Dr. Selmeczi János) — — — 315
Szentháromság után 4. vasárnap (Szirmai Zoltán) — — — — 318
Szentháromság után 5. vasárnap (Káposzta Lajos) — — — — 373
Szentháromság után 6. vasárnap (Szabó Gyula) — — — — 37&
Szentháromság után 7. vasárnap (Benczúr László) — — — — 378
Szentháromság után 8. vasárnap (Józsa Márton) — — — — 381
Keresztelési igehirdetés (Sárkány Tiborné) — — — — — — 384
Szentháromság után 9. vasárnap (Dr. Nagy Isltván) — — — 436
Szentháromság után 10. vasárnap (Bárány Gyula) — — — — 439
Szentháromság után 11. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 441
Szentháromság után 12. vasárnap (Garami Lajos) — — — — 445
Szentháromság után 13. vasárnap (Baranyai Tamás) — — — 447
Szentháromság után 14. vasárnap (Szirmai Zoltán) — — — — 503
Szentháromság után 15. vasárnap (Fehér Károly) — — — — 505
Szentháromság után 16. vasárnap (Szabó Gyula) — — — — 507
Szentháromság után 17. vasárnap (Dr. Selmeczi János) — — — 510
Szentháromság után 18. vasárnap (Dr. Muntag Andor) — — — 560
Szentháromság után 19. vasárnap (Dr. Cserháti Sándor) — — 562
Szentháromság után 20. vasárnap (Balikó Zoltán) — — — — 565
Szentháromság után 21. vasárnap (Bárány Gyula) — — — — 567
Reformáció ünnepe (Baranyai Tamás) — — — — — — — 570
Templomszentelési ünnep (Józsa Márton) — — — — — — 572
Aratási hálaadó ünnep (Csizmazia Sándor) — — — — — 574
Adventi igehirdetés-sorozat a 130. Zsoltár alapján (Povázsay Mi
hály) — — — — — — — — — — — — — — — 521
Szentháromság után 22. vasárnap (Garami Lajos) — — — — 627
Szentháromság után 23. vasárnap (Káposzta Lajos) — — — — 629
örök élet vasárnapja (Benczúr László) — — — — — — — 632
Advent 1. vasárnapja (Dr. Selmeczi János) — — — — — — 635
Advent 2. vasárnapja (Dr. Nagy István) — — — — — — 637
Advent 3. vasárnapja (Dr. Muntag Andor) — — — — — — 686
Advent 4. vasárnapja (Dr. Cserháti Sándor) — — — — — 688
Karácsony este (Balikó Zoltán) — — — — — — — — — 690
Karácsony ünnepe (D. Dr. Ottlyk Ernő) — — — — — — 693
Karácsony 2. napja (Bárány Gyula) — — — — — — — 697
Óév este (Fehér Károly) — — — — — — — — — — 700
Üjév (Szirmai Zoltán) — — — — — — — — — — — 704
Vízkereszt ünnepe (Csizmazia Sándor) — — — — — — — 752
Vízkereszt után 1. vasárnap (Józsa Márton) — — — — — — 754
Vízkereszt után utolsó vasárnap (Szabó Gyula) — — — — — 757
Hetvened vasárnap (Dr. Selmeczi János) — — — — — — 759
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Tavasy Lajos emlékezete (Dr. Fabiny Tibor) — — — — — I
Geduly Henrik püspök emlékére (Dr. Fabiny Tibor) — — — I I  
Lochbihler, a Deák téri oltárkép festője (Dr. Fabiny Tibor) — — I I I
A z énekügy buzgó munkása: Zábrák Dénes (Tóth-Szöllős Mihály) I V  
J. L. Runeberg, az első magyarra fordított finn költő (Magyar 
László) — — — — — — — — — — — — — — V
Karsay Sándor püspök (Magassy Sándor) — — — — — — V I
Masznyik Endrére emlékezünk (Dr. Barcza Béla) — — — — V I I
Szlávik Mátyásról (Dr. Barcza Béla) — — — — — — — — V I I I
„A  finn egyháztörténet legismertebb parasztembere” (Magyar 
László) — — — — — — — — — — — — — — I X
Németh Sámuel (Magassy Sándor) — — — — — — — — X
Bengel, az összehasonlító bibliai forráskutatás atyja (Bödecs Bar
nabás) — — — — — — — — — — — — — — — X I

E G Y H Á Z T Ö R T É N E T I  É V F O R D U L Ó K
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